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Diea. Prekvapuje nás svojou prítomnosou, konaním. Je èisté, krehké a nevyspytate¾né. Aktuálne v každom
okamihu. Zasahuje nám do života (väèšinou tvorivo) a mení nám ho od základov.
Zaènime od zaèiatku. Možno od okamihu zrodenia, od lona matky, kedy potrebuje málo a všetko. Celú mamu a otca.
Jeho narodením sa mení zaužívaný chod rodiny. Je krehkým zaèiatkom nových vecí. Je mostom medzi malým a ve¾kým
svetom. Stredobodom je práve ono. Diea. Potrebuje málo a všetko. Potrebuje mamu a otca.
Rastie. Dosiahne po stolièku a zrazu po stôl. Jeho krásny džavot rozliehajúci sa po dome, prvé skomolené slová, pomalé
krôèky a zrazu rázny krok. Prichádza do škôlky a školy. Uèí sa objavova svet a chápe nové pojmy. Svet farebný, má tvár,
je ve¾ký. Je milý a ve¾mi prísny. A diea potrebuje málo a všetko. Potrebuje mamu a otca.
Zrazu má ve¾a priate¾ov. Má vlastný názor. Koná a robí chyby. Je na výslní a potkýna sa o kamene života. Popáli sa a
dostane príuèku. A potrebuje málo. Mamu a otca.
Hodnota dieaa je veèná. Vieme to? Veï, èím by sme my, rodièia boli bez detí?
Jana Paulinyová

Jún

Máj

Diea je ten krásny dar,
ktorému úsmev zdobí tvár.

Keï objaví sa smútku slzièka
zmáèa mu krásne, ružové líèka.
Keï je astné, úsmev žiari
má ho nakreslený v tvári.
Keï je smutné, samé ve¾mi
h¾adá náruè svojej mamy.
Otec mu je oporou i radcom
hladká ho rukami i srdcom.
Lásku h¾adá, potrebuje,
keï je šastné, dobre mu je.
Dá ti strdce na dlani,
vezmi ho a ¾úb ve¾mi.

Mimoriadne zasadnutie MZ ÿ Komisia ŠKŠ ÿ Obnova cintorína a Domu smútku
Úspechy ZCŠ a GAŠ ÿ Maturity ÿ VO¼BY 2006 ÿ Bežecké úpechy
Èo je nové v Rajci? ÿ MDD ÿ Preèo darova krv? ÿ Program VRD a RKL

MESTSKÝ ÚRAD informuje ...
Ing. Jána Rybárik
primátora mesta
Na mimoriadnom zasadnutí MZ sa
prejednávalo rozdelenie Severoslovenskej
vodárenskej spoloènosti .
Prevodom zo štátnych podnikov na FNM
sa akcie rozdelili na jednotlivé mestá a
obce pod¾a poètu obyvate¾ov. Mestu Rajec
z toho vyplýva majetok zhruba 30 tis. akcií
v objeme cca 30 mil. Sk. Severoslovenská
vodárenská spoloènos a. s. (SVS) je tvorená viacerými závodmi. Tieto závody už
pred tým, ako prešiel majetok zo štátu na
FNM mali požiadavku, aby sa jednotlivé
závody odèlenili od GR SVS a hospodárili
samostatne. Takto sa chce osamostatni aj
závod Žilina. Vzh¾adom na to, že niektoré
sú previazané infraštruktúrami, t.j. zdrojmi
a rozvodmi vody, je aj závod Žilina závislý
od vodnej nádrže Staré Bystrice na
Kysuciach. Preto sa prišlo s návrhom, aby
sa závody Žilina a Èadca spojili a vytvorili
tak jednu spoloènos. Vzh¾adom na túto
skutoènos bol vypracovaný projekt
rozdelenia SVS, pri ktorom dôjde k
majetkovému vysporiadaniu jednotlivých
závodov v rámci celej SVS a. s.. Tento
projekt by mal by prerokovaný na Valnej
hromade 26. júna 2006 v Žiline, kde sa
odsúhlasí rozdelenie SVS a. s. na šes
nástupníckych organizácií..
V akom štádiu sa nachádza projekt
rekonštrukcie kotolne na sídlisku Sever
v Rajci?
Spoloènos Bineko prerokovala projekt
rekonštrukcie s domovníkmi na sídlisku
Sever, kde spoloènos deklarovala, že je
možné vyrába teplo lacnejšie z drevného

odpadu ako z plynu zhruba o 100 Sk/GJ, èo predstavuje roènú úsporu cca
6.000,-Sk/domácnos.
Spoloènos Bineko chce garantova takúto
cenu 10 rokov, takže cena tepla nebude
závisie od ceny plynu, ktorá sa neustále
zvyšuje. Technológia, ktorá sa použije na
Severe, nebude taká ako na Juhu, kde sa
dajú využi len èisté štiepky, ale bude sa
da využi takmer všetok drevný odpad –
väèšie skrojky, kôra, odrezky, konáre aj s
menšími neèistotami. Mnohé firmy v okolí
Rajca, ktoré spracovávajú drevo, majú
dostatok takéhoto drevného odpadu, ktorý
je dosia¾ málo využite¾ný. Takže sú tu tri
hlavné atribúty:
1. nemusí sa využíva len štiepka, ale
môže to by aj menej kvalitný drevný
odpad
2. zníži sa cena tepla o 100,- Sk na GJ, èo
bude prináša úsporu 6.000,- Sk roène
na jeden byt
3. táto cena bude garantovaná na 10
rokov.
Pre tento zámer chce Bineko získa finanèné prostriedky z fondov EÚ. K tomu, aby
ich mohlo získa, je potrebné predloži
projekt s platným stavebným povolením.
Z tohto dôvodu sa tento bod prerokovával
na zasadnutí MZ, kde sa odsúhlasilo, že
pozemok zhruba 200 m5, na ktorom by sa
vybudovala prístavba kotolne, Mesto
odpredá spoloènosti Bineko pod podmienkou, že získa finanèné prostriedky na
rekonštrukciu kotolne z fondov EÚ. Keï sa
finanèné prostriedky nepodarí získa,
projekt rekonštrukcie sa tým pádom
nebude realizova a pozemok spoloènosti
Bineko nebude odpredaný. Mesto Rajec
súhlasí s rekonštrukciou kotolne za
podmienok, ktoré som spomínal, v opaènom prípade nesúhlasíme a sme proti tomu,
aby sa do ceny tepla zahrnula aj cena
potrebná na rekonštrukciu kotolne. Po

predložení celej stavebnej dokumentácie
projektu mesto vydá stavebné povolenie a
následne spoloènos Bineko projekt
predloží EÚ. Teoreticky je možné, že po
získaní financií by sa projekt realizoval
v roku 2007. Prvé rozpoèty na rekonštrukciu kotolne boli v objeme 8 – 10 mil. Sk.
Aké témy sa ešte prejednávali na
mimoriadnom zasadnutí MZ, ktoré sa
konalo 24. mája 2006?
Ïalším bodom prejednávaným na mimoriadnom zasadnutí MZ bol doplnok
územného plánu SÚ Rajec Charubina.
Minulý rok objednalo mesto Rajec zámer
využitia Charubiny pre športovo – rekreaèné úèely. Dal sa vypracova dodatok
k územno – plánovacej dokumentácii na
danú èas a tento dodatok rieši vytvorenie
golfového areálu, hotelovej èasti a obytnej
èasti v danej lokalite. K tomuto dodatku sa
muselo vyjadri viac ako 50 inštitúcií.
Spracovate¾ musel tieto pripomienky
prerokova a zapracova. Závereèné
stanovisko k tomu dával Krajský stavebný
úrad a ten nám odporuèil túto územno –
plánovaciu dokumentáciu schváli. MZ
túto dokumentáciu v zmysle zákona
schválilo VZN, v ktorom sú stanovené
regulatívy a podmienky, za akých sa môže
výstavba realizova. Spracováva sa ešte
EIA (ekologická a environmentálna
štúdia), ktorá sa vyjadrí za akých podmienok sa môže dielo na tejto ploche
realizova vzh¾adom na to, že sa tam
vyskytujú lokálne biotopy regionálneho i
európskeho významu. Pripravuje sa
dokumentácia pre územné rozhodnutie.
Následne po územnom rozhodnutí sa bude
žiada o stavebné povolenie a na jeho
základe sa budú môc zapoèa terénne
úpravy v samotnom golfovom areáli,
hotelovej a kongresovej èasti. Pracuje sa aj
na dokumentáciách a modeli financovania
jednotlivých stavieb.
Má

OZNÁMENIE
Mesto Rajec, zastúpené primátorom Ing. Jánom Rybárikom ako príslušný orgán územného plánovania pod¾a § 19a zákona
è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje

zaèatie obstarávania

Územného plánu mesta Rajec
Obstaranie územného plánu je financované so štrukturálnych fondov európskej únie v rámci operaèného programu Základná
infraštruktúra, opatrenia 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky.
Na základe § 19b stavebného zákona žiadame dotknuté obce, orgány štátnej správy, fyzické a právnické osoby a ostatnú verejnos
o poskytnutie Vašich námetov, požiadaviek, zámerov, rozvojových koncepcií a podkladov týkajúcich sa riešeného územia
potrebných pre spracovanie Územného plánu mesta Rajec. Hranicu riešeného územia tvorí katastrálne územie Rajca.
Podklady je možné predloži na MsÚ Rajec, oddelenie výstavby è. dverí 5, alebo zasla poštou na adresu:
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2, 015 22 Rajec do 30 dní odo dòa doruèenia.
Obstarávate¾skú èinnos zabezpeèuje: Ing. arch. Ferdinand Buèek (reg.è.054).
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Komisia pre školstvo,
kultúru a šport
Jedným z poradných orgánov MZ je aj
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
(ŠKŠ). Jej èlenmi sú: JUDr. Anna
Huljaková - predsedkyòa komisie, Mgr.
Jozef Pauko, Mgr. ¼udmila Johanidesová, Mgr. Bohdan Jonek, Pavol Uhlárik,
Mgr. Róbert Augustín, PaedDr. Marian
Paprskár, Blanka Porubèanská.
Komisia na svojich zasadnutiach prerokováva a rieši problémy týkajúce sa
športu, kultúry a školstva v meste Rajec,
prerokováva rozdelenie a èerpanie
finanèných prostriedkov a odporúèa ich
na schválenie MZ.
Na svojom zasadnutí 1. 6. 2006 komisia
prerokovával nasledujúci program:
- nové tlaèivá v zmysle VZN 64/2005
k poskytovaniu finanèných príspevkov
- predloženie a zhodnotenie stanov klubov
- posúdenie a doporuèenie finanèných
príspevkov registrovaným klubom
- úprava zmluvy registrovaných klubov a
doplnenie VZN 64/2005 - odporuèenie
MZ
- žiadosti novovzniknutých registrovaných klubov
- diskusia
- oboznámenie sa s programom na
Rajecké kultúrne leto a Ve¾ký rajecký deò - predniesla riadite¾ka MsKS
- oboznámenie sa s akciami Maratón
klubu Rajec - P. Uhlárik
Športovým klubom sa finanèný príspevok poskytuje na základe zmluvy spísanej medzi registrovaným športovým
klubom a mestom Rajec, ktorý je podmienený žiadosou podanou na MsÚ (v
zmysle VZN). Nešportovým klubom sa
finanèný príspevok poskytuje na základe
žiadosti a predložených potvrdení.
Pridelené finanèné príspevky komisia
odporúèa èerpa vo výške max. 50% do
30. 6. 2006 a 50% do 30. 11. 2006.
Poskytnuté príspevky je každý športový
klub povinný vyúètova do 30. 11. 2006.
Pridelenie finanèného príspevku športovým klubom je podmienené:
1. organizovaním aspoò jedného podujatia pre verejnos za rok v Rajci
2. rozvíjaním èinnosti pre mládeže
3. informovaním verejnosti o èinnosti
klubu a podujatiach v mesaèníku Rajèan
Ak registrované kluby niektorú z podmienok nesplnia, komisia ŠKŠ môže
odporuèi MZ krátenie fin. príspevku.
Komisia na záver svojho zasadnutia
odporuèila MZ prerozdelenú sumu vo
výške takmer 450 tis. Sk schváli.

Obnova cintorína a Domu smútku pokraèuje
Mesto v predchádzajúcom roku vynaložilo
z rozpoètu cca 970 tis. Sk na úpravu novej
èasti cintorína a opravu Domu smútku. Bol
dobudovaný chodník, oplotenie, verejné
osvetlenie a bol opravený vodovod. Na dome
smútku bola opravená strecha, èím sa
zamedzilo zatekaniu. Zároveò bolo
sprístupnené pochovávanie v novej èasti
cintorína a to v súlade s plánom uloženia
hrobových miest. Hrobové miesta majú
vybudované základové pätky o šírke 20 cm,
håbke 50 cm a dåžke 80 cm pre jednohrob aj
pre dvojhrob. Na hrobové miesto je možné
sadi trávnik a kvetiny len na šírku
náhrobného kameòa a 50 cm od náhrobného

Nový cintorín

kameòa. Budovanie obrubníkov a ukladanie
betónových resp. mramorových platní je
zakázané. Hrobové miesta v novej èasti
cintorína nie je možné dopredu prenaja tak,
ako je to v starej èasti cintorína. Poplatok za
pridelenie hrobového miesta v novej èasti
mestského cintorína je 1 000,- Sk a je príjmom mesta.
Evidenciu hrobových miest zabezpeèuje
p. Jozef Vysoký, ktorý prevádzkuje Dom
smútku a zabezpeèuje pohrebné služby na
území mesta na základe zmluvného vzahu
s Mestom Rajec.
V tomto roku Mesto plánuje sprístupni
v novej èasti cintorína miesto pre detské
hroby a miesto pre uloženie urien. Okrem
toho sa pripravuje nové oplotenie starej
èasti cintorína v spodnej èasti od farskej
záhrady. Rekonštrukcia v Dome smútku
bude pokraèova výmenou okien a opravou vonkajšej fasády, v pláne je aj
doriešenie vykurovania Domu smútku.
Vyžiada si to nemalé finanèné
prostriedky, ktoré MZ schválilo v rámci
zmeny rozpoètu mesta na aprílovom
zasadnutí.
Mestský úrad Rajec

Návrh hrobových miest v novej
èasti mestského cintorína

Klub dôchodcov oslaval Deò matiek
To, že aj dôchodcovia sa radi zabávajú a vedia vytvori príjemnú
atmosféru, sme sa presvedèili 31. mája 2006 v Klube dôchodcov, kde sa
konala akcia Deò matiek spojená s vá¾aním mája. Prítomných bolo
približne 80 èlenov Klubu dôchodcov. V úvodnej èasti pozdravili
prítomných žiaci z MZUŠ, MZŠ a deti z MŠ Obrancov mieru kultúrnym
programom a potom už do nálady hrala skupina Kvanto. Neskôr medzi
prítomných zavítal aj pán primátor a duchovní farnosti Rajec. Nálada
poèas celej akcie bola vynikajúca. Srdeèné poïakovanie patrí
sponzorovi Mestskému úradu Rajec.
Klub dôchodcov Rajec
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Rozhodnutím predsedu NR SR è. 89/2006 z 15. februára 2006 o vyhlásení volieb do NR SR bol urèený deò konania volieb
na sobotu 17. júna 2006. Èas konania volieb je zákonom stanovený, a to od 7.00 do 22.00 h.
Primátor mesta v zmysle § 12 zákona è. 333/2004 Z.z. v platnom znení urèil pre tieto vo¾by 4 volebné okrsky, a to:

okrsok è. 1 - Rajec-Sever volebná miestnos: budova Mestskej základnej školy Rajec
okrsok è. 2 - Rajec-Východ volebná miestnos: budova MŠ, ul. Obr. mieru, Rajec
okrsok è. 3 - Rajec-Západ volebná miestnos: budova Mestského úradu Rajec
okrsok è. 4 - Rajec-Juh volebná miestnos:
budova MŠ, ul. Mudrochova, Rajec
V zmysle § 17 ods. 3 Zákona è. 333/2004 Z.z. v platnom znení primátor dòa 5.5.2006 zvolal prvé zasadnutie okrskových
volebných komisií, na ktorom si èlenovia žrebom urèili svojho predsedu a podpredsedu.
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Rozhodne áno. Je to naša
obèianska povinnos a
vlastne svojim hlasom
rozhodujeme o najbližšej
budúcnosti po dobu 4 roky. Mnohí tvrdia, naèo, veï sa niè
nezmení, poslanci a vláda si urobia, èo uznajú za potrebné a
nikdy nezabúdajú na seba.
Je to síce pravda, ale ak takto môžu vládnu a rozhodova,
tak sme im to my umožnili. Nezabúdajme, že bez hlasov
volièov sú bezbranní, a teda vlastne my rozhodujeme vo
vo¾bách o našej budúcnosti a celkovom politickom dianí.
Prežil som už 10 prezidentov, prvú Èesko-slovenskú
republiku, samostatný Slovenský štát, socialistické
zriadenie a žijem terajší demokratický štát. Mám už svoje
roky a myslím, že aj právo porovnáva. No nechcem
vyjadri len svoju mienku, ale prechádzajú mi mys¾ou
slová starších ¾udí, ktorí tvrdia, že kedysi sa žilo lepšie.
Teda, kde je pravda? Mladšia generácia s týmto rozhodne
nebude súhlasi, no pod¾a mòa preto, že to neskúsili teda
neprežili na vlastnej koži.
Už vyše 16 rokov, teda od nežnej revolúcie poèúvame
otrepané reèièky: odrazili sme sa od dna, vybudujeme nové
Švajèiarsko, životná úroveò stúpa, trhový mechanizmus
všetko vyrieši, nezamestnanos klesá, naštartované
reformy sú dobré, len ich treba dokonèi. Ale dokedy máme
èaka?
Za socializmu sa hovorilo, že keï v Moskve pršalo, v Prahe
sa museli otvára dáždniky. No a dnes, nie je to nieèo
podobné? Rozhoduje naša vláda samostatne, bez vplyvu
zahraniènej politiky a nie je pod¾a riadenia z inej strany? Aj
tu platí to staré príslovie: „vrana k vrane sadá“.
Èo nám vlastne priniesla nová demokracia pre obèana? Tú
lepšiu životnú úroveò, závidí nám niekto nezamestnanos,
bezdomovcov, ¾udí žijúcich na hranici biedy, mafiánov,
vykrádanie bánk, tunelovanie, vraždy, preplnené väznice a
ten hnusný mravný úpadok? O tempora o mores (ó èasy, ó
mravy), ale èo sme chceli, to máme! Pod¾a mnohých
obèanov túto novú demokraciu draho platíme.
No na druhej strane nemôžem poveda, že sa neurobilo aj
nieèo pozitívne a lepšie pre obèanov. Dostali sme sa do EÚ.
A všetko bude závisie od politiky našej vlády a poslancov,
ako sa bude vyvíja naša budúcnos.
Tak èo, ideme voli, alebo na to z vysoka kašleme?!

Ís voli?

Rozum káže V O L I  - ale rozumne.
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CHCEL BY SOM DAROVA KRV, ALE ...
ešte som nikdy nedaroval
Staèí prís na ktoréko¾vek Hematologicko-transfuziologické oddelenie
(HTO) nemocníc vo väèšine okresných miest s obèianskym preukazom a
kartou poistenca, by nalaèno a všetko ostatné už vybavia za Vás namieste.

nie som ešte plnoletý
Krv môže darova každý èlovek, ktorý má viac ako osemnás rokov a menej ako šesdesiat. Od 20. po 55. rok života sa odporúèa darova dva razy
roène. Ženy môžu darova krv najviac 3-krát roène a muži 4-krát za rok.

som ve¾mi chudá
Odber krvi sa robí u osôb vážiacich pädesiat kilogramov a viac. Každý
èlovek má pä až šes litrov krvi a odobraté množstvo tvorí malú èas,
ktorá organizmu nechýba. U každého èloveka sa objem odobratej krvi
doplní do 24 hodín.

trpím málokrvnosou
Málokrvnos býva èastejšie u dievèat a žien, vzh¾adom na pravidelné
krvácanie, dá sa ¾ahko odstráni podávaním prípravkov železa. Navštívte
HTO nemocnice, kde Vám krv vyšetria, dajú Vám liek proti málokrvnosti
a objednajú Vás na odber po urèitom èase. Samotný odber nevedie k málokrvnosti, pretože sa odoberá najviac 450 ml.

prekonal som operáciu
Po operácii môžete darova krv po 6 až 12 mesiacoch, pokia¾ ste neboli
operovaní na nádor. Za tento èas sa organizmus plne zotaví.

mám málo èasu
V súèasnosti sú odbery krvi organizované tak, že celý pobyt na HTO trvá
60 až 90 minút, vrátane vyšetrení pred odberom a závereèného obèerstvenia. Tri hodiny za rok v porovnaní so zachráneným životom – nestrávite viac èasu zbytoènosami?

Preèo som zaèala práve o odbere krvi?
Po porade s èlenkami rady MS SÈK som sa rozhodla zorganizova odber
krvi priamo v Rajci na Poliklinike. Pozvala som pani primárku HTO v
Žiline, ktorá s ochotou pricestovala 24. mája 2006. Na moje prekvapenie
prišlo len osemnás ¾udí, ktorí boli ochotní darova krv. Myslím si, že na
taký Rajec je to ve¾mi málo dobrovo¾níkov. Viedlo ma k tomu aj poznanie,
že obèania sú ve¾mi slabo informovaní o darcovstve krvi.
Chcela by som poïakova všetkým dobrovo¾ným darcom krvi, ktorí
neváhali a obetovali svoj èas. Povzbudením pre mòa bol každý jeden z
nich. Všetci vychádzali s úsmevom na tvári a šastní. Keï som sa spýtala
jednej mladej dievèiny, ako sa cíti, odpovedala: „Mám hrejivý pocit pri
srdci, že som spravila dobrý skutok a moju krv dostane èlovek, ktorému
možno zachráni život.“
Povzbudzujem mladých i starších obèanov, Nebojte sa darova krv,
neváhajte. Možno práve na Váš dar èakajú odkázaní ¾udia.

J.Š.
JÚN 2006

Dana Fusková
predsedkyòa MS SÈK v Rajci

RAJÈAN

AKTUALITY

ÈO JE NOVÉ?
Opravená Záhradnícka
ulica

¼udia pre stromy

Nový chodník
na Nádražnej
ulici

a vlastne aj pre ¾udí sa rozhodli vysadi
v Rajci novú zeleò. Dobrovo¾níci z Obèianskeho združenia Tilia využili možnos
doplni tento rok dreviny v bývalej farskej
záhrade za pastoraèným centrom. Záhrada
je už nieko¾ko rokov využívaná demi,
mladými a ostatnými obyvate¾mi Rajca.
Zámerom nášho projektu je so súhlasom
správcu pozemku rozšíri možnosti, ktoré
záhrada ponúka, a výsadbou zelene vytvori okrem príjemného prostredia náuènú
prírodovednú lokalitu. Vïaka ochotným
pomocníkom sme už mohli realizova
terénne úpravy a zatrávnenie niektorých
plôch, v najbližších mesiacoch nás èaká
výsadba desiatok sadeníc stromov.
Aktivity sa uskutoèòujú s finanènou podporou Nadácie Ekopolis a spoloènosti
SKANSKA SK, v rámci grantového
programu ¼udia pre stromy.

Oprava strechy MZŠ
Výstavba parkoviska pri Poliklinike

Eva Stanková, OZ Tilia

Opravené cesty v celom meste

Výstavba nového plota na cintoríne

Miestny spolok SÈK poriada

BURZU èistého, zachovalého ŠATSTVA,
ktorá sa uskutoèní vo ve¾kej zasadaèke Mestského úradu.

V budúcom èísle prinesieme:

PREDAJ
letného, jarného a jesenného ošatenia:
23.6. (piatok) od 9.00 – 17.00 h
24.6. (sobota) od 8.00 – 12.00 h

Ve¾ký rajecký deò
23. roèník Rajeckého maratónu
Pokraèovanie "Barborky z Rajeckého hradu"
Futbalový turnaj podnikate¾ov
G.D.I. a ich úspešná sezóna 2006
Úspechy Kordovánok
a mnoho iného

Cena za 1 ks ošatenia bude ve¾mi výhodná!!!
Za podporu a pomoc Vám Slovenský èervený kríž v Rajci vopred ïakuje!!!

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚÈAS!
RAJÈAN

JÚN 2006
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Úspechy ZCŠ a GAŠ
Pomaly sa blížime k záveru školského roka 2005/2006. Pri tejto
príležitosti je potrebné niektoré veci zverejni a zbilancova. Sme hrdí na
reprezentáciu a úspechy našich žiakov a študentov, ktorí boli vedení
skúsenými pedagógmi a v nemalej miere aj ich zásluhou sa prezentovali
ako šikovní a vedomosami podkutí mladí ¾udia.
Naše školy sa každoroène zapájajú do astronomickej súaže „Èo vieš o
hviezdach“, ktorú organizuje SÚH Hurbanovo. V okresnom kole súažilo
6 žiakov, ktorí dosiahli ve¾mi pekne umiestnenie: 1. kategória M. Baláž
(2. miesto, 2.G), L. Babula (3. miesto, 4.A), 2. kategória M. Smieško (2.
miesto, 4.G), 3. kategória M. Kasman (2. miesto, 5.G). Krajského kola,
ktoré sa konalo vo Hvezdárni v Žiline, sa zúèastnil M. Baláž. Získal
3. miesto a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoèní 7.6.2006
v Hurbanove. Ve¾ká vïaka patrí p. uè. A. Veselovskej, ktorá už nieko¾ko
rokov pracuje s našimi žiakmi a pripravuje ich na tieto zaujímavé súaže.
Naši žiaci boli úspešní aj v recitaèných súažiach. Dòa 19.11.2005 sa
konala v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja tradièná recitaèná súaž
pod názvom ...A slovo bolo u Boha..., kde naša študentka N. Gabèíková
(8.G GAŠ) získala 1. miesto.
Na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Žiline, ktorý organizuje
Žilinský samosprávny kraj a ROS v Žiline, nás reprezentovali 2 študentky
z GAŠ M. Masaryková (3.G), a S. Krížová (7.G), ktorá v umeleckom
prednese prezentovala vlastnú literárnu tvorbu, za èo si vyslúžila obdiv
a pochvalu èlenov poroty a boli odmenené èestným uznaním.
Dòa 11.5.2006 MsKS v Rajci organizovalo 7. roèník súaže v prednese
duchovnej poézie a prózy na poèes významného rajeckého rodáka
A. Škrábika. Súažilo sa v priestoroch Pastoraèného centra a nemalou
mierou súaž podporil správca farnosti p. dekan V. Kutiš. Touto cestou sa
chceme poïakova MsKS a Farskému úradu za pekný priebeh a hodnotné
ceny. Náš študent L. Lednický z 1.G bol ocenený a získal cenu poroty.
Významný úspech dosiahla študentka E. Kavecká z 5.G, ktorá sa
zúèastnila krajského kola geografickej olympiády vo Vrútkach, kde
získala 2. miesto a následne postúpila do celoslovenského kola.
I biblická olympiáda si pomaly vyslúžila prívlastok tradièná, pretože v
tomto školskom roku sa konal jej 5. roèník. Dòa 23.3.2006 sa v Pastoraènom centre v Rajci uskutoènilo dekanátne kolo. ZCŠ a GAŠ
reprezentovali družstvá. Družstvo AQUILA získalo 1. miesto a tým
postúpilo do diecézneho kola, LOGOS sa dostal na 2. miesto a BANG
obsadil 3. miesto. 27.4.2006 na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline sa
konalo diecézne kolo, kde súažilo 14 škôl. I tu sme sa nedali zahanbi.
Naše družstvo AQUILLA získalo 2. miesto.
Na viacerých školách prebiehala súaž „Biblia oèami detí a mládeže“.
Išlo o výtvarnú súaž, ktorú organizovalo Katolícke pedagogické a
katechetické centrum Sp. N. Ves a Diecézny katechetický úrad BTA. Tri
najlepšie práce z každej kategórie (5 kategórii) boli poslané na DKÚ v Žiline. Naše úspechy v diecéznom kole v Žiline boli nasledovné: v 2. kategórii
4. miesto získal J. Mihalec (4.A ZCŠ) a v 5. kategórii 4. miesto obsadila
K. N. Betinská (6.G). V celoslovenskom kole získali cenu poroty.
Za povšimnutie urèite stojí i úspech študentov z 1.G GAŠ, ktorí sa
zúèastnili matematickej olympiády v januári 2006 na Gymnáziu
Varšavská v Žiline. Na 5., 6. a 7. mieste skonèili študenti : V. Jánošíková,
M. Foltán a T. Hasalíková.
Na záver spomeniem reprezentáciu našich žiakov v športových súažiach.
Žiaci ZCŠ v basketbalovom turnaji obsadili 1. miesto. Turnaj sa konal na
MZŠ Lipová. Nedávno prebehol aj futbalový turnaj ,,O pohár Istrobanky“
v Rajci. ZCŠ obsadila 3. miesto. V basketbale dievèat ako tretie skonèili
staršie žiaèky ZCŠ. Nesmieme zabudnú na úspech nášho družstva
žiakov ZCŠ v malom futbale chlapcov na turnaji v MZŠ v Rajci, kde
obsadilo 2. miesto.
Je príjemné zhodnoti a uvies významné a zaujímavé výsledky a ocenenia
našich detí. Pravdou je, že pedagógovia by mali v rámci svojho poslania
nielen vzdeláva a odovzdáva poznatky budúcim generáciám, ale ich aj
nauèi vedie sa presadi a uplatni v praktickom a bežnom živote.
Prostredníctvom súaží to naši žiaci a študenti dokázali a my veríme, že i
naïalej budú dokazova húževnatou prácou a prípravou.
Úprimné poïakovanie patrí i všetkým vám, ktorí venujete kus zo svojho
vo¾ného èasu tým, ktorí nás reprezentujú a zvidite¾òujú.
PhDr. A. Matejková
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Dòa 23. júna 2006 sa v èase od 12.00 - 17.00 h
uskutoènia

TALENTOVÉ SKÚŠKY
do hudobného, výtvarného, taneèného
a literárno dramatického odboru MZUŠ v Rajci.
MZUŠ poskytuje štúdium aj pre dospelých
vo všetkých odboroch.
Informácie na t. è.:041/542 2075

Tohtoroèné maturity
na Gymnáziu v Rajci
2. mája 2006, ráno v 4.A a 4.B triede chýbali školské ruksaky,
prirodzená atmosféra obyèajného školského dòa sa vytratila. Boli
to posledné chvíle, kedy sa mohli naši maturanti poobzera po
triede, sadnú si do lavíc a pozorova svojich spolužiakov,
kamarátov.
Mali pred sebou prvú ve¾kú zodpovednos – vlastné rozhodnutie
dosiahnu úspech na maturitnej skúške a prijímacích pohovoroch
na vysokej škole, ako i v reálnom živote. Naša doba rýchlo
upravuje hodnoty, ktorým sme donedávna dôverovali. Poznanie a
skúsenosti sú však nepochybne trvalou istotou nášho súkromného
a profesionálneho rastu a práve túto devízu sme sa našim
študentom snažili s tým najlepším úmyslom ponúknu. Nikto
nikoho nemôže dokonale pripravi na rozmanité úskalia života.
Napriek tomu som presvedèená, že absolventi nášho gymnázia sa
s nimi dokážu popasova. Moja viera sa opiera o istotu, že domáce
prostredie i škola boli dostatoèným trenažérom na to, aby v danú
chví¾u vedeli zauja správny postoj, dokázali sa dobre rozhodnú
a boli schopní nájs optimálne riešenie. Èas sa naplnil. Rýchlo
ubehol akademický týždeò i nároèný týždeò maturitných skúšok.
Dòa 26. mája pri slávnostnom odovzdávaní maturitných
vysvedèení na Mestskej radnici sme mohli bilancova dosiahnuté
výsledky. Psychická pohoda, u niekoho strach a stres,
systematické štúdium, svedomitá ale i vo¾nejšia príprava, šastná
ruka pri výbere maturitného zadania, to všetko zohralo svoju rolu
pri odpovediach študentov za zeleným maturitným stolom. Som
rada, že všetci absolventi 4. roèníka úspešne zmaturovali,
dosiahnutý priemer školy bol 1,82. Okrem povinnej maturity zo
slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, si ako ïalšie
maturitné predmety vyberali študenti geografiu (35), biológiu
(31), náuku o spoloènosti (31), matematiku (29) a informatiku
(25). Výber predmetov korešpondoval s ich ïalšou profesijnou
orientáciou a prijímacími pohovormi na VŠ. Z uvedených
predmetov si väèšinou obhájili alebo zlepšili svoje doterajšie
hodnotenie. V priebehu ústnych maturitných skúšok vládla
pokojná pracovná atmosféra, predmetové maturitné komisie boli
primerane nároèné, usilovali sa o nestresujúcu partnerskú
komunikáciu. Z poh¾adu pedagógov je nová forma maturitnej
skúšky èasovo, organizaène i psychicky ve¾mi nároèná, vyžaduje
si vysokú mieru profesionality a osobného pracovného nasadenia
poèas celého procesu prípravy a realizácie maturitných skúšok.
Preto sa chcem touto cestou poïakova predsedkyni ŠMK Mgr.
Petrovièovej z Gymnázia v Bytèi, školskej koordinátorke Mgr.
Gažurovej, zástupkyni RŠ, triednej uèite¾ke 4.A triedy Mgr.
Betinskej a Mgr. Mahútovej, triednej uèite¾ke 4.B triedy, ale i
ostatným pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom školy za
dôstojný a nièím nerušený priebeh maturitnej skúšky v školskom
roku 2005/2006.
RNDr. Henrieta Melišová
riadite¾ka Gymnázia, Javorová 5 Rajec
RAJÈAN

Benefièný koncert
s posporou Ivety Bartošovej
V piatok 12. mája 2006 sa v Dome
odborov v Žiline konal benefièný
koncert Ivety Bartošove.

"Doufám, že jsem vám alespoò trochu
pomohla. Mám vás ráda."S týmito
slovami sa s nami Iveta Bartošová
rozlúèila.
Na náklady spojené s realizáciou benefièného koncertu
nám svojim sponzorským
príspevkom prispeli viaceré
miestne firmy. Výažok z koncertu je urèený domovu pre
osamelé matky s demi v núdzi,
ktorý prevádzkujeme.

Organizátorom bola
nezisková organizácia
ÁNO PRE ŽIVOT z Rajeckých Teplíc. Ïalšími
hosami, ktorí vystúpili
pred 350 divákmi, boli
hudobná skupina
Amphibios zo Žiliny a
taneèná skupina The
Others z Èeskej
republiky. Nako¾ko bol
predveèer Dòa matiek,
každá žena dostala pri
vchode od organizátorov
karafiát.

Anna Verešová
Áno pre život n. o. Rajecké Teplice

60 rokov
Milan Juríèek
Terézia Kašjaková
Štefan Oèko
Milan Kuèera
85 rokov Ján Huljak
86 rokov Ferdinand Židek
92 rokov Anna Janèovièová
94 rokov Anna Tinková

Narodení
Nikolas Rybárik
Tatiana Rolinèinová
Linda Pekarová
Natália Jarošimová
Patrik Betinský

Zomrelí

Sobáše

roèníky, celkovo 42
z 10 škôl. Výkony
detí boli lepšie ako
po iné roky, próza a
poézia mali rovnaké
zastúpenie. Svojou návštevou nás
poctil aj Pavol Prikryl, novinár,
publicista, autor
rozhlasových hier a
mnohých scenárov.
Bol redaktorom
mesaèníka ZRNO a
Katolíckych novín.
Svojou závereènou
reèou a hodnotením
mnohým deom
otvoril bránu k prednášate¾skému umeniu a my veríme, že
o rok opä zavíta do
Rajca na 8. roèník
tejto jedineènej
prehliadky.
Má

RAJÈAN

Jubilanti v júni 2006

Jozef Kavec 6.5.1956 – 1.5.2006
Helena Pekarová 1.1.1944 – 7.5.2006
¼ubomír Štaffen 13.1.1956 – 27.5.2006
¼udmila Frniaková 10. 8. 1946 – 27.5.2006

ŠKRÁBIK 2006
Mnoho ¾udí verí, že 7 je šastné
èíslo. Neviem presne, èi je tomu tak,
ale súažná prehliadka na poèes
rajeckého rodáka ThDr. Andreja
Škrábika mala vo svojom roèníku
èíslo 7. Zúèastnilo sa na òom zatia¾
najviac súažiacich za ostatné

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

JÚN 2006

Michal Sièák a Jana Dolinayová
29.4.2006 Rajec
Juraj Bielik a Mária Smiešková
22.4.2006 Faèkov
Jaroslav Kosturko a Jarmila Žuchová
29.4.2006 Obišovce
Marian Mihalec a Stanislava Imrišková
6.5.2006 Rajec
Ing. Radomír Blažek a Ing. Dáša Pecušiaková
13.5.2006 Martin
Michal Bartovie a Erika Jasenovcová
20.5.2006 Žilina
Štefan Ïurana a Jana Bachratá
26.5.2006 Rajec

Prímestský letný tábor
MsKS Rajec pripravuje poèas letných prázdnin

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
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Ako sme oslavovali MDD
Dni plné radosti a zážitkov

MDD v maskách

Blížia sa prázdniny a na školách je to obdobie, kedy sa
hodnotí uplynulý školský rok. Aj u nás v MŠ na ul.
Obrancov mieru bude tomu tak, ale ešte stále sme v plnom
nasadení.
Celý týždeò od 29. mája do 2. júna sme organizovali akcie
spojené s MDD a tento týždeò sme nazvali Týždeò nových
poznatkov a radosti. Už v pondelok sa 5-6 roèné deti
zapojili do kreslenia na asfalt na námestí, ktoré
organizovalo MsKS v Rajci. Nasledujúci deò sme mali
dohodnuté stretnutie s pánom lesníkom Ing. Petrom
Pekarom, ktorý deom zaujímavo porozprával ako sa máme
správa v lese, k lesným zvieratám a ako chráni les. Beseda
bola užitoèná, deti z ve¾kých tried boli zvedavé a chceli sa
dozvedie èo najviac. Nemenej zaujímavá a pútavá bola aj
streda. Poplašnými sirénami nás doslova vylákali z tried
èlenovia Hasièského záchranného zboru. S perfektne
vybaveným hasièským autom nám predviedli záchranné
práce pri dopravných nehodách, techniku strihania nožníc,
ktoré sú urèené špeciálne na záchranu a po¾ahúèky
rozstrihnú i železnú rúru. Predviedli nám aj protipožiarny
azbestový skafander, ktorý deti aj pani uèite¾ky mali
možnos na vlastné oèi vidie po prvýkrát.
V deò D, èiže 1. júna sme slávili sviatok detí. Keïže poèasie
výletom do prírody neprialo, rozhodli sme sa po dohode s
MsKS využi ve¾kú zasadaèku v budove MsÚ. A nálada
bola úžasná. Najskôr sa „to všetko“ zaèalo slávnostnou
akadémiou. Deti všetkých tried si pripravili s p. uèite¾kami

1. jún je sviatkom všetkých detí. Na tento deò sa dlho tešili i deti z našej MŠ.
Hneï ráno mamièky a oteckovia prezliekli deti do karnevalových kostýmov a
mohol sa zaèa rozprávkovo krásny deò splnených prianí. Privítali ich krásne
vyzdobené triedy a usmiate pani uèite¾ky.
Prekvapení bolo v priebehu dòa nieko¾ko –
balíèky so sladkosami,
obèerstvenie, vzájomné
návštevy medzi jednotlivými triedami, kde sa
deti navzájom popýšili
krásnymi maskami.

Poïakovanie patrí rodièom i ko-lektívu MŠ,
ktorí deom umožnili preži nezabudnute¾ný
deò s kopou krásnych zážitkov.
Natália Piešová, MŠ Mudrochova Rajec

Pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Cirkevnou školou úžitkového
výtvarníctva sv. Lukáša a Cirkevnou základnou umeleckou školou sv. Lukáša v
Topo¾èanoch sa konala celoslovenská prehliadka a súaž vo výtvarnom,
hudobnom a literárno-dramatickom odbore pod názvom DIELO TVOJICH
RÚK. Tejto súaže sa vo výtvarnom odbore zúèastnili aj deti Materskej školy
Mudrochova, Rajec. Ocenená bola práca Andrejka Vereša z 3. triedy.

Srdeène blahoželáme.

Mária Kamenská

Oslava MDD na námestí

krátke programy, pásmo hier, tanèekov, básní a piesní, kde
dokumentovali svoju šikovnos a pohyblivos. A
nasledovala diskotéka, v ktorej deti ukázali svoje taneèné
kreácie. Diskotéka splnila svoj úèel. Deti sa vyskákali a
vyšantili dosýta. Po mnohých súažiach a obèerstvení nám
milé tety z kultúry premietli rozprávky o krtkovi. No a v MŠ
nás èakalo prekvapenie. Že aké? No predsa darèeky k
MDD. V piatok sme zavàšili sviatoèný týždeò bábkovým
predstavením „Ako išlo vajce na vandrovku“. Hra nám
prišli skutoèní herci z Bábkového divadla v Žiline.
Predstavenie bolo pútavé, veselé a deti na záver odmenili
hercov neutíchajúcim potleskom. Ïalšie zaujímavé dni sú
pred nami. Dúfame, že sa vylepší poèasie a budeme môc s
demi podnika aj výlety do prírody. Srdeène pozývame
všetkých oteckov, mamièky a súrodencov našich detí na
školský dvor dòa 23. 6. 2006 (piatok), kedy sa uskutoèní
oslava Dòa otcov v našej MŠ. Táto akcia je ob¾úbená a
zažijeme na nej vždy ve¾a srandy a zábavy. Tešíme sa na
Vás.

V sobotu 3. júna sa na Námestí SNP v Rajci konala oslava MDD. Napriek
nepriaznivému a premenlivému poèasiu prišli sa deti zabavi, zasúaži si i
zacvièi. Zabávali sa pri aerobiku, pretekali sa v jazde na kolobežkách a
zmerali si sily pri rôznych súažiach. Na svoje si prišli malí aj ve¾kí.
Odmenou za ich snaženie boli sladkosti, párky a malinovky, ktoré venovali
sponzori: Pekáreò Bohdalová, Pavol Fapšo - Uho¾né sklady, Kofola a.s.
Raj. Lesná, Rýchle obèerstvenie –
Marta Úradníková, Pavol Lingeš,
CANDA V. Èanda, Mäsko Bánovce n.
Bebravou, Marta Kovaèiková, ¼S - HZDS,
SNS. Všetkým sponzorom ïakujeme.
Organizátorom celého podujatia bolo
Mestské kultúrne stredisko v spolupráci
s OZ Rajecký obzor a Parlamentom
mladých v Rajci.
MsKS Rajec

Za kolektív zamestnancov MŠ Obr. mieru v Rajci
Edita Pekaríková
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Naše deti...

Každé diea, nech by žilo kdeko¾vek, má právo vyrás v podmienkach dôstojných èloveka.
Zdá sa to logické, skutoènos však vyzerá inak. Mnohé deti sú vykorisované, nemôžu
vyrasta vo svojich rodinách, alebo v ich krajine zúri vojna. Deti nemajú dostatok jedla,
nemajú možnos rozvíja sa, nevedia, èo je to hra.

Foto: K. Uhlárik

20. novembra 1959 prijala OSN dokument
na ochranu dieaa – Deklaráciu práv
dieaa. V roku 1989 bol prijatý Valným
zhromaždením OSN Dohovor o právach
dieaa, ktorý sa snaží zabezpeèi deom
šastné detstvo. Uznala ho aj Slovenská
republika.
Obsahuje desa morálnych princípov:
1. Dieau náležia všetky práva na
rovnos bez rozdielu rasy, náboženstva,
pôvodu a postavenia.
2. Diea má osobitné právo na telesný a
duchovný rast, slobodu a dôstojnos.
3. Diea má právo na meno a štátnu
príslušnos.
4. Diea má právo na starostlivos,
ochranu, dobrú stravu, bývanie a
zdravotnícke služby.
5. Diea má právo na osobitnú
starostlivos pri telesnom, duševnom
alebo sociálnom postihnutí.
6. Diea má právo na lásku, porozumenie
a starostlivos.
7. Diea má právo na bezplatné
vzdelávanie, hru a zotavenie.
8. Diea má právo na prednostnú ochranu
a pomoc.
9. Diea má právo na ochranu pred
krutosou, zneužívaním a zanedbávaním.
Diea nesmie pracova kým nedosiahne
urèený minimálny vek.
10. Diea treba uèi mieru, tolerancii a
priate¾stvu voèi všetkým ¾uïom. Má
právo na ochranu pred diskrimináciou.
Deklarácia práv dieaa práva len
vyhlasuje a informuje o nich.
Èerpané z knihy: Práva dieaa.

Èo si o nás myslia naše deti?
Rodièia donútia krikom deti k poslušnosti asi tak, ako trúbením zmeníme smer jazdy.
Rodièmi nazývame dvojicu, ktorá a bije, kým si decko, otravuje, keï si tínedžerom a
riadi ti život, keï sa vydáš.
Rodièia peniazmi možno kazia deom charakter, ale pestujú v nich lásku k domovu.
Rodièom deti prestávajú klás otázky v puberte, lebo už poznajú lepšie odpovede, ako
dostanú od rodièov.
(Zrnká ženskosti)
Foto a text: Zuzana Moská¾ová
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Gejza Sádecký
O peknej Barborke
z Rajeckého hradu
Poves na pokraèovanie

3. èas
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a Lietavskom hrade sa oslavovalo.
Vo ve¾kej zbrojnici sedel za vrchstolom v koženom kabátci mladý Suòoga. S pohárom v neistej ruke vykrikoval: „V èase neprítomnosti
kastelána som tu pánom ja! A ja keï pijem,
musia pi všetci!“
„A naèo pijeme, mladý pán?“ ozval sa ktorýsi
z triezvejších kamarátov.
„Na èo? No predsa na moje zásnuby s peknou
Barborkou!“
„S kým? S Barborkou? Veï tá je na Rajeckom
hrade!“
„Bola, bola. Ale už nie je! Drábi, priveïte moju
snúbenicu!“
Spoza boèných okovaných dverí sa ukázala
vystrašená a uplakaná Barborka, sprevádzaná
Suòogovou sestrou Máriou a drábom. „Nik sa
jej nesmie ani len prstom dotknú! Je to nevesta
budúceho kastelána. Tohto ¾a!“ A mladý
Suòoga sa pobúchal po prsiach. „Na zdravie!“
„Ale veï plaèe!“ u¾útostilo sa komusi
Barborky.
„Plaèe, lebo si ešte nezvykla. Ale aj to bude.
Len èo sa otec s palatínom Thurzom vráti
z Viedne, vystrojíme takú svadbu, akú Lietava
a široké okolie ešte nevidelo.“
Keï Tomáš s drábmi dorazil na miesto,

Mestské múzeum v Rajci
sídli v budove zo 17. storoèia, ktorá je
zapísaná v zozname národných
kultúrnych pamiatok. Má dve stále
expozície – národopisnú a
prírodovednú. Rajec bol
predovšetkým remeselným
strediskom, preto je národopisná
expozícia venovaná histórii a
remeselným tradíciám mesta.
Prírodovedná expozícia má za cie¾ na
malej ploche zachyti a dokumentova
prírodné pomery Rajeckej kotliny. Je
rozdelená do troch samostatných
celkov - biotopov: prostredie vôd,
lesné prostredie a prostredie predhorí a
lúk.

odkia¾ uniesli Barborku, našli len kone s prevrátenou prázdnou brièkou a drába, ktorý sa už
napoly vyslobodil z povrazov.
„Èo sa tu preboha stalo? A kde je Barborka
s
Annou? vyhàkol na neho Tomáš."
„Prepadli nás zamaskovaní jazdci a Barborku
s Annou uniesli. Museli to by muži najatí mladým Suòogom. Hnedkov majú len na Lietave.“
Gróf po vypoèutí toho èo sa stalo zúril:
„Ten lotor! Mòa, grófa Rajeckého takto poníži. To mu neodpustím!“ Lomcoval ním hnev
urazeného pána i milujúceho otca.
Tomáš nehovoril niè, ale bolo vidie, že by sa
najradšej rozbehol proti Lietavskému hradu,
aby vyslobodil svoju utajovanú lásku. „Poïme
na Lietavu!“ nezdržal sa.
„Teraz to nemá význam. Kto a v noci vpustí do
hradu? Ešte by nás mohli niekde èaka a prepadnú. Nie.“, spamätal sa gróf, „vyrazíme na
svitaní.“
Ráno s prvým kikiríkaním kohútov v spiacej
Lietave dorazili k hradu. Tomáš zabúchal
meèom na bránu:
„Otvorte! Chceme hovori s kastelánom!“
Otvorilo sa malé okienko na bráne a vyzrel
ospalý dráb:
„Kto ste?“

FUTBALOVÝ TURNAJ
Medzinárodný deò detí sa stáva už
tradiène termínom pre futbalový turnaj
výberov základných škôl o pohár riadite¾a
Istrobanky so sídlom v Považskej Bystrici.
Aj tento rok sa rozbehlo po trávniku
futbalového štadióna v Rajci šes mužstiev,
aby si zmerali sily v tomto najpopulárnejšom športe na svete. Od ôsmej
hodiny prebiehali športové súboje v dvoch
skupinách. Bola to séria 8 zápasov, ktoré
trvali až do popoludòajších hodín. Poèasie
tento rok síce moc neprialo, ale môžeme
konštatova, že celé podujatie malo dobrú
úroveò a úèastníci boli spokojní. Spokojnos vyslovili aj vïaka sponzorom,
ktorí mali úèas na zabezpeèení 13. roèníka
tohto turnaja: Istrobanka, Crystal Lednické
Rovne, Kofola a.s. Rajecká Lesná,
p re d a j ò a E v a ,
Limma, mäsiareò
Furond, pekáreò
Bohdalová,
pekáreò Èibenka,
Drevodom Rajec,
FKI, Mesto Rajec.

Otváracie hodiny v mesiacoch
júl – august
pondelok – piatok 8.30 – 15.30 h
nede¾a 16.00 – 19.00 h
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„Tu kapitán Kavec z Rajeckého hradu so
svojim pánom ve¾acteným grófom Rajeckým.
Musíme hovori s kastelánom !“
Po dlhšom èakaní sa ozval spoza brány mladý
Suòoga:
„Kastelán, môj vážený otec je vo Viedni. Teraz
ho ja zastupujem. Vo všetkom.“ dodal
nafúkane.
„Tak pus moju dcéru, ty lotor, lebo a prepichnem ako hada!“ nezdržal sa gróf.
„Hohó! Len pomaly grófko! Pustím ju, aj teba
dnu, ale až po svadbe! Zásnuby vynecháme, to
by svadbu len oddialilo. Súhlasíš svokor?“
rozrehotal sa slabomyse¾ný Suòoga.
„S tebou nemám èo hovori! Èo si urobil s Barborkou, ty zloduch?“
„Už som po òu poslal, tatko. Niè jej nie je. A iste
sa už teší na svadobnú noc. Ha-ha-ha!“
V okienku sa ukázala utrápená tvár Barborky:
„Otecko! Tomáško!“ srdcervúco zakrièala a bila drobnými pästièkami do brány. „Pustite ma!“
„Dcérenka moja, urobili ti nieèo?“
„Nie, otecko. Aj Anna je tu so mnou, len nás
nechcú pusti!“
Tomáš bezmocne zvieral rukovä meèa a uzdu
koòa:
„Barborka!“
„Tomáško, ja a...“
„Dos!“ zasiahol Suòoga. „Odveïte ju. A ty
gróf, ak privolíš na písme k svadbe, máš vo¾ný
prístup na náš hrad. Bez toho súhlasu sem
nechoï!“
Gróf s doprovodom sa obrátil a cválali naspä
na Rajecký hrad. Celú cestu prešli mlèky.
Pokraèovanie v budúcom èísle.

Priebeh turnaja:
Skupina A
ZŠ L. Rovne ZCŠ Rajec
1:1 (Ježo - Kašjak)
ZŠ Žilina G - ZCŠ Rajec 0:4 (Kašjak, Myšiak,
Hájek,Adamec)

ZŠ L.Rovne - ZŠ Žilina

6:1 (Prekop 2, Lipták 2,
Košík,Chaljupe Stráòava)

Skupina B
MZŠ Rajec ZŠ R.Teplice
ZŠ R.Teplice ZŠ Domaniža
MZŠ Rajec ZŠ Domaniža
O 3. miesto
ZCŠ Rajec - ZŠ R.Teplice

0:2 (Šálek 2)
1:1 (Šálek - Èelko)
0:3 (Lednický 3)
2:1 (Myšiak, KašjakŠálek)

O 1. miesto
ZŠ Domaniža - ZŠ L. Rovne 0:1
Koneèné poradie: 1. ZŠ Led. Rovne
2. ZŠ Domaniža
3. ZCŠ Rajec
4. ZŠ Raj. Teplice
5. MZŠ Rajec
6. ZŠ Žilina Gašt.
Najlepším strelcom turnaja
sa stal Tomáš Šálek (ZŠ
R.Teplice) so štyrmi gólmi.
Veríme, že o rok sa nám
opä podarí úspešne
zrealizova ïalší roèník.
PaedDr. Marian Paprskár
Mgr. Peter Hanus
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Beh rajeckým rínkom
Maratón klub, ako jeden z mála športových klubov v Rajci, nezabúda v rámci
svojich aktivít ani na tých najmenších. Jeho èlenovia opä zorganizovali krásne
nede¾né popoludnie pre deti, ktorý má výstižný názov Beh rajeckým rínkom.
V 12 kategóriách súažilo 110 detí a dorastencov z Rajca, Žiliny, Nitry, Prievidze a
okolitých dedín, ktorých v cieli èakala sladká odmena. Najrýchlejších neobišli aj
ïalšie ceny a poh¾ad zo stupienka víazov. Súaž sa konala za chladného poèasia,
èo však vôbec neprekážalo. Deti sa nesažovali a zahriali sa poèas behu, ktorý
výborne zvládli. Potešil nás aj náš rodák, kapucín Ondrej Veselovský, momentálne pôsobiaci na Ponikách, ktorý priviedol 14 svojich malých zverencov,
aby si zmerali sily a aj spoznali nových kamarátov a naše mesto. V cieli aj okolo
námestia vládla živá a veselá atmosféra, deti sa navzájom povzbudzovali a
bojovali nielen so súpermi, ale mnohí aj sami so sebou aby došli do cie¾a. Všetci
sme prežívali, keï Miška Drlièková zmätená z davu, ale pritom bežiaca prvá
zastala v polovici a nechala sa obehnú takmer všetkými demi, fúkali sme v duchu kolienka tým, ktorí padli a
tešili sa s tými, ktorí zvíazili. Deti dokazovali, ako sa vedia postavi k športu, predviedli zodpovednos a silu
vydrža. Mnohí nás zaujali svojim štýlom, pekným behom a bojovnosou. Držali sme prsty stále usmiatej
Make Uhlárikovej, povzbudzovali jej brata Pea Uhlárika, ktorý prekvapil svojou bojovnosou a zaslúžene
vyhral svoju kategóriu, tešili nás
Matúš Kavec, Lukáš Drlièka, Matej
Víazi jednotlivých kategórií
ml. žiaèky 9 - 10 rokov 800 m
1. Miška Smolková MZŠ Rajec
Žucha, Paa Rybárová, súrodenci
mravce do 4 rokov 100 m
2. Barborka Haluzová Nitra
Cesnekovci - Kristínka, Monika a
1. Kamko Náležinský Rajec
3. Klára Rybárová ZCŠ Rajec
Damián, alebo Barborka Žideková,
ktorá súaží na tomto behu už 10
rosnièky do 4 rokov 100 m
ml. žiaci 9 - 10 rokov 800 m
rokov a víazstvom sa rozlúèila s tou1. Miška Dietrichová Rajec
1. Peo Uhlárik MK Rajec
to súažou.
2. Martinka Holešová Divinka
2. Ján Teplièanec MZŠ Rajec
Mnohé mená detí nám pripomínajú
3. Miška Drlièková MK Rajec
3. Michal Náležinský MZŠ Rajec
ich rodièov, ktorí aktívne športovali, alebo športujú a teraz vedú k športu
aj svoje deti. Jablko nepadá ïaleko od stromu a to èo do detí vložíme, èo
žabky 5 - 6 rokov 200 m
st. žiaèky 11 - 12 r. 1200 m
1. Veronika Kosperová Rajec
1. Katka Teplièancová MZŠ Rajec ich nauèíme, to aj nájdeme. Veríme, že šport je jedna z možností, ako
vyplni deom vo¾ný èas, nauèi ich v živote rozhodova sa pre správne
2. Simonka Dupkalová Rajec
2. Veronika Turzová ZCŠ Rajec
veci a zvláda nástrahy, ktoré na ne èakajú. Pavol Uhlárik sa pravidelne
3. Júlia Rybárová Rajec
3. Janka Ružbárska ZŠ Žilina
venuje deom a v telocvièni ZCŠ im pripravuje športový program. Keï
videl na trati svojich malých zverencov, hrialo ho to pri srdci a bol na
vrabce 5 - 6 rokov 200 m
st. žiaci 11 - 12 r. 1200 m
nich pyšný. Na túto akciu chodí ve¾a detí rôznych vekových kategórii a
1. Lukáš Drlièka MK Rajec
1. Juraj Jarina MZŠ Rajec
2. Radovan Závodský MŠ Rajec
2. Filip Rybár ZCŠ Rajec
urèite by sa tu cítili dobre aj tie vaše, staèí len s dcérou, alebo synom
3. Matúš Kavec MK Rajec
3. Martin Kordiš MZŠ Rajec
prís a vidie ich v športovej hre, èi pri nároènejšom cvièení. To je
najmenej, èo môžeme pre svoje deti urobi a ve¾mi ve¾a z h¾adiska toho,
myšky 7- 8 rokov 400 m
ml. dorastenky 13 - 15 r. 1500 m
èo im to dá do života. Ïakujeme všetkým, s ktorými sme dokázali
1. Gabika K¾uèková ZCŠ Rajec
1. Barbora Žideková MK Rajec
zvládnu túto akciu - sponzorom, rodièom a všetkým nadšencom, ktorí
2. Ivana Ružbarská Žilina
2. Terézia Kavcová GAŠ Rajec
sa k nám pridali. Deti boli ako slnieèka a zohrievali nás svojou
3. Patrícia Rybárová ZCŠ Rajec
úprimnosou, radosou a výkonmi. Gratulujeme im a tešíme sa o rok.
ml. dorastenci 13 - 15 r. 1500 m
myšiaci 7 - 8 rokov 400 m
1. Matej Žucha MZŠ Rajec
2. Pavol Januš MZŠ Rajec
3. Sebastián Èiernik P. Bystrica

1. Kirill Potapov ASPOR Prievidza
2. Martin Juríèek Moj. Lúèka
3. Jakub Haluz Nitra

Májové úspechy našich bežcov
naozaj stoja za povšimnutie. Štyria naši bežci
zaèali reprezentova MK Rajec aj v duatlonoch
a úspešne.
6. 5. 2006 bol v Brusne krátky duatlon, (5km
beh, 20km bicykel, 2,5km beh), ktorý najlepšie
vyšiel Z. Koledovi keï obsadil 3. miesto, za ním
R. Galoviè 7. miesto. V mužoch nad 40 r. bol B.
Galoviè druhý a P. Uhlárik štvrtý.
Bola to dobrá príprava na tvrdú tra, ktorá
týchto štyroch mužov opä èakala 20. mája
v Starej Bystrici, kde boli Majstrovstvá SR
v dlhom duatlone (10 km beh, 60 km bicykel, 10
km beh). Zišla sa tu špièka duatlonistov zo
Slovenska, Èeska, Po¾ska, Ukrajiny a Maïarska. V behu sa Raso Galoviè držal v skupinke, ktorá patrila medzi najlepších. S tým
nastupoval na 60 kilometrovú tra na bicykel, v
ktorej zvíazil a získal si 6 minútový náskok

RAJÈAN

Sponzori: Krajské športové centrum z prostriedkov MŠ SR, firma
VERAX - I. Žucha, CANDA - V. Èanda, Espreso Thália - K. Mikolka,
firma POLY.

pred ostatnými, ktorý si v behu udržal až
do cie¾a. Stal sa tak suverénnym, pre
mnohých neoèakávaným, víazom.
Nádherný beh a bicykel, ktorý
predviedol, všetkých oèaril, priniesol mu
šastie a úsmev na tvár a nám rados, že
máme v klube úspešného bežca a Majstra
SR v dlhom duatlone na rok 2006. Jeho otec
Bartolomej vo svojej kategórii obsadil 3. miesto. Svoj úspech patriène oslávili. P. Uhlárik
obsadil 9. miesto a Z. Koleda vo svojej kategórii
13. miesto.
13. 5. Rajecká Lesná horské bicykle, pretek za
úèasti 60 pretekárov, mal v horskom prostredí
nároènú tra. Na 15 km trati si vybojoval 3.
miesto ¼ubo Pekara, 5. Jozef Stupòan a Zdeno
Koleda kvôli defektu súaž nedokonèil.
14. 5. Ilava - beh na 14,5 km: muži do 40 r.:
5. Z. Koleda, 6. R. Galoviè, muži nad 40 r.: 2. ¼.
Cesnek, 6. B. Galoviè .
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14. 5. maratón v Prahe
(42195m) bežali za úèasti 3000
pretekárov z celého sveta Pavol
Uhlárik v èase 3:10:02 (184.) a
Janka Žideková 4:02(1524.). Barborka
Žideková bežala 8-kilometrový beh ulicami
Prahy urèený pre všetky vekové kategórie.
21. 5. Beh na Èertovicu - R. Galoviè obsadil
6. miesto
25. 5. Beh do streènianských hradných
schodov vyhral Jozef Židek
28. 5. Beh do vrchu -Trenèianska Brezina
R. Galoviè 4. miesto
28. 5. Beh do vrchu Èadca - Husárik:
2. Z. Koleda, 4. J. Židek, 4. B. Žideková.
Jana Žideková MK Rajec
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VELKÝ RAJECKÝ DEN Rajecké kultúrne leto
12. august 2006

2. júl 2006

6. august 2006

Námestie SNP 17.00 h

Námestie SNP 18.00 h
skupina SPEKTRUM

Kordovánky
Veselá Osmièka

mažoretky

8.00
9 .00
9.45
10.00
10.15
1 2.15
1 4.00
17.00
19.00
20.30
2 1.30

Otvorenie jarmoku
Mažoretky KORDOVÁNKY
Otvorenie Maratónu

ŠTART MARATÓNU
Cimbálová muzika
Príchod pretekárov do cie¾a
Vyhlásenie výsledkov maratónu

Hud. skupina VIDIEK
Hud. skupina Brouci Band
A. N. T.
LOUIZIANA - country music

20. august 2006
9. júl 2006
Námestie SNP 18.00 h
skupina A.N.T

Námestie SNP 18.00 h
skupina ABC dance

27. august 2006
16. júl 2006
Námestie SNP 18.00 h
skupina ABC dance

Námestie SNP 17.00 h
skupina SONG

23. júl 2006
Námestie SNP 18.00 h

Country CFO

30. júl 2006
Námestie SNP 18.00 h
skupina EXOT
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