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MESTSKÝ ÚRAD informuje ...

okien, strechy, náter fasády pre mòa osobne boli nedoriešené 
 - rekonštrukciu chodníkov, ciest a priestorové problémy základného a 
verejných  priestranstiev -  cesta  pri pošte, stredného školstva, ktoré sa �ahali od roku 
Nádražná ul. aj s chodníkmi, parkoviská pri 1993. Mesto po mnohých nekoneèných 
MsÚ, pri Pk, chodník Partizánska ul., rokovaniach, keï nikto nechcel ustúpi� zo Konèí sa Vám štvorroèné obdobie, poèas 
Sládkovièova ul., ul. Záhradnícka svojich pozícií, muselo nakoniec obetova� ktorého ste sa starali o naše mesto. Ako 
 - zaviedli sme parkovacie automaty so svoj majetok, a tak rieši� problémy hodnotíte toto obdobie? Boli èastejšie 
zvýhodnenými roènými kartami pre našich Základnej cirkevnej školy a štátneho ví�azstvá alebo prehry?
obèanov Gymnázia. Vïaka tomuto kroku sa veci Myslím si, že práca primátora je v prvom 
  - rekonštruovali sme kotolòu na MZŠ, ul. pohli dopredu. Spoloènými silami sa rade služba obèanom a nie výhra alebo 
Lipová, v MŠ, ul. Obr. mieru sme vymenili vykonala nadstavba Gymnázia na ul. prehra. Poèas všetkých funkèných období, 
okná a fasádu, zriadili sme nové fitnes Javorovej a tým sa vyriešili priestorové tj. od roku 1994 sa snažím svoju prácu 
centrum v MŠ, ul. Mudrochova problémy základného a stredného školstva robi� tak, aby bola mierená v prospech 

 -  p o s t u p n e  s m e  v Rajci. 
dobudovali chodník na Z èoho, èo sa vám podarilo realizova�, 
cintoríne, zrealizovali máte najväèšiu rados�, na èo ste najviac 
sme nové oplotenie, pyšný?
zrekonštruovali sme Každú investíciu, opravu, èi realizáciu 
celý Dom smútku nových nápadov prežívam dos� osobne. Z 
 -  p o s t u p n e  s m e  každej iniciatívy sa teším a každá práca, 
r e k o n š t r u o v a l i  ktorú realizujeme, ma napåòa, lebo má 
sociálny dom, od jeho svoje èaro. 
k ú p y  s m e  N a j v ä è š i u  r a d o s �  m á m  v š a k  z  
plynofikovali kotolòu, pres�ahovania MZUŠ do nových 
v y m e n i l i  o k n á ,  pr iestorov.  Vybudovaním nových 
zrekonštruovali celé priestorov sme umožnili škole rozšíri� 
prvé poschodie pre priestory, rozšíri� uèebné odbory a škola sa 
p o t r e b y  M Z U Š ,  tak mohla sta� plne organizovanou 
zrekonštruovali sme umeleckou školou. Žiaci sa uèia v pekných, 
sálu a celé prízemie suchých, èistých a osvetlených priestoroch 
 - pristavili sme jedáleò tak, ako sa patrí na novú školu. 
v Domove vïaky Som rád, že sa nám spoloènými silami 

obèanov nášho mesta. Myslím si, že výhry   - v celom meste sme zriadili separovaný podarila zníži� nezamestnanos� v našom 
a prehry sú pre tých, ktorí sú�ažia alebo zber meste z  9 %  na  6 %.
stávkujú. Volebné obdobie 2002 - 2006 ja  - zriadili sme mestskú políciu, ktorú V kútiku duše sa teším aj na prvé práce na 
osobne hodnotím ako pozitívne, no plné postupne formujeme golfovom ihrisku, ktoré sa majú zaèa� v 
reforiem. Mesto sa muselo prispôsobova�  - doriešili sa priestory pre potreby októbri a pevne verím, že tento areál 
reformám zavádzanými do praxe a základného a stredného školstva v Rajci - zvidite¾ní naše mesto v povedomí celého 
postupne ich zlaïova� a vylepšova�. Bolo nadstavba Gymnázia Rajec Slovenska.
to obdobie, ktoré preverilo naše schopnosti  - pres�ahovali sme MZUŠ do nových Trápi vás nieèo?
a pripravenos� na prenesený výkon štátnej priestorov tak, aby sa mohla rozširova� Trápi ma, keï si niektorí spoluobèania 
správy na mestá a obce. Pod¾a môjho  - vybudovali sme novú tzv. káblovú nevážia prácu ostatných a èasto sme 
názoru prechod kompetencií v oblasti televíziu v meste, ktorá sa šíri vzduchom svedkami vandalizmu, ktorý nièí verejný aj 
školstva, matriky, opatrovate¾skej služby To to  j e  v  k rá tkos t i  hodno ten ie  súkromný majetok.
aj stavebného konania sme zvládli a vyšli štvorroèného obdobia práce primátora a 
sme v ústrety aj okolitým obciam a zriadili mestského zastupite¾stva.
sme spoloèný obecný úrad, ktorý slúži N e s p o m e n u l  s o m  
obèanom od Èièmian až po Zbyòov. množstvo mravenèej práce 
Tak, ako poèas minulých volebných pracovníkov MsÚ. Z 
období, aj toto volebné obdobie sme sa môjho poh¾adu hodnotím 
spoloène s poslancami mestského toto volebné obdobie 
zastupite¾stva snažili naše mesto pozitívne, no posledné 
zve¾aïova� každým dòom, každým slovo má ten, pre ktorého 
rokom, postupne vo všetkých oblastiach a s a  v š e t k a  p r á c a  
vo všetkých kútoch nášho mesta. Snažili vykonávala, a to je obèan 
sme sa vyjs� v ústrety každej generácii, od nášho mesta. Je na našich 
najmladších po najstarších. Naša práca o b è a n o c h ,  a b y  o n i  
bola smerovaná do údržby mesta, ale aj do hodnotili prácu primátora a 
nových investícií. Z nových investícií by poslancov MZ. 
som rád spomenul: V èom boli najväèšie 
 - postupnú rekonštrukciu budovy problémy?
Mestského úradu, sociálnych zariadení, Medzi najväèšie problémy 
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Fitnes centrum v MŠ Mudrochova ul.
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     Po druhej svetovej vojne bola na základe dekrétov prezidenta 
republiky vykonaná konfiškácia rozsiahlych majetkov,  ktorá priniesla 
ïalšie zmeny vlastníckych vz�ahov. Uvedené zmeny boli len sèasti 
premietnuté do pozemkovej knihy. Podobný stav sa opakoval aj po 
zavedení druhej a tretej pozemkovej reformy, kedy sa zápisy v 
pozemkovej knihe, resp. vo vložkách nie stále dôsledne vyznaèili, alebo 
sa vôbec nevyznaèili, pretože boli poškodené alebo znièené.
Zákonom è.  139/1947 Zb.  o rozdelení  pozostalost í  s  
po¾nohospodárskymi podnikmi sa zamedzilo okrem iného aj 
rozdrobeniu po¾nohospodárskej pôdy. Stanovila sa zásada, pod¾a ktorej 
nemohli sa po¾nohospodárske pozemky tvori� menšie ako 0,5 ha a užšie 
ako 15 m a to z dôvodu úèelnej obrábate¾nosti. 
Schválením zákona è. 69/1949 Zb. došlo k ïalším zmenám v 
pozemkových vz�ahoch na Slovensku. Zakladenie JRD znamenalo 
prechod vlastníckeho práva na vzniknuté JRD a to aj z bývalých 
urbárnikov, komposerátov a pasienkových spoloèenstiev ako aj iných 
právnych spoloèenstiev. Aj v tomto prípade sa tieto zmeny nedôsledne 
zapisovali do pozemkovej knihy. Dòom 1. január 1951 až do roku 1964 
sa prevody vlastníctva k nehnute¾nostiam prevádzali len na základe 
uzatvorenej zmluvy a bol potrebný okrem iného aj súhlas, resp. 
povolenie príslušného ONV až na urèité prípady. Týmito zmenami 
pozemková kniha stratila právne informácie o právnom stave, ak sa 
nepreukázalo nieèo iné. Nastali prípady, že nehnute¾nos� bola prevedená 
na viacerých vlastníkov, bez vyznaèenia týchto zmien, prièom samotná 
nehnute¾nos� zostala zapísaná v pozemkovej knihe pôvodného 
vlastníka.
Už spomínaným zakladaním JRD v obciach dochádzalo k scelovaniu 
rozdrobených pozemkov (tzv. komasácia). Scelovanie pozemkov sa 
vlastníckych vz�ahov nedotýkalo, vlastníci zostali nezmenení s 
výnimkou ak vlastníci sami neprejavili záujem uskutoèni� prevod 
svojich pozemkov na JRD. Zároveò sa zaviedol nový prechodný užívací 
inštitút - právo  náhradného užívania pozemkov. Keïže nie všetci 
vlastníci pozemkov vstúpili do JRD, boli im pride¾ované náhradné 
pozemky a ich pôvodné vlastníctvo bolo zaèlenené do väèších celkov 
užívaných JRD. Inštitút náhradných pozemkov bol neskôr nahradený 
tzv. záhumienkovým hospodárstvom, ktoré nebolo založené na 
vlastníctve príslušnej pôdy a preto neboli zapísané ani v pozemkovej 
knihe.
Všetky tieto skutoènosti viedli v polovici 50-tych rokov k založeniu tzv. 
jednotnej evidencie pôdy (JEP). Jej úèelom bolo v každej obci zisti� 
skutoèný stav k pôde. Jej vedením boli poverené orgány geodézie. 
Postavenie lesných spoloèenstiev zachoval individuálne podielové 
spoluvlastníctvo k lesným pozemkom. Lesné pozemky boli zverené do 
užívania lesným organizáciám a v niektorých prípadoch sa vykonali aj 
zápisy do pozemkovej knihy, preto právny stav v pozemkovej knihe 
zostával aj naïalej nespo¾ahlivý. Dòom 1. januára 1964 sa pristúpilo k 
budovaniu novej evidencie nehnute¾ností orgánmi geodézie na základe 
zákona  è. 22/1964 Zb. o evidencii nehnute¾nosti. Od úèinnosti citovania 
zákona sa zápisy do pozemkových a železnièných kníh zastavili.

(pokraèovanie v ïalšom èísle mesaèníka Rajèan)
Prevzaté z literatúry.

Ing. E. Rybáriková

Pozemkové vz�ahy na Slovensku
 História a súèasnos� (III. èas�)
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Za volebný obvod è. 01

Mgr. Róbert Augustín, Moyzesova 38, Rajec KDH
Daša Bajzíková, Lipová 157/5, Rajec KDH
JUDr. Anna Huljaková, Bystrická 62, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
¼ubomír Oravec, Lipová 4, Rajec KSS
Mgr. Marta Pauková, Lipová 154/1, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
RNDr. Jaroslav Pecho, Hollého 14/161, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
MVDr. Katarína Polaèková, Nám. SNP 3, Rajec KDH
Patrik Svetlošák, Partizánska 990, Rajec SDKÚ
Mgr. Estera Uhláriková, Smreková 189/3, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Mgr. Peter Zafka, Ružová 192/2, Rajec KDH

(V tomto volebnom obvode sa volí maximálny poèet poslancov 4)

Za volebný obvod è. 02

Jozef Baïura, Lipová 154/1, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Ladislav Stehlík, Moyzesova 727, Rajec KDH
Marcel Stupòan, 1.mája 461/53, Rajec KSS
Marián Tarana, Frivaldského 820/4, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Ing. Emil Zafka, Moyzesova 721, Rajec KDH

(V tomto volebnom obvode sa volí maximálny poèet poslancov 2)

Za volebný obvod è. 03

Ing. Jozefa Blažeková, Hviezdoslavova 3, Rajec KDH
Ladislav Bohdal, Bystrická 20, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Miroslav Harant, Bystrická 123/45, Rajec KSS
Mgr. ¼udmila Johanidesová, Športová 306, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Jozef Pekara, Hollého 242/89, Rajec KDH
Gabriel Špánik, Bystrická 129, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Ing. Štefan Židek, Sládkovièova 684/11, Rajec KDH

(V tomto volebnom obvode sa volí maximálny poèet poslancov 3)

Za volebný obvod è. 04

Ján Albert, Haškova 966/14, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Ing. Miloš Bronèek, Mudrochova 908/1, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Jozef Huljak, Alexyho 931, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Jozef Jarina, Partizánska 1008/80, Rajec                KDH
Mgr. Bohdan Jonek, Partizánska 1033/105, Rajec  KDH
Marta Repková, Partizánska 876/13, Rajec            KDH
MUDr. Ján Rybárik, Mudrochova 908/1, Rajec SMER, SNS, ¼S-HZDS
Pavol Uhlárik, Mudrochova 909/4, Rajec KDH

(V tomto volebnom obvode sa volí maximálny poèet poslancov 4)

  Uvedení kandidáti predložili svoje kandidátne listiny v termíne do 
8.10.2006, ich registráciou sa bude zaobera� Miestna volebná komisia 
v Rajci dòa 17.10.2006.

Kandidáti na funkciu primátora mesta pre vo¾by do 
orgánov samosprávy obcí konané dòa 2.12.2006

Mgr. Vladimír Baïura, Hollého 161/15, Rajec nezávislý kandidát
Jozef Bakoš, Pri Rajèanke 928, Rajec nezávislý kandidát
Ing. Marián Jasenovec, Ružová 192/2, Rajec nezávislý kandidát
Ing. Jozef Pauliny, Hollého 220/67, Rajec nezávislý kandidát
Ing. Ladislav Pekara, Janka Krá¾a 768/7, Rajec nezávislý kandidát
Ing. Ján Rybárik, Švermova 1108/8, Rajec          SMER, SNS, ¼S-HZDS
Ing. Štefan Židek, Sládkovièova 684/11, Rajec    KDH

  Uvedení kandidáti predložili svoje kandidátne listiny v termíne do 
8.10.2006, ich registráciou sa bude zaobera� Miestna volebná komisia 
v Rajci dòa 17.10.2006.

Kandidáti na poslancov Mestského zastupite¾stva Rajec pre 
vo¾by do orgánov samosprávy obcí konané dòa 2.12.2006

Kandidáti na funkciu primátora mesta 
môžu bezplatne prezentova� svoj 

volebný program 
v Rajèane è. 11/2006 

v rozsahu jednej strany.
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k mame do postele. Ani som nedýchal. A okolo je bájny mrazivý podveèer. 
Zdalo sa mi, že sa ešte pohla k¾uèka, aj že Všetko je na svojom mieste pred nocou. 
èosi mrmle pri okne. Ešte èosi buchlo, Vzduch hustne a tajomnie.
vrzlo, ale od strachu som zaspal. Len Ešte babka od Kurucov vyjde do cesty, 
ráno som bol zvedavý. Vyšiel som von a ešte raz vykukne pred nocou. A z 
¾udia na ceste plní úžasu pozerali ve¾ké Gáborovej krèmy v malom, storoènom 
stopy na èistom snehu. A mlynár obryse šúcha sa domov Hrehor Špánik. 
rozprával, že Zadòanèan z Poruby, èo Ešte divokí Ïurèania skoèia do korby, 
strážil pri mletí, zaspal v noci pri ktosi švihne bièom, zazvoní zvonèek, 
vreciach a do rána mu jedno vrece most zaduní, a za ním je stromèek. Takto 
zmizlo. Všetci sme uverili, že si ho vzal kedysi bývalo. Rozprávke je koniec.
medveï a odniesol na pleci do svojho Dcérka ma �ahá. Rozprávaj otec o 
zimného brloha pod Malú Fatru.medvedíkovi. O tom ve¾kom huòatom, 
Už moja spinkaj. Zajtra ti porozprávam, èo chodil okolo nás. Tak veru. Poviem ti. 
èo upiekol medveï z múky svojim Porozprávam o zimnom èase.
medvedíkom. Kedysi ešte nechodili autá. Ani 
Dcérka zaspala. A mne sa zasnívalo o náklaïáky s pieskom do Tøinca 
všetkých zimách. Ani neviem, ko¾ko neburácali okolo nášho okna.aèali sa Vianoce. Vonku je bez 
zím, do ktorých nevtrhol dážï ani Ani komunálne služby neškvárovali a snehu a mrholí. Pozerám z okna 
odmäk, premenilo sa mi v jednu dlhú, nesolili cesty. Všade bolo tichšie a do holého, špinavého priestoru. Z
úžasnú zimu. Zázraènú za našim oknom, pokojnejšie. Po celom kraji ležala Už druhý rok pred nami regulujú rieku 
pri rieke èarodejke, pri vysokých rovnaká vrstva snehu. Ako tvoja perinka. Rajèianku. Zmizli všetky stromy, krásne, 
topo¾och a vàbach, s mlynom a jeho Až taká rados� bola chodi� a zanecháva� urastené jasene, vysoké topole, vàby a 
zátišiami, s obrazmi v èistých rámoch. za sebou stopy. humná. Rozobrali Fodrekov mlyn, 
Keï sme sa ráno prebrali, bolo všetko na No a medveï, ten zo všetkých zvierat, èo úpustu a hate. Rozbili drevené mlynské 
bielo. Zmenil sa svet a predmety. žijú u nás, má najradšej ticho.koleso a odložili ho na skúrenie.
Stavania od pása nahor boli už len biele. Tiché boli hory aj doliny. Ale aj dedinka Živú, veselú rieku odstavili na nieko¾ko 
Štíty humien odskoèili od seba, ploty sa bola tichá. Všetko v noci spalo, ¾udia aj rokov do náhradného koryta a zaèali jej 
zdali by� bližšie. Vznikli iné strechy, domky. A vieš, ani medveï celú zimu robi� umelé betónové brehy. Len preto, 
väèšie a mäkšie. Škvrny komínov fajèili nespí v jednom kuse. Dva – tri razy sa že za sto rokov si voda jedenkrát 
do neba.pretiahne a smutno mu je.zahýrila, vyskoèila vyššie a narobila 
Medzi stromami stuhla rieka a prestala Možno z ve¾kého snehu, ktorý ho trocha starosti.
beža� nadol do Žiliny. My deti sme sa obklopuje. Tak sa niekedy vyberie z hôr Všade, kde sa èlovek pozrie, je 
rozbehli po nej, po zmrznutej podobe. nadol, zíde do doliny, prejde aj dedinky, naskladaný a nahádzaný materiál. 
Celkom zblízka prezerali sme jej hlbiny, pochodí okolo domov. Kedysi, keï som Betónové rúry, drôty, štrk, panely a 
zátoky, podmoly. Aj štíhle ryby, èo ticho bol malièký ako ty, a susedia u nás pri stroje.
stáli pod stojkami drevených mostov. driapaní peria rozprávali, že medveïa v Vtáctvo sa ods�ahovalo, mlynár s 
Sklený, neskutoèný svet.polovici zimy ktosi videl pri mlyne, rodinou býva v sídlisku a ja si spomínam.
Aký to bol vlastne èas, kedysi ? Možno vypoèítal som si ten èas. Pripadá to na Aký to bol èas kedysi ?
medzi  Vianocami a  faš iangmi.  obrátenie Pavla. A tak som v noci nespal Kedysi v celom mojom detskom svete 
Nepodobá sa už nièomu. Ani krajine, ani a obèas som oknom nakúkal von. Naozaj snežievalo. Snežilo po horách a dolách. A 
rieke, ani domkom, ani snehu èo sa stalo. V tú samú mesaènú noc, hádam najmä pri rieke. Zasnežené boli všetky 
popadáva dnes.tretíkrát, èo som vyzrel, vidím, že na cesty. Èi prišiel èlovek, zviera, alebo 
Ešte niekedy, na prelome dòa, v rieke na ¾ade stojí ozrutný huòatý maco a prebehli sane so svadbou, znova bolo 
mrazivom vzduchu cítim jeho dávnu pozerá, ako sa krúti mlynárovo koleso. všetko nabielo. 
príchu�. Tušenú zhodu, tú istú farbu, To bol taký drevený krásny ve¾ký Ešte dnes pozerám, ako dobiela zapadá 
presný let vtáka. Trvá iba okamih, ako predmet a vyhrával do noci ako neznámy mlynica, aj celá mlynárová záhrada a 
priesvitný �ah štetca. Známy súzvuk z hudobný nástroj. Na mlynici blikalo nakoniec aj sama mlynárka. Aj 
neznáma. Z prítmia detstva, z ticha zím. slabuèké svetlo. Bol ve¾ký mráz, zima, mlynárové drevené kolesá, tiché hate, 
Skúšam dnes z toho nieèo zachyti�, ale od mlyna sa šírila teplá vôòa èerstvej úpusta, aj chodník okolo topo¾ov a vrbín, 
obrazmi zaspomína� na starodávny biely múky. Nespustil som z medveïa oèi. Èo èo viedol do krèmy.
deò. urobí ? Len tam stál, ve¾ký, väèší ako Kedysi na moste stál som so svojim 

 VLADIMÍR KOMPÁNEKvšetky moje dnešné sochy. Ale èo sa mlynárom. Troška pripitým a troška 
stalo. Naraz sa maco otoèil a zamieril akoby opretým do veènosti tohto malého 

Prevzaté z èasopisu  SLOVENSKO è. 12  rovno k našej bráne. Videl som ako sa horského sveta, keï �a iné svety 
1981 ROÈNÍK V.  približuje a zväèšuje. Rýchlo som skoèil nelákajú.

RAJECKÍ RODÁCI

OKTÓBER 2006
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Foto a text: Zuzana Moská¾ová

  

Kultúrno – športový monitoring na 
sviatok Sedembolestnej 

   Na 42. narodeniny slovenského premiéra Róberta Fica a 22. 
narodeniny anglického princa Harryho bol v Rajeckej doline 
bohatý program. Chodíš po rajeckých uliciach s otvorenými 
oèami? Rozoznáš lipu od gaštana? Vieš, ko¾ko cintorínov je v 
Rajci? Kadia¾ sa najrýchlejšie dostaneš z Lúènej na Moyzesovu 
ulicu? Tak to je len èas� otázok, ktoré mali zúèastnené deti 
zodpoveda� a vyskúša� si na vlastnej koži poèas kultúrno-športovo 
vedeckého podujatia. To sa nieslo v hesle „Beh ulicami Rajca“ a 
usporiadal ho miestny klub Slovenského orla. Terèom štartu i cie¾a 
bolo Pastoraèné centrum (stará fara), kde viac ako sto detí sa aj 
super zabavilo. O kúsok ïalej na futbalovom štadióne prebiehali 
priate¾ské futbalové zápasy o trièká a poháre. Celkovo sa do hry 
pod názvom Rock´n´ball camp 2006 zapojilo 15 rôznych mužstiev 
teda 160 dobrovo¾ných hráèov. V poobedòajších hodinách sa akcia 
niesla v hudobnej podobe. Vystúpili tu skupiny BaraBuram 
(Žilina), Ilúzia (Žilina), Exot & Dvaja (Žilina), HT (Žilina), 
Invisible Orchestra (Žilina), Daira (Žilina), Sanatorium (Banská 
Bystrica), Editor (Martin), Škoda reèi (Martin), Bokom okolky 
(Bytèa), Únikový východ (Kysucké Nové Mesto), Šramot (Èadca), 
Lykantrop, Klemones, Can Ilision Bees a Amphibios všetky z 
blízkych Rajeckých Teplíc a okolia, chalani z Martina, Žiliny a 
Zvolena pod názvom kapely Švablast a �ahákom podujatia boli 
Arzén s terchovským nádychom a azda najznámejší bratislavský 
Polemic. Už pod¾a poètu je každému jasné, že bolo na èo pozera� a 
poèúva� viaceré žánre a texty v slovenskej a anglickej verzii. Do 
štvrtej rána tak Rajec opä� ožil a zažil po akcii Rock po celý rok a 
iné menšie podujatia ïalšiu rockovú dávku. Zároveò závereènú v 
tomto roku, rovnako toto podujatie ukonèilo v Rajeckej doline 
kultúrne leto, rovnako ako v Rajeckých Tepliciach festival Letofuè. 
Niektorých úèastníkov prevažne z radov mladšej populácie zaujali 
kapely, hudba, spev, texty, kamaráti, každý si nieèo našiel a zabavil 
sa. Spievalo sa o živote, láske, o tom, ako sa nevypláca by� dobrý, o 
zapredaní Slovenska i o tom, kam sme dospeli. Spievalo sa o 
povstaní, bláznoch na úteku, návratoch, jahodách balených, 
pražených i mrazených. Okrem terchovskej muziky bolo možné si 
vybra� štýl rock alebo hip hop, nechýbal ani menší punk. Svojou 
prítomnos�ou podujatie opätovne oživila hviezdna superstar 
Zuzana Adamcová, tentoraz nechýbal ani hniezdny superstar 
Lukáš Brezáni známy s televíznej obrazovky. Za exkluzívne 
vystúpenie možno považova� vystúpenie Pe�a Holtáka zo skupiny 
Amphibios z Rajeckých Teplíc spolu s Matúšom Dobešom, Jánom 
Huljakom a ¼ubošom Tomašèíkom. Na úrovni bolo zabezpeèené i 
obèerstvenie, možné bolo zakúpi� si i klobásku èi iné pochutiny, ale 
aj zaboxova� si do koženného vreca nielen pre agresívnejšie 
povahy. Rekord 933 skoré nikto neprekonal. I táto ve¾kolepá akcia 
sa uskotoènila vïaka odskúšanému organizátorovi Františkovi 
Bakovkovi z Jasenového. Na štátny a cirkevný sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie sa konali púte a hody i v okolitých 
obciach. V Malých Ledniciach mali hody a veèernú zábavu v 
miestnom Kultúrnom dome, bývalej Meštiackej škole. V 
osamostatnenej obci Ïurèiná mali o zábavu na hody rovnako 
postarané. Do rytmu a dobrej nálady im hrala regionálna skupina 
Rytmus na èele s Martinom Paukom a Jožkom Smieškom. 
Nechýbala ani úèas� starostky Anny Bielikovej a rovnako gu¾áš 
zadarmo. Ïalšia už 16 rokov odèlenená obec od Rajca, Malá 
Èierna, oslávila štátny a cirkevný sviatok po svojom. Rovnako 
nechýbala pú� k Panne Márii Frívaldskej v pútnickom mieste 
Rajeckej Lesnej – Frívalde. Nuž v tento deò o program a možnos� 
výberu nebola núdza. O rok dovidenia. 

Foto a text Peter Pekarík   

FOTORAJ 2006 V ZNAMENÍ OCHRANY 
SPOTREBITE¼A  A PRÍRODY

   Takmer 150 zaèínajúcich, amatérskych a 
profesionálnych fotografistov, ktorí 
pokúšajú š�astie nie po prvý raz alebo fotia 
pre svoje èi iné potešenie zo Slovenska, 
Èiech, Nemecka, Španielska, Austrálie a 
Spojených štátov amerických, je oficiálne 
pozvaných v mesiaci fotografie v novembri do slovenského 
brundlanského mesta. Každoroène sa akcie zúèastní asi tridsa� 
úèastníkov. 
Výstavu navštevujú nielen záujemcovia o fotografiu ako takú, 
ale aj turisti, náhodní návštevníci a žiaci základných a stredných 
škôl v rámci exkurzie. Siedmy roèník celoslovenskej 
fotografickej výstavy s medzinárodnou úèas�ou nesúcu názov 
FOTORAJ 2006 je prezentovaný v desiatkách médiach. V 
meste Rajec, odkia¾ pochádza známy slovenský a v zahranièí 
uznaný fotograf Karol Kállay, má toto podujatie osobitné 
opodstatnenie, umelec zároveò získal èestné obèianstvo mesta.    
Èiernobiele, farebné, tónované alebo kolorované fotografie 
minimálneho rozmeru 15x21cm v maximálnom poète 10 kusov 
je potrebné doruèi� do konca mesiaca resp. 30. októbra na 
adresu: Mestské kultúrne stredisko, Peter Pekarík, Námestie 
SNP 2/2, 015 01 Rajec, Slovenská republika. V tomto 
kalendárnom roku sú vyhlásené tri kategórie: 
1./ Ochrana spotrebite¾a (napr. malo a ve¾koobchodné 
predajne, super a hypermarkety, predávajúci personál, 
nakupujúci zákazníci, iná obchodná sféra podnikania...), 
2./ Príroda, životné prostredie (napr. lesy, hory, stromy, lúky, 
kvety, zver, potoky, rieky, jazerá, vodné diela, denná alebo 
noèná obloha, Rajec ako brundtland, iné súvisiace témy, 
predmety a zátišia...) a 
3./ Vo¾ná téma (napr. architektonické artefakty – interiéry, 
exteriéry, studne, kostoly, veže, èlovek, práca...) 
Ïalšie informácie radi poskytneme na mobilnom èísle: 
+421 903 140 560 alebo mailovom kontakte:
 mediaagent@centrum.sk;  peter.pekarik@centrum.sk   
©MEDIAAGENT P.P.P.

Pe�o Holták z Rajeckých 
Teplíc za kapelu Amphibios     
v strede v objatí s Marekom 
Èeròanským, v popredí 
Róbert Smieško za kapelu 
Nasibir Rajec, v pozadí Jano 
Smieško rovnako za kapelu 
Nasibir a chalani zo skupiny 
Farizeo Rajec

OKTÓBER 2006
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schopnosti na prijímacích skúškach. školskom roku dosiahli významné 
Veríme, že sa tejto nároènej úlohy chopia úspechy. Novinkou je aj vydávanie A opä� v škole
zodpovedne a na konci školského roka školského èasopisu, ktorý si hneï získal 
budú opúš�a� našu školu s rados�ou, že svojich èitate¾ov.    4. septembra sa aj pred budovou našej 
dosiahli jeden zo svojich cie¾ov. V oblasti záujmovej èinnosti bude cirkevnej školy opä� ozýval detský krik. 
Aby sme našim žiakom pomohli v oblasti pracova� v našej škole 14 záujmových Deti prichádzali plné dojmov z prázdnin, 
vzdelávania, ale zároveò pestovali u nich aj krúžkov, v ktorých môžu deti uspokojova� aby sme spoloène zahájili nový školský rok 
zásady kres�anského života a kres�anské svoje záujmy a zá¾uby.2006/2007 slávnostnou svätou omšou v 
hodnoty, budeme podporova� k tomu Zvláš� ve¾ký záujem žiaci prejavili o Kostole sv. Ladislava v Rajci.
smerujúce školské i mimoškolské aktivity. poèítaèový krúžok, v ktorom otvárame 5 Namiesto bývalých deviatakov do 
V oblasti formovania spoloèenstva triedy a skupín. Pre zaujímavos� uvediem i školských lavíc v tento deò  po prvýkrát 
cirkevnej školy budú prebieha� duchovné niektoré ïalšie - aerobik, prechádzky zasadli malí prváèikovia, ktorých oèká 
obnovy našich žiakov na báze dobro- bibliou, astronomický, základy šitia, prezrádzali, že sa do školy tešia, ale 
vo¾nosti, ktorých sa postupne zúèastnia turisticko-relaxaèný, atletický, volej-zároveò v nich bolo bada� oèakávanie 
žiaci jednotlivých tried od 1. roèníka až po balový, športové hry, šikovné ruky...nieèoho, èo ešte nepoznajú. Tento školský 
9. roèník - pod vedením svojich triednych Na záver by som chcela v mene vedenia rok bude zvláš� nároèný pre nich, aby si 
uèite¾ov a duchovných otcov. popria� ve¾a zdravia a úspechov v nároènej osvojili základy písania, èítania, poèítania, 
Od 3. roèníka sa bude naïalej vyuèova� práci všetkým èlenom spoloèenstva ale aby si školu aj ob¾úbili a chodili do nej s 
anglický jazyk ako nepovinný predmet, v cirkevnej školy, teda pedagógom, žiakom   rados�ou. Ne¾ahký však bude aj pre žiakov 
ktorom si deti hravou  a nenásilnou formou i nepedagogickým zamestnancom. 9. roèníka, ktorých èaká nielen monitor, ale 
osvojujú základy cudzieho jazyka. aj dôležité rozhodnutie do života, vybra� si 
Pod vedením vyuèujúcich sa žiaci budú Mgr. M. Cúgová vhodný smer svojho ïalšieho vzdelávania 
zapája� do sú�aží, v ktorých aj v minulom zást. riad. ZCŠ v Rajcia zároveò obháji� svoje vedomosti a 

OKTÓBER 2006

ŠKOLY

Šanca sta� sa otvoreným spoloèenstvom

   Nové kolektívy, nové triedne uèite¾ky  
to veru bude poriadna námaha 
vytvori� spoloèenstvo a nauèi� sa 
spolu vychádza�.
Ú v o d n é  z o z n a m o v a c i e  h r y,  
predstavovanie sa a snaha dozvedie� 
sa èo najviac o sebe  to bolo to 
najdôležitejšie na zaèiatku školského 
roka. Ale len na vyuèovacích hodinách 
sa to nedá, túžili sme predsa ma� 
spoloèné zážitky. Ponuka kòazov našej 
f a r n o s t i  m i e r i l a  p r i a m o  n a  
novovytvárajúce sa kolektívy.  
Duchovná obnova, èi dvojdòovka       
s duchovnou náplòou popretkávaná 
príbehmi, hrami, aktivitami, svätými 
omšami, by teda mohla by� naozaj 
úžasnou príležitos�ou. A tak sa postupne 1.G  príma z Gymnázia A. 
Škrábika a triedy 5.A a 5.B zo Základnej cirkevnej školy stali úèastníkmi 
jedineènej šance by� otvorenými, komunikatívnymi a to všetko v 
triednom spoloèenstve. Každá trieda si vytvorila svoje vlastné tablo v 
tvare slnka, ktorého stredom je srdce.  Tvoria ho malé srdieèka, na ktoré 
sme písali za èo ïakujem dobrému Bohu. Okolo srdca sú malé puzzle 
kúsky, ktoré do seba presne zapadajú, každý z triedy má jeden kúsok a na 
òom svoje meno, fotku a dary i schopnosti, ktorými obohatí 
spoloèenstvo v triede. Jednotlivé puzzle drží spolu kruh naznaèujúci 
triedu, ktorá spája všetkých jej èlenov. Ak sa vám myšlienka spoloèného 

tabla páèi, môžete ho na vlastné oèi 
vidie� v našich triedach.
Zážitky z duchovnej obnovy si 
nesieme vo svojich srdciach, spolu s 
nesmiernou vïaènos�ou všetkým, 
ktorí nám obetovali èas... Je na nás, 
príme aj piatackých kolektívoch, aby 
sme šancu by� darom pre druhých 
nepremárnili!

Mgr. Zuzana Stanková pokraèovanie na str. 7
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pokraèovanie zo str. 6
Zo športových aktivít je to predovšetkým každoroène 
organizovaný týždenný lyžiarsky kurz tercie, úèelové cvièenie v 
dåžke 3-5 dní pre septimánov a  týždenný plavecký výcvik kvinty. 
Hlavným cie¾om školy je popri kvalitnom  vzdelávaní aj mravná a 
duchovná formácia mladých ¾udí. K tomu prispievajú aj jedno- a 
dvojdòové duchovné obnovy pre študentov školy v priebehu 
školského roka.  Možnos� duchovnej obnovy pri pravidelných 
stretnutiach pod vedením p. dekana Mgr. Vladimíra Kutiša majú 
aj pedagógovia školy. Z výchovného h¾adiska je dôležité 
pôsobenie koordinátorov pre prevenciu drogových a iných 
závislostí, environmentálnej výchovy, zdravého spôsobu života, 
èi koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodièovstvu. 
Nezastupite¾né miesto má funkcia výchovného poradcu školy.
Na gymnáziu vyuèuje celkom 23 kvalifikovaných pedagógov. 
Viacerí si zvyšujú svoje vzdelanie ïalším štúdiom - 
doktorandským, 2. kvalifikaènou skúškou, resp. štúdiom ïalšieho 
aprobaèného predmetu
V oblasti materiálno-technického vybavenia sa škola snaží 
zabezpeèi� pre žiakov a pedagógov v rámci svojich možností 
príjemné pracovné prostredie. Na študentov èakali v septembri 
okrem iného vynovené uèebne jazykov, na vyuèovacích hodinách 
majú možnos� využíva� ïalšie nové moderné elektronické 
pomôcky.  V neposlednom rade samotní žiaci a pedagógovia 
prispievajú svojou tvorivos�ou ku skráš¾ovaniu interiéru školy.  
Za zmienku stojí aj skutoènos�, že z dôvodu opakovaných 
vlámaní bolo v škole poèas prázdnin nainštalované nové 
zabezpeèovacie zariadenie.
Na záver chcem zažela� všetkým pedagógom, zamestnancom 
školy i študentom Božou milos�ou naplnený úspešný školský rok. 

Ing. Anna Hulínová
zast. riadite¾a GAŠ Rajec

   Ešte máme v pamäti parlamentné vo¾by a už nás 2.12.2006   - rekonštrukcia Domu smútku, chodník a oplotenie
èakajú vo¾by komunálne. Tie sú pod¾a mòa pre nás obèanov ve¾mi   - rekonštrukcia kotolne školy na Obr. mieru
dôležité, lebo si v nich zvolíme našich zástupcov na dobu štyroch   - zriadenie káblovej televízie šírenej vzduchom
rokov. Pretože budú kandidova� aj poslanci z minulého obdobia,   - zriadenie separovaného odpadu
mali by sme vyhodnoti� ich prácu ako nás zastupovali a èi vôbec   - a v tomto poslednom roku parkovisko pred poliklinikou
svoje s¾uby naplnili. A tu si dovolím trošku polemizova�, èo sa   - rekonštrukcia škôlky na ulici Obr. mieru
týka ich vyhodnocovania, pretože prakticky ani nevieme, aké   - rekonštrukcia sály Kultúrneho domu - celého prízemia
komisie viedli a èo pre obèanov urobili. No nie je ich chyba i keï   - vybudovanie  nového  fitnescentra  v  škôlke  na Mudrochovej
nás mohli aspoò cestou Rajèana informova� o ich práci. A na     ulici
druhej strane, keby sme boli mali o ich prácu záujem, mali sme   - prístavba jedálne v Domove vïaky
možnos� sa o tom dozvedie� na schôdzach mestského 
zastupite¾stva. A to je už pre mnohých obèanov ve¾ký problém, èi Na tomto všetkom mali zásluhu poslanci ako aj primátor mesta, 
už z pracovného za�aženia, alebo iných príèin. Teda neostáva nám ktorých sme si zvolili pred 4 rokmi. Urobilo sa dos�, alebo sa 
niè iné ako „obdivova�“, èo sa v našom meste zmenilo, èo sa mohlo urobi� aj viac? Ja osobne si myslím, že to nebolo málo, lebo 
urobilo, na èo zabudli, alebo èo mohli urobi� lepšie. Ale aj tu platí nezabúdajme, že všetko záleží aj od finanèných možností mesta. 
pravidlo, že lepšie je kritizova�, ako nieèo robi�. Ako obèania môžeme teda hodnoti� uplynulé funkèné obdobie 
Ale poïme k veci a pozrieme sa na to, èo sa v meste za uplynulé ako dobré. Ak sa nájdu i takí, ktorým sa to vidí málo, majú 
funkèné obdobie urobilo: možnos� pred komunálnymi vo¾bami o tomto hovori� na 
  - rekonštrukcia budovy MsÚ - strecha, okná, fasáda stretnutiach, resp. navrhnú� do nového volebného programu to, èo 
  - parkovacie automaty vidia pre mesto najhlavnejšie a nemalo by sa na to zabudnú�.
  - cesta pri pošte a športovej hale Ako som napísal pred parlamentnými vo¾bami bude plati� aj teraz 
  - zriadila sa mestská polícia VO¼ME - ALE  ROZUMNE! Ale èo najhlavnejšie na 
  - rekonštrukcia Kultúrneho domu - 1. poschodia komunálnych vo¾bách je potrebná èo najväèšia úèas� volièov - 
  - rekonštrukcia chodníka Partizánska, parkovisko pri MsÚ obèanov, aby sme vyjadrili svoje prianie èo najobjektívnejšie a 
  - s�ahovanie Základnej umeleckej školy do KD zvolili tých, u ktorých je najväèší predpoklad, že v nastávajúcom 
  - výstavba bytovky na ul. Sama Chalúpku funkènom období urobia pre mesto a obèanov všetko, èo bude v 
  - rekonštrukcia Nádražnej ulice ich silách a budú pokraèova� v doterajšej práci.
  - asfaltové ihrisko pre minifutbal, ihrisko s umelou trávou J. Š.

KULTÚRA A SPOLOÈNOS�
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Jubilanti v októbri 2006

60 rokov:
O¾ga Èepèárová

Božena Filová
Mária Mihalcová

Marian Kavec
Jozefa Kramorišová

70 rokov
Pavol Koleda

Mária Dubcová
80 rokov

Mária Buèeková
85 rokov

Berta Andrísková
86 rokov

Emília Žideková
87 rokov

Cecília Kuèeríková

Narodení
Timea Majorošová
Lenka Babulová
Tobiáš Rybárik

Zomrelí
Elena Kavcová 14.9.1912 - 25.9.2006 
Paulína Jelšová 20.1.1910 - 23.9.2006
Anton Šèasný 15.12.1929 - 28.9.2006

Sobáše
Andrej Holbièka a Zuzana Tuhárska 2.9.2006 Rajec

Anton Krá¾ a Dana Kurucová 2.9.2006 Rajec
Jaroslav Slyško a ¼ubica Veselá 9.9.2006 Rajec
Adrian Rybár a Lucia Bakošová 9.9.2006 Rajec
Michal Kolár a Jana Mièuchová 9.9.2006 Rajec

Dušan Novosad a Monika Balcerová rod. Majdanová 16.9.2006 Žilina
Radoslav Kadurik a Slavomíra Tabaèiarová 23.9.2006 Rajec

OKTÓBER 2006

Slovenský zväz záhradkárov a prídomový záhradkár v Rajci
usporiadal výstavu ovocia, zeleniny a kvetov

v dòoch 7. - 9. októbra 2006 v Pastoraènom centre v Rajci.

   Dòa 28.9.2006 sa v Klube dôchodcov Rajec konala akcia 
mien spojená s Úctou k starším. 

Prítomných privítal p. Valentín Paulíny. 
S kultúrnym programom sa predstavili deti z MŠ 

Mudrochova. Mgr. Janka Paulínyová predniesla báseò a 
prihovorila sa milým príhovorom k prítomným. 

Seniorov prišiel pozdravi� aj p. primátor mesta Rajec Ing. 
Ján Rybárik. Kyticou kvetou vyjadril prítomným slova 

uznania a poïakovania. Do nálady hrala skupina Kvanto.
Ïakujeme sponzorom.

MsÚ Rajec 

Mesto Rajec, Parlament mladých v Rajci 
a MsKS Rajec

 
organizuje

dòa 26. októbra 2006 o 18.00 h

Deò úcty k starším

Miesto konania: sála Kultúrneho domu
V programe vystúpia: detský folklórny súbor,

detské taneèné skupiny z Rajca
žiaci MZUŠ v Rajci

  11. októbra 2006 sa v Domove vïaky konala oslava 
venovaná vysväteniu nových priestorov jedálne spojená 
s úctou k starším. Obyvatelia i personál sa zabávali pri 
plných stoloch a dobrej muzike.

Text a foto Má

KULTÚRA A SPOLOÈNOS�
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Clive Staples Lewis
Sedem Kroník Narnie, príbehov tisíc.

 Èarodejníkov synovec         
 Lev šatník a èarodejnica 
 Kôò a jeho chlapec                             
 Princ Kaspián
 Dobrodružstvá lode Ranný pútnik
 Strieborná stolièka                              
 Posledný boj

   Vzrušujúci svet Narnie. Plný úkladov a tajomných síl, plný 
nebezpeèenstiev, hrozivých mocností a neistoty. Ale Narnia je aj 
výzva. Nech do nej vstúpi len ten, kto má odvahu prekona� svoj strach. 
Fantázia nebola nikdy skutoènejšia.

 Zbigniew Nienacki
Pan Tragáèik a Atanarichov poklad
  

   Kým som po strýkovi nezdedil nezvyèajné 
auto, ktoré zapríèinilo, že ma zaèali vola� 
pán Tragáèik, študoval som dejiny umenia. 
Už vtedy sa u mòa prejavili detektívne 
schopnosti. 
   Objavenie slávneho Atanarichovho 
pokladu som zažil ešte ako študent poèas 
archeologických vykopávok. Predstavte si 
obrovské množstvo zlatých predmetov, ktoré 
sa podarilo nájs� iba vïaka ¾udskému 
dôvtipu a vede. A kto bol krá¾ Atanarich? 
Preèo sa jeho zlatý poklad našiel práve v 

Po¾sku? Na tieto otázky vám odpovie druhý príbeh pána Tragáèika. 

Boris Filan
Wewerka

   Nový román Borisa Filana je autentickým 
príbehom svojrázneho mladého dievèa�a, ktoré 
ve¾mi skoro zaèína ži� pestrý život pod¾a vlastných 
predstáv. Nedá sa obmedzova� ani rodinou, ani 
konvenciami, ani nièím, èo nevyhovuje jej ¾ahko-
myse¾nej, nespútanej povahe. Naráža na nepocho-
penie okolia, dostáva sa do konfliktu s matkou, s 
kamarátkami, s frajerom, so zamestnávate¾mi, ba aj 
so zákonom, vyskúša alkohol, drogy, náhodný sex, 
až sa dostane na psychiatriu. Celou knihou sa  vinie 
túžba po úplnej, normálnej rodine s bežnými 
vz�ahmi. Rozprávanie v prvej osobe je plné drsných 

výrazov, aké si vyžiadal drsný život s drsnými príbehmi.

Muška & Igor Molitor
Dievèatko z Krajiny Drakov

   Príbeh sa odohráva na dvoch 
kontinentoch, ktoré v pradávnej minulosti 
tvorili jeden celok. Pred tisíckami rokov však 
Zamykaè èasu pevninu oddelil na dva 
kontinenty. V jednej z nich, Mezzarthys, sa 
uchovali prastaré èarodejné schopnosti, 
okrem ¾udí je osídlená duchmi a nadpriro-
dzenými bytos�ami, èas tu plynie pomalšie. 
Druhý kontinent, Krajina Drakov, je naša 
súèasná civilizácia. Najlepšiemu èarodejní-
kovi z Mezzarthys sa podarilo otvori� èaso-
priestorové tunely do Krajiny Drakov. Vtedy 
èarodejnica Attanai v detskom veku ušla do 
Krajiny Drakov. Založila si tu rodinu, z ktorej jej zostala vnuèka. 
Attanai ju pošle do Mezzarthys k svojím sestrám, mocným èarodej-
niciam. Zlá èarodejnica Hissatam totiž chce jej vnuèku využi� na 
získanie moci v Mezzarthys. Pod¾a prastarých predpovedí môže 
èarodejnici k prevzatiu vlády dopomôc� die�a... Dievèa si v novej 
krajine musí zvyka� na nové príbuzné, odlišnú civilizáciu a orientova� 
sa v silách dobra a zla. Aby ju Hissatam nevypátrala, musí sa masko-
va�, nikto nesmie pozna� jej meno, preto je pre všetkých iba Dievèatko.

Amanda Quicková
Snubný prstienok

   Emma Greysonová, energická mladá žena s 
podrezaným jazykom, ktorá si musí zarába� na 
živobytie ako platená spoloèníèka, je neraz 
vystavená nežiaducej pozornosti záletných pánov. 
Jedného dòa, unikajúc pred návrhmi neodbytného 
nápadníka, skryje sa do šatníka, ktorý je už 
obsadený. Spolu s òou sa tam ocitol známy 
finanèník Edison Stokes, ktorý pátra po stratenej 
knihe tajných receptov. Obaja sa zapletú do 
množstva intríg a nebezpeèných situácií, ktoré im 
však nezabránia v tom, aby sa do seba neza¾úbili.

MESTSKÁ KNIŽNICA
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SPOLOÈNOS�

  V sobotu 7. októbra 2006 sa Rajcom ozvali dva 
výbuchy. Nebol to však "teroristický" útok, ani 
nás nikto neohrozoval, ale jeden zmála fungu-
júcich podnikov v Rajci sa zbavil dvoch starých 
komínov.

uhlia. Bolo z toho znaèné množstvo popola a 
exhalátov. Kotly spa¾ovali uhlie, vyrábali paru a 
mohutné rozvody ju rozvádzali po závode, kde 
sa do každej oce¾ovej formy vháòala para, ktorá 
zabezpeèovala vytvrdnutie a reológiu betónu. 
Tým vznikali obrovské straty. Teraz sa pri 
výrobe betónu používajú špeciálne prísady, 
kvalitný cement a celá výroba sa robí v tzv. 
drevených formách. Nakupujeme špeciálnu 
preglejku a máme možnos� vytvára� aj ve¾mi 
zložité, tvarovo nároèné výrobky a formy. 
Drevená forma je vlastne izolant a kvalitným 
cementom a v zime používanou teplou vodou 
výrobu bez problémov zabezpeèujeme.
Kam všade dodávate svoje výrobky?
  Po celom Slovensku i do zahranièia  Po¾sko, 
Maïarsko, Èeská republika, Nemecko. 
Patríte do ve¾kej skupiny Strabag.
  Od 1. 1. 2004 bola firma Zipp odkúpená firmou 
bauholding Strabag, ktorá má sídlo v Rakúsku. 
Firma Strabag má 44 tis. zamestnancov v rámci 
celej Európy a ich zásadou je to, že nepodnikajú 
v Amerike a v Austrálii. Hlavný princíp je 
zameraný na výstavbu ciest, mostov a tunelov. 
Ale keïže stavajú aj iné priemyselné objekty a 
stavby, nemali žiadnu výrobnú základòu pre 
prefabrikáty. A tým, že na Slovensku sa zaèína priereze komína znaèné, uvo¾nili sa a komín sa 
viac stava�, rozhodli sa kúpi� firmu Zipp mierne nachýlil nepriaznivým smerom. Ale 
Slovensko, ktorá bola na Slovensku i v Európe nakoniec to dopadlo všetko na jednotku.
ve¾mi známa a dobre zapracovaná.Ako využijete vo¾né priestranstvo, kde stáli 
V charaktere našej firmy sa nezmenilo niè, len tieto komíny?
to, že máme väèšiu možnos� prístupu k   To priestranstvo bude slúži� ako plocha pre 
investíciám. Zatia¾ sme všetky projekty na mechanizmy a strojné zariadenia, ktoré sa Požiadali sme o rozhovor Ing. Jána Huljaka, 
rekonštrukciu závodu a realizáciu novej používajú len obèas, ale pre prevádzku závodu riadite¾a  Zipp Bratislava  s.r.o. závod Rajec.
výstavby mali schválené. Pre nás sa stalo dobre.  sú potrebné.

Aké boli dôvody na odstránenie komínov   Funguje každý rok platová valorizácia, atï. È o  p lá n u je te do budúcnosti? Zamestna� viac 
v areáli Zipp Rajec? Známka bezpeènosti však zostala v našom ¾udí, alebo rozšíri� výrobu?
  Dôvodov bolo viac. Na kúrenie využívame závode na prvom mieste.    Áno, áno. Ako ste si všimli, robíme v areáli 
plyn. Obidva komíny sa už nepoužívali, starý Tento rok sme zaèali 1. etapu výstavby, na rozsiahlu výstavbu. Staviame halu, ktorá má už 
malý komín 20 m sa nepoužíval 15 rokov a ten budúci rok budeme pokraèova� v 2. etape, kde vystavanú konštrukciu a strechu. Ved¾a bude 
vysoký komín  52 m sa nepoužíval 8 rokov. by sme už predpätú produkciu mali vyrába� a ïalš ia  výrobná hala ,  vzadu závodu 
Vzh¾adom na to, že starý komín sa zaèal tretí rok by mala by� 3. fáza reorganizácie rekonštrujeme štrkové hospodárstvo. V Rajci sa 
nachy¾ova� a hrozilo urèité nebezpeèenstvo a na závodu ako celku.nikdy nerobili predpäté výrobky, pretože na 
ve¾kom komíne sa zaèali objavova� znaèné Zrušili sme výrobu heraklitu, ktorý sa tu vyrábal výrobu sa používa dolomitické kamenivo z bane 
trhliny, hrozilo do budúcnosti v prípade 30 rokov. Našou špecialitou sú vymývané Baranová ,  k to ré  má  iné  pevnos tné  
poveternostných vplyvov napr. ve¾kého a betóny, toèité schodiská, schodiská, väzníky, charakteristiky ako rieène kamenivo a nie je 
silného nárazového vetra, prípadne nejakého ståpy, prievlaky, stužidlá, sendvièové steny, vhodné na predpätú výrobu.  Keïže 
zemetrasenia,  poškodenie resp. zrútenie, rúrový program a špeciálne šachty, ktoré na stavebníctvo sa na Slovensku rozvíja a je 
pretože tento región sa nachádza v zóne Slovensku nevyrába nikto okrem nás. Šachta sa potrebný znaèný poèet predpätých výrobkov, 
zemetrasení, ktoré je na osi Komárno - Žilina, zabudováva priamo do kanalizaèného systému, ktoré sme my v Rajci nevyrábali, ideme na 
kde je najväèšia oblas� seizmicity, mohlo dôjs� k vrátane zabudovaných schodíkov a používa sa budúci rok budova� aj výrobu predpätých 
nejakej deštrukcii, ktorá by mohla ma� napr. aj pri výstavbe kanalizácie do Hrièova.výrobkov, aby sme mali zabezpeèenú väèšiu 
nekontrolovate¾ným pádom hrozné následky Vyrábame výrobky najvyššej kvality, máme variabilitu výrobného programu, väèšiu 
ako na škode majetku firmy, tak na zdraví všetky potrebné ISO na výrobu našich výrobkov. rovnomernos� výrobného procesu, stabilitu 
zamestnancov a ¾udí, ktorí by šli okolo. Volili Máme certifikovaných zváraèov, certifikované výrobného programu a tým pádom aj 
sme preto takúto cestu a už nad tým v budúcnosti stroje na tvarovanie výstuže a tak isto máme zamestnanos�.
nemusíme rozmýš¾a�. certifikáciu na všetky výrobky. Chodia nám Ko¾ko pracovných miest približne vznikne?
Dopadlo to ale ve¾mi dobre, pochva¾oval si to pravidelné aj námatkové kontroly a my si  Predpokladáme približne 20 nových pracov-
aj technický vedúci odstrelu Ing. M. nemôžeme v dnešnej dobe dovoli� správa� sa ných miest voèi súèasnému stavu 195 zamest-
Beòovský.  Ako ste spokojný vy? ako niekedy v minulosti, keï sa chrlila výroba nancov. Sezónne prijímame ïalších 15-20 ¾udí, 
   Mali sme urèité obavy, pretože ako ste si urèite bez kvality. To by sme v dnešnej dobe neprežili. zväèša brigádnikov.
všimli, v momente odstrelu sa komín nachýlil Za všetko snáï hovorí jeden prípad, keï prišli Vyrábate rovnako v zimných aj letných 
nepriaznivým smerom, zaèal fúka� silnejší odberatelia z Nemecka do Bratislavy na mesiacoch?
vietor a vyzeralo to v prvom momente zle. Bola riadite¾stvo firmy a chceli len výrobky, ktoré sa   Kedysi sa na vytvrdnutie betónu využívala 
to aj otázka vplyvu tých trhlín, ktoré boli v vyrábajú práve v Rajci.para. V zime sa denne v kotolni spálilo 50 ton 

I n g .  M a r i á n  B e ò o v s k ý   
(technický vedúci odstrelu)
    "Všetko prebehlo hladko, 
deštrukcia aj príprava. 
Nemal i  sme problémy.  
Zabezpeèovacie práce boli 
spravené, škody nenastali, 
oba komíny padli tam, kde 
mali. Menší komín padol 
prvý a robil lôžko pre druhý 
ve¾ký komín. Po technickej 
s t r á n k e  b o l o  v š e t k o  
zvládnuté. Trafili sme sa do 
nádvoria medzi garáže, ako 
to bolo naplánované. Škody 
žiadne neboli. Vzh¾adom na 
malý priestor, ktorý bol 
potrebný na dopad oboch 
komínov to vyšlo úplne 
výborne. Pripravovalo sa to 
od štvrtku. Debnili sa okná, 
upratoval sa areál závodu, 
vàtali sa otvory do komínov. 
Takže všetko sa zvládlo k 
obojstrannej spokojnosti.“

Text a foto Má
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13. miesto, 47 km  R. Laurinc 30. miesto,   Zúèastnili sme sa aj iných vytrvalostných 
P. Prokopoviè 62. miesto, T. Ïurec 120. pretekov: Rajecký maratón  Peter 

   V poslednej dobe stretávam stále viac miesto, Lukáš Gabaj 161. miesto. Michal Prokopoviè 131. miesto, Rajecký 
cyklistov nielen na cestách, ale najmä na Bellan po troch defektoch dobehol do cie¾a Borošovec  R. Laurinc, Horský Duatlon  P. 
horských chodníkoch. Tento šport sa stáva na 169. mieste. Nároènos� pretekov v Prokopoviè 5. za mužov, R. Laurinc 3. a M. 
ve¾mi populárny. Preto sme založili klub Sú¾ove bola zvyšovaná množstvom blata,  Bellan 4. miesto za juniorov.
zameraný prevažne na horskú cyklistiku. s ktorým sa vynikajúco popasoval P. Touto cestou by som chcel oslovi� aj 
Hoci sme vznikli už pred urèitým èasom, Kasman a obsadil 2. miesto na trati dlhej 93 sponzorov, ktorí by mali záujem o rozvoj 
oficiálne nás zaregistrovali na Ministerstve km. Na 49 km najlepšie zajazdil R. Laurinc nášho klubu a podporu našej èinnosti. 
vnútra 16.2.2006 ako obèianske združenie a obsadil 18. miesto, ïalej P. Prokopoviè Dúfam, že som Vám dostatoène priblížil 
pod názvom „MTB Klub Rajec“. 91. a M. Bellan. Na najkratšej trati dlhej 29 náš klub. Ak by ste chceli vedie� viac, 
Momentálne máme 8 èlenov s vekovým km obsadil T. Ïurec 12. a Lukáš Gabaj 15. kliknite na www.mtbrajec.szm.sk alebo 
p r i e m e r o m  2 0  r o k o v .  napíšte na mtbrajec@szm.sk   
Reprezentujeme mesto na 2. septembra sme usporiadali 
r ô z n y c h  š p o r t o v ý c h  cyklistické preteky pre našich 
podujatiach. Prvé výsledky najmenších. Poèasie nám prialo, èo 
dosiahol Peter Prokopoviè na urèite prilákalo viac úèastníkov. Na 
Medveïom okruhu už v roku štart sa postavilo 20 detí. Piati 
2004, kde sa umiestnil na         chlapci v kategórii od roku 
4. mieste v kategórii juniorov. O narodenia 1996-1999, dve dievèatá 
rok neskôr na tej istej trati sa 1991-1995 a trinás� chlapcov 
umiestnili P. Prokopoviè ôsmy v 1991-1995. Mladší chlapci sa 
kategórii mužov a Robo Laurinc vydali na jeden okruh s dåžkou    
druhý za juniorov. Od roku 2005 1,5 km. Tra� najrýchlejšie zvládol 
sa zúèastòujeme aj horských Ras�o Buchta èasom 5:33:47. 
cyklomaratónov. Prvým bol Druhý prišiel Pe�o Gardián 5:36:86 
Author Panda maratón v a tretí Jakub Kamenský 6:14:56. 
Topo¾èiankach,  kde sme Staršie dievèatá štartovali spolu so 
štartovali na trati dlhej 47 km. staršími chlapcami. Èakali ich 2 
Umiestnili sme sa nasledovne: okruhy, èiže 3 km. Z dievèat prvá 
54. P. Prokopoviè, 62. R. prišla Danka Žideková 9:19:18 a 
Laurinc a 121. T.  Ïurec z vyše druhá Barborka Žideková 9:35:18. 
200  p re t eká rov.  Ïa l š ím U chlapcov to bolo dramatickejšie. 
p r e t e k o m  b o l  A u t h o r  Vyhral Martin Skorèík èasom 

miesto. Zatia¾ posledným pretekom bol Bikemaratón Sú¾ovské skaly. Na trati dlhej 8:52:24, striebornú prieèku obsadil Martin 
domáci Medvedí okruh, ktorý sa konal    29 km bolo nasledovné umiestnenie: M. Jasenovec 9:05:02 a bronzovú Martin 
17. júna. Tradiène o blato nebola núdza a Bellan 17. a T. Ïurec 19. miesto a trasu s Kavec 9:10:78. Z tvárí úèastníkov sa dala 
tra� dostatoène preverila techniku jazdcov. dåžkou 49 km najrýchlejšie zvládol R. vyèíta� spokojnos� a dobrá nálada. Dúfam, 
Umiestnili sme sa nasledovne: muži: Laurinc na 42. mieste a P. Prokopoviè na že o rok sa tu znova stretneme a kvalita 
2.prieèka P. Kasman, 4. R. Laurinc, 5. P. 62. mieste. Tento rok sme znova tohto preteku porastie oproti pre-
Prokopoviè, 7. T. Ïurec, 15. L. Gabaj. Za absolvovali tieto maratóny s výsledkami: miérovému roèníku.
juniorov 2. miesto M. Bellan. Topo¾èianky: tra� 93 km - Peter Kasman Peter Prokopoviè

pedagógom zaèala realizova� trojroèná príprava 
uèite¾ov telesnej výchovy. Z teoretických 
predmetov prednášal Stráòai systematiku a 

   Poèas mesiacov august v znamení Rajeckého dejiny telesnej výchovy. V praktickej èasti sa 
maratónu a jeseò pripomínajúceho septembra venoval plávaniu, lyžovaniu a táboreniu. Stál pri 
vítala starobylá budova radnice na Námestí SNP zrode Slovenského ¾ahkoatletického zväzu, 
na šiestich sklenných tablách návštevníkov Slovenského basketbalového zväzu a 
výstava nesúca názov „Zmocni� sa pohybu“. Tá Slovenského volejbalového zväzu. V prvých 
bola venovaná nášmu rodákovi a èestnému rokoch existencie zväzov vykonával náèelníka, 
obèanovi mesta profesorovi RNDr. Karolovi èo znamenalo jeho èlenstvo v Slovenskom 
Stráòaiovi, DrSc. (*13.10.1905 +31.07.1999). olympijskom výbore a Slovenskej ústrednej 
„Ignavia corpus hebetat, labor firmat, illa športovej rade. V roku 1939 bol poverený 
m a t u r a r m  s e n e c t u t e m ,  h i c  l o n g a m  vypracovaním nových uèebných osnov pre 
adolescentiam reddit“, teda v slovenskom ¾udové školy, meštianske školy a uèite¾ské 
preklade motta autora Aulusa Corneliusa akadémie.  
Celsusa znie: “Neèinnos� telo oslabuje, práca Výstava bola obohatená rukopismi, foto-
posilòuje, prvá urých¾uje starnutie, druhá grafiami, diplomami a prexeroxovanými 
predlžuje mlados�“. autorskými èlánkami. Bola finanène podporená 
Profesor Karol Stráòai po vzniku Slovenskej z dotácie Ministerstva školstva SR a Múzea 
republiky v marci 1939, spoloène s ïalším telesnej výchovy v Slovenskej republike. 
interným pedagógom Jánom Hajdócym                           

vypracovali uèebný program, pod¾a ktorého sa                     Peter Pekarík 

V Rajci išlo o zmocnenie
 sa pohybu

MsKS vás pozýva na 

výstavu Zuzany Bobovskej 
do výstavnej siene Radnice, 
ktorá potrvá do 6.11.2006. 

Výstava je spojená s predajom. 
 
   Zuzana Bobovská - Bošková výtvarný talent 
zdedila po svojom otcovi. Spolu s ním èasto 
chodila do prírody v okolí Považskej 
Bystrice, obdivovala Manínsku tiesòavu a 
kdesi hlboko do povedomia si ukladala lásku 
ku kvetom, farbám, lúkam, vàškom... 
Jednoducho ku všetkému, èo robí náš pobyt 
na tejto Zemi krajším a dokáže pomáha�, keï 
sa zamraèí. Pod jej rukami vznikali 
olejoma¾by, textilné kreácie - plné pohody, 
obdivu ale aj pokory pred nieèím tak 
ve¾kolepím, ako je príroda a takým úžasným, 
ako je sila života.
Narodená 8. marca 1975 v Považskej 
Bystrici. Žije a tvorí v Bratislave a v 
Trenèianskych Tepliciach. MsKS

KULTÚRA A ŠPORT
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