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Pranostika o apríli hovorí, že „ak má
apríl rána jasné, po celý máj bude
krásne“.
Aj keï sa o apríli hovorí, že je to „bláznivý
mesiac“, urèite je to iba pre poèasie, ktoré
nevie, èo si vybra – slnieèko, dážï,
posledný sniežik alebo len mrholenie a
blato.
V tomto mesiaci máme však aj pár
zaujímavých dní.
2. apríl – Medzinárodný deò detskej
knihy. Nauème naše deti opä èíta knihy.
7. apríl – Medzinárodný deò zdravia. Ten
môžeme oslávi napr. aj ovocným
koktailom a dlhším pobytom v prírode.
7. apríl – Deò boja proti rakovine.
Pripnime si malý narcis a prispejme aj
málom na boj proti tejto zákernej chorobe.
12. apríl – Medzinárodný deò boja proti
hluku. Môžeme sa vybra do tichého lesa,
alebo niekam, kde je ticho a vládne jarná
p o h o d a . S p r i v re t ý m i o è a m i s a
zapoèúvajme do vtáèieho štebotania a
nastavme tvár slneèným lúèom.
16. – 17. apríl – Ve¾konoèná nede¾a a
pondelok. Èas na našu dušu a priblíženie
sa Bohu a jeho láske.
22. apríl - Deò Zeme. Pamätajme na
životné prostredie a poupratujme si (ešte
pred sviatkami) okolo domu.
29. apríl – Medzinárodný deò tanca.
Celkom malá rada – choïte si zatancova.
Vyberte si z týchto dní, ktoré chcete,
hlavne si však užívajte jar, prvé teplé
slneèné lúèe, štebot vtákov a možno aj
bláznivos tohto krásneho jarného
mesiaca. Veï jar v každom roku je len raz
za rok.
Viki

MESTSKÝ ÚRAD informuje ...
SPÝTALI SME SA ...
Ing. Jána Rybárika, primátora mesta
Po oteplení a následnom daždivom poèasí
boli na Slovensku záplavy. Ako na tom bol
Rajec a jeho obyvatelia?
Pod¾a našich poznatkov boli nejaké problémy
s Èeròankou, okolo mostu k elektráròam. Aj
keï koryto bolo pred 2 – 3 rokmi upravené a
prehåbené, základy a pozemky boli z èasti
zaplavené. Vïaka tomu, že sa v 80. rokoch
urobila cez stred mesta regulácia Rajèanky, tu
už problémy nemáme. Problémový na jar
býval Krivín a ul. Moyzesova, toto sme
vyriešili cca 6 – 8 rokov dozadu a voda vteká
do Ïurèanky. Ïurèanka bola teraz v norme.
Problémy po iné roky bývali na konci
Partizánskej ulice, kde zaplavovalo niektoré
domy, tu sa problém odstránil. Na Švermovej
ulici, kde stekávala voda z polí sme
vybetónovali odtok z prefabrikátov, takže aj
toto je z èasti vyriešené. Bola zdvihnutá
hladina spodnej vody ale to mesto nevyrieši, to
si musí rieši majite¾ domu zaizolovaním a
odèerpávaním. V roku 1997 sme mali
problémy na uliciach Fullova, Slottová ... Tu
sa koryto Rajèanky vyregulovalo a stavbu
financovalo Povodie Váhu. Vïaka tomu, že
máme koryto Rajèanky upravené a
vyregulované, urobili sa priepusty a úpravy,
prežili sme to bez povodní a zaplavení.
Bytová situácia v Rajci nie je stále
dostatoèná. ¼udia majú záujem nielen o
vo¾né byty, ale aj o pozemky, na ktorých by si
postavili rodinné domy. Ako rieši mesto túto
situáciu?
Myslím si, že bytová situácia v Rajci nie je až
taká zlá. Postavili sme bytový dom s 10 bytmi,
ktoré sa naplnili. Žiadostí je tým pádom na
MsÚ opä menej. Èo sa týka pozemkov pod
rodinné domy, najväèší problém je s tým, že
mesto nemá vlastné pozemky. Mesto navrhlo,
že v rôznych lokalitách vybuduje na väèšej
ploche inžinierske siete, ktorá by mala 2 – 3
ha. Vlastníci nie sú naklonený takýmto
krokom z pozície mesta. Pozemky sa
odpredávajú ve¾mi náhodne, mnohí ¾udia
nemajú pozemky vysporiadané atï.
Keï sme budovali Lúènu ul., pripravili sa
podmienky aj pre okolité pozemky, s ktorými
sa obchoduje. Stoja tu už nejaké domy a
vidíme aj iné možnosti. V Rajci je aj mnoho
hluchých miest, napr. na Športovej ulici, ale
tam je to v jednaní s vlastníkmi. Pod¾a mojich
informácií do konca roka už bude extravilán
zjednodušeného registra, èiže ¾udia už budú
ma vyriešené listy vlastníctva a bude sa
vedie, kto je èoho vlastníkom. Teraz mesto
rieši aj nový územný plán, ktorý sa bude
pripravova približne 2 roky. V tomto
územnom pláne, ktorý bude na verejnom
pripomienkovaní budú navrhnuté lokality
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ïalšej zástavby. Ani tento územný
plán však niè nevyrieši, ak nie sú
vysporiadané majetkoprávne
pomery. Na to bude slúži zapísanie
extravilánu na liste vlastníctva.
Chceli by sme požiada o pozemkové úpravy. Aj keï mnohí najmä
starší, nie sú naklonení, ale mali by
si uvedomi, že pozemok ktorý je
4,5 m široký a dlhý 2 km, je
nepredajný. Taký pozemok je
¾uïom naniè. V dnešnej dobe je
dlhý a úzky pozemok nevyužite¾ný.
Tieto pozemky mali význam pred 80 – 100
rokmi, kedy ich tie pozemky živili.
Jednoznaène si musia vlastníci uvedomi, že
ak sa má ïalej nejakým spôsobom využíva
pôda, èi už na stavebné úèely alebo na
prenájom pre hospodárske úèely, musí ju ma
v nejakých iných rozmeroch. Je potreba sa
prispôsobi dobe, ak nechceme zaspa a
spravi tu skanzen.
Vo väèších mestách existuje horúca linka,
kde môžu obèania vola svoje návrhy a
požiadavky oh¾adom upratania a upravenia
verejného priestranstva. Bolo by nieèo také
možné aj v Rajci, pretože obèania hlavne zo
sídlisk majú pocit, že verejné priestranstvá sa
upratujú a upravujú len v centre mesta a
ostatné èasti sú upratané nedostatoène.
Obèania, keï
majú pokazené verejné
osvetlenie, rozhlas alebo nieèo iné vedia kde
majú zavola, a tí èo nevedia sú to telefónne
èísla: 041/ 507 65 23, 507 65 12, 507 65 22.
Keï majú obèania problém nech zavolajú.
Konkrétne sa takto rieši verejné osvetlenie,
alebo povedia poslancovi, tam to a to
nefunguje, vybav to. Poslanec zavolá a už sa to
rieši. Neporiadok, aký je na sídliskách, hlavne
Sever- nová èas, nie je asi nikde v Rajci. Ale
ten neporiadok si robia tí, ktorí tam žijú a
bývajú, keï ¾udia z bytovky dokážu z okna
vyhadzova smeti a igelitky plné odpadkov.
Nie je sa èo èudova, je tu väèšia anonymita,
¾udia necítia zodpovednos za sídlisko a
okolité prostredie. Napríklad na sídlisku Juh si
obyvatelia udržiavajú väèší poriadok, ako na
sídlisku Sever. Ubezpeèujem obèanov, že sa
upratuje nielen centrum mesta, ale aj na
sídliskách a uliciach po celom Rajci. V centre
mesta sa sústreïuje najviac aktivít a najviac
¾udí. Cez centrum prejde množstvo detí, zo
školy, do školy, sú tu obchody, premelie sa tu
najviac ¾udí, a nielen z Rajca, ale aj okolia. A
tým sa námestie musí upratova každý deò,
aby to tu bolo èisto. Tak isto sa staráme o
smetné koše po meste, na zastávkach atï. Ale
každý deò sa nedá robi poriadok na
sídliskách. Je potrebné aby sa oò starali hlavne
jeho obyvatelia.
Obèania mesta sa postupne uèia triedi
domový odpad. Kontajnery na urèitý druh
odpadu sa však rýchlo zaplnia, hlavne èo sa
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týka plastového odpadu. Ako èasto je
zariadený odvoz urèitých druhov odpadu?
Kedy sa po meste pridajú kontajnery na
tetrapakové a kombinované obaly?
Kontajnery na urèitý druh odpadu, hlavne èo sa
týka plastových fliaš, sú zaplnené takmer
každé dva týždne. My to kontrolujeme a ako
náhle dostaneme od ¾udí informácie napr. cez
telefón, sa následne zabezpeèí odvoz. Èiže
vývoz tohto triedeného odpadu je zabezpeèený
pod¾a potreby. Chceme rozbehnú separovaný
zber aj na školách a to nielen praktickým
triedením do ve¾kých nádob, ale aj súažnou a
výchovnou formou. Tiež by nám mal pri tomto
pomáha Parlament mladých.
Problém je v rodinných domoch pri zbere PET
fliaš. Zber naplnených vriec propagovaný
formou Mestského rozhlasu nie je ve¾mi
úèinný, keïže v tom èase nie všetci sú doma,
prípadne nepoèujú vyhlasovanie. Rozhodli
sme sa, že každý 1. piatok v každom mesiaci,
každý môže da pred dom zaviazané vrece s
týmto odpadom do 8.00 h a my to pozbierame a
odvezieme. Kontajnery na ostatný odpad
prídu, sú objednané a následne budú rozhodené
na jednotlivé stanovištia a ulice. Máme už
vyrobenú zberòu na oleje, ktorá bude mobilná a
keïže je nás vyše 20 obcí, v každej sa zdrží
približne týždeò dvakrát do roka. Tiež
pracujeme na odstraòovaní takéhoto odpadu,
ako sú napr. chladnièky, práèky, televízory atï.
Chceme vybudova za Kultúrnym domom
zberný dvor z kontajnerom, ktorý bude ma
strechu a bude uzamykate¾ný, bude spåòa
všetky stanovené kritéria, bude ekologický, tak
ako to stanovuje zákon. Každú sobotu tu bude
zamestnanec bra od ¾udí to, èo tam prinesú.
Predpokladám, že to bude bez poplatku. Jedná
sa o odpad ako sú chladnièky, práèky, sporáky,
pneumatiky a iný nadrozmerný odpad, ktorý
nemôže ís do klasických kontajnerov. Táto
služba bude aj pre obyvate¾ov okolitých obcí.
Množstevné zbery do ve¾koobjemových
kontajnerov, ktoré sa robia každý rok na jar a
jeseò, budú pokraèova. Týmto spôsobom
chceme obèanom vyjs èo najviac v ústrety,
aby sa v Rajci a okolí nerobili èierne skládky a
¾udia nezahadzovali rôzne odpady poza kríky,
ale doniesli ho tam, kde je zabezpeèený jeho
odvoz a odstránenie.
Má
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VEREJNÁ KANALIZÁCIA V RAJCI
V Rajci sa pripravuje rekonštrukcia
stokovej siete a èistiarne odpadových vôd.
V súèasnosti je tento projekt vo fáze príprav
k územnému konaniu. Túto stavbu má v
pôsobnosti a bude ju realizova
Severoslovenská vodárenská spoloènos, a.
s. Žilina, ktorá zabezpeèuje odvedenie
odpadových vôd od producentov
zneèistenia v aglomerácii Rajec a ich
èistenie v èistiarni odpadových vôd tak, aby
boli splnené hodnoty predpísané v
príslušných predpisoch SR, Smernice Rady
è. 91/271/EEC o èistení komunálnych
odpadových vôd a aby nakladanie s
èistiarenskými kalmi zodpovedalo
Smernici Rady 86/278/EEC o ochrane
životného prostredia, predovšetkým pôdy v
prípade, ak sa používajú kanalizaèné kaly v
po¾nohospodárstve. Odvedenie odpadových vôd z územia do èistiarne
odpadových vôd bude ma pozitívny vplyv
na èistotu podzemných vôd a príslušných
vodných tokov, najmä rieky Rajèianky
vlievajúcej sa do Váhu. Medzi priority
Žilinského kraja v oblasti rozvoja verejných
kanalizácií a èistenia odpadových vôd patrí
rekonštrukcia a intenzifikácia èistiarne
odpadových vôd Rajec, z h¾adiska ochrany
vôd medzi krajské priority patrí napojenie
obcí Ïurèina a Rajecká Lesná na kanalizaèný zberaè Kofola a. s. so spoloèným
èistením v ÈOV Rajec. V Rajci je vybudovaná verejná kanalizácia jednotnej
sústavy. Jej základná èas bola uvedená do
prevádzky v roku 1942 a bola postupne
rozširovaná až na súèasný rozsah 3600 m.
Rozsah kanalizácie je potrebné rozšíri o
navrhované úseky zberaèov v uliciach
Bystrická, Partizánska a Fuèíkova.
Rekonštrukciou kanalizácie na ulici
Švermova sa zníži prítok balastných vôd z
pozemkov Agroregiónu, drenážne vody
budú zaústené do rieky Rajèianky.
Objem dosadzovacích nádrží v jestvujúcej
èistiarni odpadových vôd Rajec je pri
prietoku väèšom ako Q24 nedostatoèný,
èistiareò odpadových vôd je hydraulicky
preažovaná, nespåòa normy a kritériá
stanovené na úèinnos a kvalitu vyèistenia
odpadových vôd. Do intenzifikovanej a
prerobenej èistiarne v Rajci budú napojené
aj obce K¾aèe, Jasenové a Zbýòov.
Aktivity sú rozdelené na viac etáp:
1. etapa – rekonštrukcia kanalizácie na ul.
Švermova
2. etapa – rozšírenie kanalizácie v Rajci ul.
Bystrická, Fuèíkova a Partizánska
3. etapa – intezifikácia ÈOV Rajec
4. etapa – vybudovanie stokovej siete v
obciach Malá Èierna, Ve¾ká Èierna,
Ïurèiná, Šuja, Rajecká Lesná, Faèkov.
MsÚ Rajec
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Finanèná komisia pri MZ v roku 2005
Mestské zastupite¾stvo v Rajci má zriadené ako poradné orgány stále komisie. Jednou z
nich je finanèná komisia (ïalej len FK), ktorá má 7 èlenov: RNDr. Jaroslav Pecho, zároveò
predseda FK, Daša Bajzíková, Ing. Vladimír Laluha, Ondrej Foltán, Jozef Huljak, Ing. Štefan
Židek, Ing. Marta Záòová a Mária Cinková, ktorá je tajomníèka FK a zamestnankyòa MsÚ
Rajec. V roku 2005 zasadala FK celkom päkrát.
7. marca 2005 s programom: Prerokovanie návrhu závereèného úètu za rok 2004 a Návrhu 1.
úpravy rozpoètu na rok 2005
5. apríla 2005 s programom: Rozbory príspevkových a rozpoè-tových organizácií mesta;
Správa o hospodárení mesta v roku 2004; Návrh 2. úpravy rozpoètu na rok 2005; Rôzne.
21. júna 2005 s programom: Prerokovanie návrhov na vyradenie hnute¾ného majetku z
organizácií mesta.
1. decembra 2005 s programom: Prerokovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení na
urèovanie miestnych daní na rok 2006 a všeobecne záväzného nariadenia na poskytovanie
pohrebných služieb.
6. decembra 2005 s programom: Prerokovanie návrhu rozpoètu na rok 2006.
Z prerokovaných návrhov dávala FK odporúèania pre mestskú radu a mestské zastupite¾stvo,
dávala stanoviská k rozborom hospodárenia príspevkových a rozpoètových organizácií mesta
a mesta samotného. Okrem toho FK prerokovávala otázky týkajúce sa financovania
výdavkov, ktoré vyplynuli mimo plánovaných a plnila úlohy, ktoré jej zadálo mestské
zastupite¾stvo.
Finanèná komisia pri MZ Rajec
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MESTO
MESTSKÁ POLÍCIA
Rajec
Mestská polícia
zabezpeèuje verejný
poriadok v meste,
spolupôsobí pri ochrane
obyvate¾ov a iných osôb
v meste pred ohrozením ich života a
zdravia. Spolupracuje s útvarom
policajného zboru pri ochrane majetku
mesta, majetku obèanov pred poškodením, znièením, stratou alebo
zneužitím. Dbá o ochranu životného
prostredia v meste, o dodržiavanie
poriadku, èistoty a hygieny v uliciach, na
verejne prístupných miestach a iných
verejných priestranstvách. Taktiež
vykonáva kontrolu dodržiavania
všeobecných záväzných nariadení mesta,
uznesení mestského zastupite¾stva a
rozhodnutí primátora mesta. Mestská
polícia je tu pre vás obèanov, ktorí chcú
ži v peknom, èistom a pokojnom meste,
akým Rajec bezpochyby je. Našou
hlavnou úlohou je, aby to tak bolo aj v
budúcnosti. Úloha to nie je ¾ahká, a tak by
sme radi požiadali obèanov o pomoc a
spoluprácu. Akéko¾vek nápady, pripomienky, postrehy, návrhy alebo sažnosti
môžete prednies priamo u nás v kancelárii mestskej polície na MsÚ Rajec v
èase od 8.00 h do 9.00 h alebo od 14.00 h
do 15.00 h, prípadne na t. è. 0907 631 403
alebo 5076515. Ïalej môžete využi
takzvanú "schránku dôvery" mestskej
polície, ktorá bude v najbližších dòoch
inštalovaná z vonkajšej strany budovy
Mestského úradu.
Chceme upozorni našich obèanov a
hlavne majite¾ov štvornohých miláèikov
na dodržiavanie VZN, aby vodili svojich
psov na vodidle a vždy po nich
odstraòovali exkrementy. Taktiež upozoròujeme majite¾ov reštauraèných
zariadení, ktoré sú otvorené v noèných
hodinách, aby presne dodržiavali
zatváracie hodiny v zmysle vydaných
rozhodnutí. Všetky tieto oblasti budeme
vo zvýšenej miere kontrolova. Pri
opakovanom porušení daného VZN
budeme toto rieši pokutou v blokovom
konaní.
Mestská polícia v Rajci ponúka obèanom
svoju pomoc a teší sa na vzájomnú
spoluprácu .
MsP Rajec
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Na návšteve ...
Len nedávno sa dokonèil bytový dom na
ul. S. Chalúpku, do bytov sa nasahovali
noví nájomníci a už sme boli zvedaví, ako
sú spokojní s bývaním. Najlepšie to bolo
zisti priamo na mieste a preto som sa
vybrala za nájomníkmi. Hneï pri vstupe
ma milo prekvapili vchodové dvere, do
ktorých sú zabudované schránky na poštu.
Pošta sa vhadzuje do schránok z vonku bez
toho, aby sa muselo vstúpi do priestorov
bytovky a nájomníci si ich vyberajú z
vnútra. Ve¾mi dobré a praktické riešenie.

V tomto dome je 10
bytov 1 a 2 izbových. Nájomníkmi
sú mladí ¾udia a
mladé rodiny s demi. Navštívila som
jeden byt v podkroví, kde mi domáca
pani dovolila
spravi nieko¾ko
záberov, ktoré vám
ponúkam. Byt, hoci
je malý, je ve¾mi
prakticky vybudovaný. Na chodbe je
zabudovaný šatník, ktorý neprekáža,
kúpe¾òa aj WC, ktoré má vlastné
umývadlo, majú okná, cez ktoré je
zabezpeèené priame vetranie a prirodzené

osvetlenie. Toto riešenie by
urèite privítali všetci
obyvatelia panelákových
bytov. Praktickým riešením
sú aj ved¾a seba susediace
obývacia izba a kuchyòa. Z
tohto bytu je neobyèajný
výh¾ad na Rajec a jeho
okolie. Byt je podkrovný,
stropy sú skosené, èo však
vôbec nie je na
škodu, práve
naopak, vnáša to
do interiéru svoje
èaro. Ohlasy nájomníkov na byty
boli kladné.
Mnohí si pochv a ¾ o v a l i b y t y,
tiché prostredie v
akom sa nachádzajú a také malé
nedostatky, ako
bol napr. výpadok
el. energie alebo ve¾ké rosenie okien, sa
vyriešili bez väèších problémov.
Veríme, že nájomníci budú aj naïalej
spokojní a prajeme im mnoho krásnych
chví¾ strávených v nových bytoch.
ZM

OZNÁMENIE
Zámer vyhlásenia Chráneného vtáèieho územia Malá Fatra.
Krajský úrad životného prostredia v Žiline zaslal
k pripomienkovaniu zámer
Chránené vtáèie územie Malá Fatra.
Oznamujeme verejnosti, že do zámeru je možné nahliadnu,
robi výpisy a odpisy
v dòoch pondelok, streda, piatok v èase od 8.00 h do 14.00 h
na oddelení výstavby a životného prostredia MsÚ Rajec
v termíne do 12. apríla 2006.
APRÍL 2006
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ZO ŽIVOTA

po rekonštrukcii

pred rekonštrukciou

Vytvori podmienky pre výchovnovzdelávaciu èinnos tvorí hlavnú
súèas poslania školy. Pre dosiahnutie
týchto cie¾ov je však nutné zabezpeèi
aj technicko-materiálne podmienky,
ktoré tvoria neodluèite¾ný prvok
fungovania celého školského mechanizmu. Budova našej školy má vo svojom veku dve trojky, èo je aj poriadne
vidie, hlavne v technicko-materiálnom vybavení. Túto situáciu sa snažíme vylepšova každým rokom, hlavne
po zavedení nového regionálneho financovania, pred dvoma rokmi. Aj
tento kalendárny rok sme pokraèovali
dvoma ve¾kými opravami. V prvom
rade to bolo nahradenie starej, drevenej, hygienicky závadnej steny s výdajným miestom v školskej jedálni. Na
mieste pôvodnej drevenej prieèky
vyrástla estetická, murovaná s obkladom z oboch strán, s novým nerezovým
vybavením, kompletným automatickým umývacím zariadením a

MESTSKEJ
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
vyhrievanými výdajnými pultami.
Druhá stavebná aktivita bola zameraná na kompletnú rekonštrukciu
osvetlenia vo ve¾kej a malej telocvièni so šatòovými a sprchovacími
priestormi. Staré, nevyhovujúce a
hlavne energeticky nároèné osvetlenie bolo nahradené výkonným a
úsporným vysokokvalitným osvet¾ovacím systémom od talianskeho
výrobcu. Na tomto mieste treba spomenú a poïakova všetkým, ktorí
svojou aktivitou prispeli k èisteniu
týchto priestorov. Veríme, že sa nám
do konca roka podarí zrealizova ešte
nieko¾ko ïalších stavebných úprav,
aby mestská škola poskytovala
dôstojné a zaujímavé prostredie
nielen pre žiakov, ale i ostatných
návštevníkov.
PaedDr. Marian Paprskár
riadite¾ školy

po rekonštrukcii

ŠKOLY
Biblická
olympiáda
Dòa

23. marca 2006 sa v Pastoraènom
centre v Rajci uskutoènilo dekanátne kolo
5. roèníka Biblickej olympiády.
Súažilo sa v dvoch kategóriách.
1.kategória: žiaci 5.–9. roè. základných
škôl a študenti 1.–4. roè. 8-roèných gymnázií. V prvej kategórii sa zúèastnili žiaci s
ZŠ Rajecké Teplice, ZCŠ Rajec, ZŠ Rosina,
ZŠ Kamenná Poruba, MZŠ Rajec, GAŠ
Rajec, ZŠ Hôrky, ZŠ Višòové a ZŠ Lietava.
2. kategória: študenti 5.–8. roè. 8-roèných
gymnázií a 1.– 4. roè. 4-roèných gymnázií.
Zúèastnili sa jej študenti Gymnázia Rajec,
GAŠ Rajec a Gymnázia Bytèa.
Výsledky
Prvá kategória:
1. miesto – GAŠ Rajec - Milan Smieško,
Barbora Žideková, Katarína Kavcová
2. miesto – ZCŠ Rajec
3. miesto – ZŠ Rajecké Teplice
Druhá kategória:
1. miesto – Gymnázium Bytèa - Marek
Mihok, Tomáš Šandrik, Stanislav
Kasagranda
2. miesto – Gymnázium Rajec
3. miesto – GAŠ Rajec
Témou tohtoroènej Biblickej olympiády
bolo Evanjelium pod¾a Jána a posledná kniha Starého zákona Druhá kniha Machabejcov. Postup do ïalšieho diecézneho
kola, ktoré sa uskutoèní 27. apríla 2006 v
Gymnáziu sv. Františka z Asissi v Žiline, si
teda vybojovali: GAŠ Rajec a Gymnázium
Bytèa. Víazom srdeène blahoželáme a
prajeme v ïalšom kole ve¾a úspechov.

pred rekonštrukciou

Ing. Mgr. Mária Betinská

piáda
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Rybárska jar
Koncom februára sa uskutoènila
Výroèná èlenská schôdza Obvodnej
organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu v Rajci, ktorá zhodnotila èinnos
organizácie za uplynulý rok a prijala úlohy
na rok 2006.
Ku dòu konania VÈS mala organizácia 196
èlenov. Z uvedeného poètu bolo 21 žiakov
do 15 rokov, 6 detí do 10 rokov, 10 mládežníkov 16 – 18 roèných, 130 dospelých a
29 dôchodcov. Dospelí èlenovia a mládež
odpracovali spolu 2132 brigádnických
hodín, èím
úlohu
vysoko
Fotostanovenú
a text: Zuzana
Moská¾ová
prekroèili. Brigádnická èinnos bola
zameraná na èistenie toku a brehov
Rajèianky, kosenie a úprava brehov rybníka Košiare, montáž odpadových košov
na rybníku, oprava brehov rybníka
Košiare, oprava prístupovej cesty k rybníku, náter zábradlia, výlovy odchovných
potokov ako i ukonèenie rekonštrukèných
prác na Dome rybárov. V našom rybárskom
dome sa teraz konajú schôdze výboru,
školenia i skúšky nových èlenov, rybárske
burzy, predaj povolení na rybolov. V tomto
roku sa zaène organizova i rôzna klubová
èinnos, ako i ukážky viazania mušiek,
uzlov i zhodnotenia rôznych rybárskych

pomôcok pre mladých a zaèínajúcich
rybárov.
Nemálo pozornosti sme v minulom roku
venovali i ochrane revírov, a ktorej sa
podie¾alo 7 èlenov rybárskej stráže ako i
sledovaniu zneèisovate¾ov a ochrane
životného prostredia. Naši èlenovia zistili 5
závažných zneèistení povrchových vôd,
ktoré boli nahlásené Okresnej inšpekcii
životného prostredia. Zabezpeèili sme
spracovanie geometrických plánov na
vysporiadané parcely, identifikáciu vlastníkov pozemkov na èasti rybníka Košiare a
stali sme sa vlastníkmi tejto èasti po
odkúpení pozemkov od vlastníkov.
V spolupráci s MsO SRZ Žilina sme
zabezpeèili do našich revírov napustenie
nasledovných násad:
do Rajèianky od Rajeckých Teplíc nahor
- lipeò 1roè. 6000 ks
- pstruh potoèný 1roè. 7000 ks
- pstruh potoèný 2 roè. 120 ks
6

- pstruh dúhový 3roè. 300 kg
do rybníka Košiare
- šuka plôdik 50000 ks
- lieò 2 roè. 300 kg
- kapor 3 roè. 4200 kg
Z uvedenej èinnosti je vidie, že rybári
nielen ryby lovia, ale že sa starajú i o zarybòovanie, zve¾aïovanie ako i o ochranu rybárskych revírov.
Výroèná èlenská schôdza si v závere
zvolila nový výbor na 4-roèné volebné
obdobie, ktorého predsedom sa stal Ing.
Juraj Surový. Okrem neho boli ešte do
výboru zvolení JUDr. Pavol Belan, Ján
Stanko, Anton Cinko, Jozef Stanèek, Igor
Ficek a Miroslav Pleva.

KULTÚRA
DEÒ DETSKEJ
KNIHY
Ve¾ký dánsky
rozprávkar
Hans Christian

Andersen
sa narodil 2. 4. 1805.
Vo svojich rozprávkach
dokázal objavi krásu a cit
aj v tých najobyèajnejších
veciach a mnohokrát
udivoval svoje okolie
A. Mièudová
nezvyèajnou schopnosou
vymýš¾a si. Andersen sa vždy
usiloval, aby jeho umenie pomáhalo ¾udu.
Vedel však aj ne¾útostne odsúdi zlé ¾udské
vlastnosti.
Ve¾ký rozprávkar už nežije, ale jeho
rozprávky èítajú malí aj ve¾kí už po dve
storoèia. Èítajú ich preto, aby znova a
znova obdivovali èaro rozprávkového
sveta.
Na poèes Hansa Christiana Andersena
sa deò jeho narodenia 2. apríl oslavuje
ako Medzinárodný deò detskej knihy.

Úlohou nového výboru bude plni úlohy,
ktoré prijala výroèná èlenská schôdza,
najmä však:
- zabezpeèi napustenie násad rýb do
zverených tokov i rybníka Košiare v
plánovanom množstve a v èo najvyššej
kvalite
- zabezpeèi ich ochranu pred nepovolenými osobami, predátormi i zneèisovate¾mi.
- zabezpeèi opravu hrádze rybníka Košiare
- spolupracova pri uzatváraní ïalších
zmlúv na odkúpenie parciel pod rybníkom
Košiare.
Rok 2006 je pre rybárov ve¾mi významný,
lebo si pripomenieme 80. výroèie A. Mièudová
založenia Jednotného zväzu rybárov, A. Moská¾ová
ktorého pokraèovate¾om je Slovenský
rybársky zväz. Koncom tohto roku sa bude
tento deò sa aj v Mestskej knižnici
kona i IX. snem SRZ, ktorý zvolí nové
v
Rajci,
koná každý rok akcia pre deti
orgány zväzu. Nás však bude zaujíma
hlavne èinnos v našej obvodnej orga- základných škôl.
nizácii. Pstruhová sezóna zaène v nede¾u V tomto roku sa uskutoènila 3.4.2006. Deti
16. apríla a v tento deò uvidíme urèite si mohli vypoèu rozprávku od H. Ch.
všetkých „pstruhárov“ zabrodených do Andersena v Rozprávkovom svete, cez
rieky Rajèianky. Kaprová sezóna zaèína Rozprávkový les prišli do podmorského
15. mája, kedy na rybníku Košiare budú sveta Malej morskej panny, kde na nich
všetky brehy obsadené rybármi, túžiacimi èakali rôzne súaže a hádanky. Nakoniec si
pozreli divadelnú hru v podaní Èili divadla
ulovi si toho svojho „šupináèa“.
Prajem všetkým rybárom, aby sa ich túžby „Dievèatko so zápalkami“. Tejto pútavej
po dlhom zimnom období splnili v podobe akcie sa zúèastnilo370 detí.
pekných úlovkov a ostatným obèanom, aby Dúfajme, že aj touto akciou prispejeme k
sa potešili poh¾adom na krásne zákutia tomu, aby deti znovu objavili svet
rozprávok a príbehov cez detské knihy.
Rajeckej prírody.
Ing. Juraj Surový
ZŠ

V

APRÍL 2006

RAJÈAN

Mestské kultúrne stredisko
HONZA NEDVÌD opä v Rajci

Medzinárodný
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Koncert Honzu Nedvìda so skupinou Vojtu Nedvìda
V nede¾u 19. marca 2006 sa konal v Kultúrnom dome v Rajci druhýkrát
koncert známeho speváka, èeského pesnièkára Honzu Nedvìda, ktorého
doprevádzala skupina jeho synovca, Vojtu Nedvìda.
Poriadalo ho Mestské kultúrne stredisko Rajec a o lístky bol opä ve¾ký
záujem. Sála sa zaplnila do posledného miesta a diváci si vypoèuli naozaj
kvalitný koncert. Honza i Vojta bavili divákov nielen pesnièkami, ale aj
vtipnými replikami a uahovaním si jeden z druhého.
Honza Nedvìd zaèal hra cca ako
25 roèný. Poèas dlhej speváckej
kariéry nahrával a vystupoval so
skupinami Brontosauøi, Spirituál
kvintet a Poklad. Poznáme ho aj zo
spoloèných projektov s bratom
Františkom, no po nieko¾koroènej
spolupráci sa každý z nich vybral
svojou hudobnou cestou. V tomto
roku Honza Nedvìd oslávi okrúhle
60-tiny. Tento sviatok oslávi Honza
Nedvìd spoloèným koncertom so
svojim bratom Františkom okolo
22. septembra 2006 v Bratislave.
Má

3. APRÍL
2006

detskej

knihy

Remeselná dielòa

Dòa 25.3.2006 v sobotné dopo-

ludnie sa v priestoroch klubovej
èitárne MsKS zišli deti, ktoré oslovila príležitos nama¾ova si svoju
originálnu kraslicu. Devätnás dievèat a chlapcov sa najprv oboznámilo s
tým, ako vajíèko zafarbi. Po prvých ahoch na papier už niè nebránilo
tomu, aby to skúsili na kraslice. Pri tvorení originálnych kraslíc èas rýchlo
ubehol, na našu rados, v príjemnej tvorivej atmosfére.
Milé deti pozývame vás strávi ïalšie tvorivé dopoludnie a to dòa
8.4.2006 v èase od 10.00 h do 12.00 h v klubovej èitárne v MsKS Rajci. Pri
tvorbe ve¾konoèných ozdôb budete potrebova nožnice, ktoré si prineste
so sebou. Tešíme sa na vašu úèas.
E. Pekná

Ponuka remeselnej dielne na apríl 2006
Pletenie korbáèov
Drotárstvo
Popoludnia pre deti

PRIPRAVUJEME
Detskú improligu - súaž v divadelnej
improvizácii dòa 12.5.2006 o 16.00.h
v priestoroch videostrediska.
Záujemcovia sa môžu prihlási na MsKS
v Rajci, è.t. 5422067, 542 4704.

RAJÈAN

V spolupráci s družinami sme pripravili
tvorivé dielne, v ktorých deti vyrobia z prútia
svoje fantastické postavièky.
Pre šikovné a múdre deti je pripravená
vedomostná súaž detský milionár.
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Spoloèenská rubrika
60 rokov
Jozef Mikolka
Mária Rybárová
Jozef Rybár
Anna Šimúnová
Juraj Veselý
85 rokov
Štefánia Lednická

70 rokov
Štefan Ošvát
Ondrej Stráòai
Júlia Pechová
Juraj Pekara
88 rokov
František Ferjanèík
Jozefa Podolanová

Narodení
Timotej Svetlošák
Zomrelí
Viera Stráòaiová 19. 3. 1936 – 11. 3. 2006
Ondrej Antol
16. 7. 1926 – 16. 3. 2006
Jozef Zmrhala
9. 1. 1959 – 18. 3. 2006
Štefan Bakoš 26. 11. 1926 - 24. 3. 2006

Bohoslužby Ve¾kej noci 2006
Kostol sv. Ladislava Rajec
9. 4. Kvetná nede¾a - Deò mládeže
Rajec 9.30 h Mládežnícka sv. omša
14.30 h Krížová cesta ulicami mesta
13. 4. Zelený štvrtok Pánovej veèere
Rajec 16.30 h Eucharistia
20.00 h Ruženec a adorácia
14. 4.Ve¾ký piatok
Rajec 8.45 h Krížová cesta do Raj. Lesnej
15.30 h Slávenie utrpenia a smrti Pána
17.30 7.30 h Noèná poklona pri Božom hrobe
20.00 h Ruženec a slávnostná poklona krížu
(donies palice zmenené na kríže)
15. 3. Biela sobota
Rajec 7.30 18.15 h Poklona pri Božom hrobe
18.30 h Ve¾konoèná vigília (prinies sviecu)
16. 4. Ve¾konoèná nede¾a Pánovhozmàtvychvstania
Rajec 8.00, 9.30, 11.00 h
17. 4. Ve¾konoèný pondelok
Rajec 8.00, 9.30, 11.00 h

Modlitebòa EC, Komenského ulica Rajec
Evanjelické Služby Božie
nede¾a a sviatky 9.30 h

O peknej Barborke
z Rajeckého hradu
Poves na pokraèovanie

Gejza Sádecký

Bolo to dávno, keï stál na Baraòom vàšku Rajecký hrad. Zïaleka sa
pýšil poschodovým palácom a vysokou strážnou vežou olemovanou
pavlaèou. Veža a palác vysoko trónili nad hospodárskymi staviskami a
pivniènými priestormi, ktoré za kamenným múrom nebolo zvonku
vidie. Majstri kamenári z ïalekých južných krajov sa mohli pýši
dielom, ktoré im hanbu neurobilo.
Kto vošiel spúšacou bránou dnu, bol prekvapený dômyselným
zariadením hradu. Ve¾kosou síce nemohol súperi so susedným
Lietavským hradom, ale výzdobou klenbovitých miestností,
vyrezávaným schodiskom a nábytkom sa mu v malom iste vyrovnal.
Dobrý vkus nebohej manželky grófa Rajeckého sa nedal uprie. No
dlho sa z nového a bezpeèného príbytku netešila. Morová nákaza,
ktorú si z návštevy rodného nitrianska doniesla, bola silnejšia, ako
manželova láska a ránhojièove zelinky. Grófa predèasne opustila, ale
zanechala mu dcéru Barborku. Dievèatko s dlhými gaštanovými
vláskami, ktoré sa ja bez èesania skrúcali do drobných rúroèiek bolo
odmalièka miláèikom celého príbuzenstva a služobníctva. Èasto ju
vídali v mesteèku na jarmoku, alebo pri majstroch èižmároch, širokoïaleko známych bohato zdobenými kordovánkami. Ich èervená farba
jej priam uèarovala. V starej kúrii v meste i na hrade ich mala povešané
nieko¾ko párov. Od tých najmenších až po tie, ktoré jej práve boli
akurátne.
Keï zaèala dorasta do krásy, zaèal ma gróf Rajecký o òu strach.
Mládenci i slobodní páni z mesta i vzdialenejšieho okolia sa zaèali až
prive¾mi zaujíma o peknú Barborku. Iní by sa boli potešili
nevídanému záujmu o dospievajúcu krásavicu, ale on nie. Nechcel,
aby sa dedièka rozsiahlych majetkov v desiatich okolitých chotároch
vydala len tak za nejakého potrimiskára, alebo páchnuceho kožkára.
To by nikdy nedovolil.
Strach mal o òu aj preto, že turecké výpady hore Považím boli èoraz
èastejšie. Z poèutia vedel, ako títo neveriaci zaobchádzali so zajatcami
a že odvláèali èo krajšie ženy a devy do pašových háremov. Vedel, že
väèšiemu náporu ozbrojencov by jeho hrad neodolal, ale s kastelánom
Lietavského hradu si príliš neporozumel. Tak sa musel spolieha len na
vlastné sily. Preto aj postavil Rajecký hrad, aby nebol odkázaný na
iných.
Nedorozumenie s lietavským kastelánom zaèalo vtedy, keï mu pyšný
Suòoga ponúkol, že zaplatí zaòho kamenárov a materiál, aby mohol
dostava vežu a hradné múry. „Myslím, že sa dohodneme, gróf, nie?
Premýš¾al som nad budúcnosou našich detí. Mali by sme ich da
dohromady. Zásnuby by mohli by na Katarínu. Na tvojom novom
hrade.“
„Nie, nie tak rýchlo.“ snažil sa získa èas gróf Rajecký. Vtedy sa ešte
len hlásila jar a stavba nebola pod strechou. Šinde¾ ešte len rástol pod
Vochteròou a v Porubskej. „Barborka bude ma len šestnás rokov. A
tvoj chlapec má tiež èas na ženbu...“ povedal vyhýbavo.
„Veï tvoja manželka mala sedemnás, keï si ju priviedol. Barborka
bude o rok súca na vydaj a mladých si ja postrážim...“ nedal sa odbi
kastelán. „U mòa na Lietave budú bezpeènejší, ako na tvojom hrade.
Okrem toho im plánujem da do vena Hrièovský hrad. Tak èo,
t¾apneme si?“
„Zatia¾ to nechajme tak. A tých kamenárov aj ja nejako vyplatím.
Uvidíme, aká bude úroda na mojich majetkoch a aj garbiari a súkenici
s¾úbili prispie nejakým grošom, za prís¾ub útulku na hrade v
nebezpeènom èase...“
Suòoga pochopil slušné odmietnutie. Odišiel urazený a nahnevaný.
–Veï poèkaj! Budeš ty prosi o pomoc, len èo sem dorazia Ali pašove
bandy. A Rajec urèite neobídu!
Pokraèovanie v budúcom èísle
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Harmonogram zberu
nadrozmerných odpadov

Prímestský letný tábor
MsKS Rajec pripravuje poèas letných prázdnin

Na uvedený odpad budú pristavené ve¾koobjemové kontajnery,
ktoré slúžia na uloženie tých odpadov, ktoré nieje možné pre ich
ve¾kú hmotnos, alebo rozmery uloži do 1100 litrového kontajnera
na komunálny odpad. Do VOK na nadrozmerný odpad je
ZAKÁZANÉ uklada trávu, konáre, kamene a stavebný odpad.
Zber nadrozmerných odpadov
18. 4. - 24. 4.2006 - ulice: Partizánska (turbínsky kanál pri ceste)
Lipová (parkovisko) Hollého (oproti potravinám JASO) Benkova
(pri lavièke k MŠ) Partizánska (pri kaplnke) Jánošíkova (pri
lavièke na Kollárovu ulicu)
24. 4. - 30. 4. 2006 - ulice: 1. Mája (pri MŠ) Smreková (parkovisko)
Moyzesova (pri autobusovej zastávke) Jánošíkova (park pri rieke)
Fullova (pri Kristínke) Hviezdoslavova (priestranstvo pri oplotení
ZCŠ)

denné prímestské tábory pre deti
vo veku 6 – 13 rokov.
Termíny konania: 10. 7. 2006 – 14. 7. 2006
14. 8. 2006 – 18. 8. 2006
denne v èase: 8.00 h – 16.30 h
Cena: 110 Sk/deò 550 Sk/5 dní
V cene je zahrnuté:
1 x noc zo štvrtka na piatok
1 x denne teplé jedlo
celodenný pitný režim
1 x výlet
(cestovné: autobus, vlak; vstupné: hrad, kúpalisko)
Tematické zameranie: 1. turnus – tvorivé dielne
2. turnus – kultúrno - športový

LETNÝ TÁBOR

V cene:
· plná penzia 3x denne, u detí do 10 rokov 5x denne + pitný
Dátum konania letného tábora : 29.7.2006 - 5.8.2006
režim
Poèet dní: 7
·
ubytovanie v murovaných pavilónoch, chatkách a chatách
Miesto konania: Bystrièka na Orave
v 1, 2, 3, 4 lôžkových izbách
( rekreaèno-športové zariadenie)
·
táborák spojený s opekaním klobások
Doprava do tábora: vlastná v uvedený deò do 14.00 h
·
diskotéka
Doprava z tábora domov: vlastná, prevzatie detí do 10.00 h
·
návšteva termálneho kúpaliska Bešeòová spojená s výletom
Tematické zameranie táborov: poznávacie, kultúrno-športové
na Likavský hrad, alebo výlet loïou po Liptovskej Mare
·
využívanie športových ihrísk (volejbalové, basketbalové,
Cena: 1.960, Sk ( 280,- Sk / deò )
pingpong)
Záujemcovia sa môžu prihlási v MsKS v Rajci
·
športové súaže medzi oddielmi
v èase od 9.00 h do 16.00 h, do 20. apríla 2006.
·
beseda s ochranármi prírody
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Bežecká sezóna v Rajci
je už naplno rozbehnutá
Svedèia o tom výsledky, ktoré naši bežci dosiahli v tomto
roku, dokonca ešte za maximálnej nádielky snehu. Mnohých v
zime zlákali bežky a najmä zimný triatlon, ktorý oživil celé
dianie v klube. Je jasné, že naši bežci sú všestranní a vrhnú sa
do každého športu a aj do takého nároèného, akým je zimný
triatlon. Po štyroch kolách v Slovenskom pohári v zimnom
triatlone (beh, bicykel, bežky) sa Maratón klub Rajec z 12
oddielov umiestnil na 4. mieste Najlepším bol Pavol Uhlárik,
ktorý sa umiestnil v kategórii veteránov v absolútnom poradí
na 2. mieste na Slovensku. Zimný triatlon absolvovali aj
Zdeno Koleda (11. miesto), Raso Galoviè (7. miesto), Ján
Kavec (15. miesto), Ján (10. miesto) a Dominika Vanákovci (4.
miesto/ženy) a Jozef Stupòan (6. miesto/veteráni).
Rajecký Borošovec, ktorý sa konal 18. 3. 2006, dal opä
zabra všetkým zúèastneným bežcom, ktorí sa borili snehom
ako po minulý rok, ale niè ich od tvrdej driny neodradilo.

ŠPORT

Najlepším nechýbal úsmev na tvári po zdolaní trate a boli to
domáci pretekári:
juniori: 1. Jarina Jaroslav, 2. Laurinc Robo
muži do 40 r.: 1. Galoviè R., 2.Koleda Z., 3. Židek J.,
5. Drlièka M., 6. Kavec J.
muži nad 40 r.: 1. ¼uboš Cesnek, 4. Braòo Slotta , 5.Pavol
Uhlárik , 9. Stehlík P., 11. Stupòan Jozef
Rajecký Borošovec si po prvýkrát vyskúšala Janka
Kardošová, ktorá medzi ženami aj zvíazila.
Každoroène chodí poèetná výprava na Beh oslobodenia
Topolèianok, kde sa bežia všetky detské a aj dospelé
kategórie. Tentokrát sa tu stretlo 30 Rajèanov (z toho 23
ve¾kých aj malých bežcov). Krásne zastúpenie, pekné výkony
a spoloèná rados, najmä detí, vládla aj v teplom bazéne v
Chalmovej.
Janka Žideková .

Výsledky:
Deti MŠ 150 m:
Ml. žiaci 300 m:
Staršie žiaèky 500 m:
Starší žiaci 500 m:
Ml. dorastenci 650 m:
St. dorastenci 1000 m:
Juniorky 1500 m:
Juniori 2500 m:
Ženy 12000 m:
Muži do 40 r. 12000 m:

1. Drlièka Lukáš, 2. Kavec Matúš, 3. Cesnek Damián
1. Žucha Matej
4. Cesneková Monika, 5. Cesneková Kristínka
4. Uhlárik Peter, 5. Žucha Daniel.
4. Pekný Michal
3. Pekný Lukáš
2. Žideková Barborka
6. Uhlárik Braòo
2. Janka Kardošová, 4. Janka Žideková
2. Koleda Zdeno, 4. Galoviè Raso, 8. Židek Jozef,
10. Drlièka Miro
Muži nad 40 r. 12000 m: 1. Cesnek ¼uboš, 6. Stupòan Jaroslav, 9. Slotta Braòo,
10. Stupòan Jozef, 11. Uhlárik Pavol
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Mladí šachisti "na bedni"
Po dlhom èase èakania sa dostavujú prvé úspechy
šachistov šachového krúžku pri MZŠ v Rajci.
V sobotu 25. marca 2006 na turnaji žiakov v Považskej
Bystrici zvíazila Monika Rácová v kategórii dievèat do 14
rokov. V rovnakej vekovej kategórii chlapcov obsadil Štefan
Kavec tretie miesto. Turnaj sa hral švajèiarskym systémom
na 7 partií.

Štefan Kavec

Hráèi mali na partiu 2 x 15 minút.
Obaja Rajèania získali po pä bodov a v celkovom poradí obsadili
tretie (Štefan Kavec) a piate miesto (Monika Rácová) z celkového
poètu 35 žiakov. Monika porazila
svoju najväèšiu rivalku registrovanú hráèku s 1384 Elo bodmi.
V januári sa mladší èlenovia
krúžku zúèastnili na Novoroènom
turnaji Matice slovenskej v Žiline. Prvák Branko Dubec obsadil
štrvté miesto v kategórii chlapcov
do 8 rokov za 3 body zo siedmich
zápasov. Jeho brat Danko Dubec
skonèil s 50% bodovým ziskom
v prvej polovici hráèskeho po¾a.
Monika Rácová
V decembri minulého roka na
Ve¾kej cene Nesluše sa naše družstvo umiestnilo na 11. mieste z 19 družstiev zo Slovenska a
Po¾ska. Najlepšie si poèínal Peter Mihalec na štvrtej
šachovnici. Svojimi 6 bodmi (85% úspešnos) skonèil štvrtý
a len horšie umiestnenie družstva ho delilo od medaily.
J. Uhlárik

Branko Dubec
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Èerpané zo zdrojov ŽSR

VLAKY
Èerpané zo zdrojov SAD Žilina
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