KOMUNÁLNE
VO¼BY 2006
KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA • KANDIDÁTI NA POSLANCOV MZ
VOLEBNÝ PROGRAM STRÁN
KDH • KSS • KOALÍCIA SMER - SD, ¼S-HZDS, SNS
NNNNNNN

ÈINNOS KOMISIÍ PRI MZ • GOLF PARK RAJEC
NNNNNNNNNNNN

GYMNÁZIUM OSLAVUJE • ORANŽOVÉ FITNESCENTRUM
NNNNNNN

KULTÚRA A SPOLOÈNOS • ŠPORTOVÉ OKIENKO

MESTSKÝ ÚRAD informuje ...
SMERu, vo vo¾bách do VÚC v našom meste
a okrese vyhrala koalícia SDKÚ a KDH, je
potrebná úèas volièov.
Chcel by som upozorni obèanov,
aby ani vo¾by do orgánov
samosprávy, vo¾by poslancov a
vo¾by primátora nenechali na
náhodu, aby prišli do volebných
miestností. Èim viac volièov príde
k urnám, tým viac výsledok
volieb bude odráža názor
väèšiny. Len takýmto spôsobom
môžeme dosiahnu to, aby sa do
kresiel poslancov a primátora
dostali tí, ktorých tam chce väèšina.
Chcel by som upozorni obèanov
na zmeny a novoty
v zákone o
vo¾bách do orgánov samosprávy.
V minulom volebnom období sa
volilo v piatok a v sobotu od 7.00 do
22.00 hodiny.

Po novom sa bude
voli len v sobotu a to
od 7.00 do 20.00 hod.

Konèí sa 4-roèné volebné obdobie, s akými
myšlienkami by ste sa chceli prihovori
obèanom?
Myslím si, že v minulom èísle mesaèníka
Rajèan sme zhodnotili prácu poslancov MZ i
primátora. Bola vymenovaná väèšina akcií,
ktoré sa nám spoloènými silami poèas štyroch
rokov podarilo zrealizova. Myslím si, že
obèania sami vidia prácu v meste.
Vzh¾adom na to, že sme svedkami, ako každé
vo¾by, èi parlamentné, èi vo¾by do VÚC
dopadli v Rajci inak, v parlamentných
väèšinou vyhrala koalícia SNS, HZDS a

Prosím obèanov, aby si túto zmenu
uvedomili, vo¾by si nenechali na
poslednú chví¾u, aby sa nedajbože
nestalo, že volièa už nepustia do
volebnej miestnosti, pretože bude zatvorená.
Preto ešte raz žiadam obèanov, aby si
uvedomili vážnos volieb do kresiel
poslancov a primátora a aby prišli v èo
najväèšej miere voli.

V neposlednom rade by som chcel
poïakova všetkým obèanom za
spoluprácu s mestom, s poslancami a s
primátorom.
Ïakujem.
Ing. Ján Rybárik

Poklepaním základného kameòa sa oficiálne zahájila výstavba
Golfového areálu Charubina v Rajci. Tento šport v našich konèinách je
skôr raritou, ale územie na ktorom tento areál vyrastie, k tomuto športu
úplne vyzýva. Územie je èlenité a to golfu vyhovuje.
V Charubine sa má do roku 2008 vybudova 9-jamková akadémia.
V pláne je golfový a rekreaèný komplex s kongresovým centrom so
150 - 200 lôžkami a kapacitou pre cca 400 ¾udí, ktorý vyrastie na
území 120 ha. Investícia predstavuje cca 600 mil. Sk. Na opaènej
strane cesty vedúcej na Považskú Bystricu vyrastie rezidenèná zóna
s 3 typmi domov, ktoré by mohli slúži ako doplnkové ubytovanie pre
kongresové centrum (hotel), rezidencie alebo sú to individuálne domy
radov 2 - 4 mil. Sk a športovými ihriskami. Okolo celého areálu
vznikne komunikaèný ah v dåžke 2 - 3 km, ktorý bude slúži na
prevádzku a údržbu golfu, ale aj ako pešia zóna s panoramatickým
výh¾adom na Strážovskú vrchovinu, Sú¾ovské skaly, K¾ak a Malú
Fatru. V ïalších plánoch sa uvažuje o spojení centra Rajca a
Rajeckých Teplíc pešou alebo cyklistickou komunikáciou Rajeckou
dolinou s predåžením do golfového areálu, èím by vznikol 10 km úsek
napojený na cyklistickú magistrálu, ktorá je v pláne zo Žiliny do Rajca.

Pán primátor priblížte nám v skratke
vývoj projektu Golf Park Rajec.
V rokoch 2002-2003 sa nám podarilo
pozemky na tomto území vysporiada a
previes na list vlastníctva mesta. Následne
sme zaèali h¾ada možnosti využitia.
Samozrejme záujemcov bolo viacero, ale
h¾adali sme takého, ktorý nám dá nielen
finanèné prostriedky, ale predloží aj ideu
využitia tohto územia. Dokonca by sa dalo
poveda, že tá idea bola dôležitejšia ako
finanèné prostriedky za pozemky. Takže
našli sme investora, ktorý ponúkol mestu
vytvorenie spoloènosti GOLF PARK
Rajec, ponúkol mestu akcie, zazmluvnili sa
pozemky a prišiel s takýmto návrhom.
Ko¾ko ¾udí tu bude zamestnaných a aká
ve¾ká je táto investícia?
Táto investícia nebude samozrejme
financovaná len z jedného zdroja. Celkový
objem je cca 600 - 650 mil. Sk a bude
realizovaná z viacerých zdrojov postupne.
Èo sa týka pracovných miest predpokladáme od 50-100 pracovných miest, èo
bude ma samozrejme stúpajúcu tendenciu
v rozbehnutí jednotlivých stavieb. Tieto
pracovné miesta sa týkajú prevádzky, nie
realizácie jednotlivých stavieb.
Má

Èasovo je stavba
rozdelená z h¾adiska financovania do 3 etáp:
1. golfová 9-jamková akadémia
2. golfový areál
3. kongresové centrum - hotel
4. rezidenèná zóna
5. všetky inžinierske siete potrebné pre tento golfový areál
V súèasnosti sa robí projektová dokumentácia pre územné
rozhodnutie pre celý tento areál a postupne po jednotlivých etapách
budú nasledova jednotlivé stavby.
Golf je šport s bohatou tradíciou a je spätý s prírodou. Práve príroda
u nás hrá prím a pri poklepaní základného kameòa sa na tom zhodli
predseda predstavenstva Golf Park Rajec, a. s., Michal Altus,
obchodný riadite¾ Váhostavu SK Igor Kalina, prezident Zväzu
stavebných podnikate¾ov Ján Majerský a primátor mesta Rajec Ján
Rybárik.
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Èinnos Komisie pre školstvo, kultúru a šport poèas volebného obdobia 2002 - 2006
Komisia pre školstvo, kultúru a šport pracuje ako poradný orgán pri Mestskom
zastupite¾stve v Rajci. V komisii pracuje 8
èlenov pod vedením JUDr. Anny Huljakovej,
ktorá je vo funkcii predsedu od roku 2004,
preto prezentujem preh¾ad èinnosti tejto
komisie len za obdobie rokov 2004 - 2006.
Základným zámerom a cie¾om èinnosti tejto
komisie za uplynulé volebné obdobie v oblasti
športu bolo spracovanie kritérií pre
poskytovanie finanèných príspevkov na
èinnos športových klubov pôsobiacich na
území mesta. Do roku 2005 boli poskytované
finanèné príspevky na podporu športu v meste
záujmovým krúžkom a športovým klubom,
ktoré boli èinné v oblasti športu, a to aj v
prípade, že neboli registrované ako právny
subjekt. V súvislosti so zmenou právnej
úpravy v oblasti poskytovania finanèných
príspevkov na podporu športu, ktorá
nadobudla úèinnos v roku 2005, Mestské
zastupite¾stvo na základe doporuèenia
Komisie pre školstvo, kultúru a šport schválilo
dòa 27.10.2005 Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Rajec èíslo 64/2005 o
poskytovaní dotácií a návratných finanèných
výpomocí z rozpoètu mesta. Toto všeobecne
záväzné nariadenie vymedzuje okruh

subjektov, ktorým je možné finanèné
príspevky poskytnú, prièom v nadväznosti na
platnú právnu úpravu majú nárok na dotácie,
resp. finanèné výpomoci z rozpoètu mesta
fyzické a právnické osoby, ktoré majú právnu
subjektivitu. V nadväznosti na uvedené VZN
komisia svoju èinnos v roku 2006 zamerala
na skúmanie podmienok jednotlivých
žiadate¾ov na poskytnutie dotácií, stanovila
kritéria pre poskytovanie finanèných
príspevkov, ktoré boli zapracované do VZN è.
64/2005 ako Dodatok è. 1/ k VZN, ktorý bol
schválený Mestským zastupite¾stvom dòa
22.06.2006. Dotácie sú poskytované
jednotlivým žiadate¾om na základe
doporuèenia Komisie pre ŠKŠ, po preskúmaní
splnenia podmienok vyplývajúcich z
citovaného VZN a platnej právnej úpravy, a to
na základe žiadosti, ktorú je žiadate¾ povinný
predloži na predpísanom tlaèive, ktoré môže
obdrža na sekretariáte MsÚ v Rajci a
následne uzatvorenej Zmluvy, ktorá je
uzatvorená medzi Mestom Rajec ako
poskytovate¾om dotácie a žiadate¾om, ktorý
spåòa všetky podmienky.
Kontrolu dodržania podmienok na
poskytnutie finanèných prostriedkov a tiež
kontrolu použitia poskytnutých dotácií

Sociálno-zdravotná komisia pri MZ v Rajci
poèas volebného obdobia 2002 - 2006
Ako predsedníèka sociálno-zdravotnej
komisie pri Mestskom zastupite¾stve v Rajci a
zároveò pracovníèka Odboru sociálnych vecí
Žilinského samosprávneho kraja môžem
zodpovedne konštatova, že mesto Rajec
poèas predchádzajúceho a aj terajšieho
volebného obdobia vytvorilo pre svojich
obèanov dostaèujúcu sie poskytovania
sociálnych služieb na svojom území.
Moje konštatovanie môžem potvrdi
výsledkami uskutoènenej Analýzy poskytovaných sociálnych služieb, soc. poradenstva a
soc. prevencie jednotlivými mestami a obcami na úrovni samosprávneho kraja, ktorou
sme dostali pomerne slušný obraz zabezpeèovania sociálnej pomoci v jednotlivých
obciach a mestách Žilinského regiónu.
A vrámci porovnávania sa s inými mestami
Žilinského kraja je mesto Rajec v oblasti
rozsahu a druhov sociálnych služieb na tom ve¾
mi dobre.
Mesto zabezpeèuje poskytovanie
opatrovate¾skej služby pre svojich starších a
zdravotne postihnutých spoluobèanov. Táto
služba je ve¾mi efektívna, pretože obèan má
možnos zosta vo svojom prirodzenom
rodinnom prostredí a nemusí sa adaptova na
nové podmienky.
Mesto má zriadené zariadenie sociálnych
služieb, ktoré funguje ako príspevková
organizácia, známa pod názvom Domov
vïaky. Toto zariadenie plní aj funkciu akoby
centra sociálnych služieb, pretože prostredníctvom zariadenia si mesto plní svoju zákon-

nú povinnos a zabezpeèuje pre starších
obèanov a obèanov so zdravotným postihnutím
verejné stravovanie spojené s rozvozom stravy
do jednotlivých domácností. Súèasou
poskytovania sociálnych služieb v Domove
vïaky je aj poskytovanie sociálneho
poradenstva nielen pre obyvate¾ov, ale aj pre
¾udí z "vonka" nachádzajúcich sa v núdzi.
V tomto volebnom období Sociálnozdravotná komisia okrem kontroly poskytovania úrovne opatrovate¾skej služby, úrovne
starostlivosti o starkých v Domove vïaky a
verejného stravovania prehodnocovala
poskytnutie pomoci svojim obèanom
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a to formou
jednorazovej finanènej dávky. Podmienky
poskytnutia pomoci sú stanovené vo VZN.
Financie boli poskytnuté hlavne na
mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie,
potraviny, preklenutie finanènej tiesne alebo
na pokrytie poplatkov na zdravotnícku
starostlivos, na mimoriadne lieèebné náklady,
ïalej na zakúpenie školských potrieb pre
nezaopatrené deti, atï. Celkovo táto èiastka
èiní doteraz sumu 77. 350,- Sk.
Každoroène naša komisia pri príležitosti
vianoèných sviatkov venovala obèanom v
hmotnej núdzi, obèanom so zdravotným postihnutím a rodinám s 5 a viac školopovinnými
demi vianoèné kolekcie na prilepšenie
vianoènej atmosféry.
Poèas celého obdobia èlenovia komisie
navštevovali s malými darèekmi obèanov
nášho mesta pri príležitosti ich životného
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vykonáva hlavný kontrolór mesta a mestské
zastupite¾stvo.
V oblasti
kultúry sa èinnos komisie
zameriava na spoluprácu s Mestským
kultúrnym strediskom v Rajci pri príprave
akcií Kultúrneho leta, Ve¾kého Rajeckého dòa
a iných kultúrnych akcií.
Èinnosti v oblasti školstva Komisia ŠKŠ za
uplynulé volebné obdobie zamerala na prácu s
mládežou, športovými klubmi a Parlamentom
mladých, ktorý aktívne pracuje v Meste Rajec
viac ako jeden rok. Výsledkom spolupráce s
Parlamentom mladých za uplynulé volebné
obdobie je vybudovanie fitnescentra, ktoré
bolo uvedené do prevádzky v novembri 2006.
Komisia ŠKŠ

OZNAM
Slovenský zväz telesne postihnutých
Krajské centrum Žilina bude
poskytova pre postihnutých obèanov
Rajca a okolia sociálne poradenstvo
raz do mesiaca každý druhý štvrtok
v mesiaci v budove Klubu dôchodcov
v Rajci od 9.30 – 11.00 h.
jubilea, a to pri dovàšení 75, 80 a 85 rokov a
starších.
Na odporúèanie sociálno-zdravotnej komisie
sa poskytli finanèné príspevky Slovenskému
zväzu zdravotne postihnutých v Rajci,
Miestnej organizácii Slovenského èerveného
kríža, komisia odporuèila Mestskému
zastupite¾stvu zriadenie neurologickej
ambulancie na Poliklinike.
Komisia po zoznámení sa s projektom
odporuèila zastupite¾stvu uskutoèni odpredaj
budovy bývalej MZUŠ agentúre ADOS za
úèelom rekonštrukcie a zriadenia nového
Domu ošetrovate¾skej starostlivosti. Skutoène
èoraz viac pribúda prípadov, kedy sa rodina už
nevládze stara o svojho imobilného a chorého
èlena rodiny. Som presvedèená, že zriadenie
takéhoto zariadenia v Rajci obèania úprimne
privítajú.
Na základe požiadavky našej komisie sa v
roku 2004 navýšil rozpoèet pre Klub
dôchodcov z 10 tis. na 40 tis. Sk za úèelom
vykonania rekonštrukcie kuchyne a oma¾ovania spoloèenskej miestnosti. Pomohli sme
tomu, aby naši dôchodcovia mohli prežíva
svoje aktivity v peknom prostredí.
Na území mesta poskytuje sociálne služby
aj nezisková organizácia Áno pre život, ktorá
má zriadený domov pre osamelých rodièov a
útulok, ktoré slúžia ako krízové centrum pre
riešenie krízových situácií obèanov a tým
dopåòajú sie sociálnych služieb na území
mesta.
V nasledujúcom volebnom období je
potrebné, pod¾a môjho názoru, spracova víziu
komunitného plánovania a vybudovanie
komunitného centra na území mesta Rajec.
Mgr. Marta Pauková
predseda Sociálno-zdravotnej komisie
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Mestské zastupite¾stvo mesta Rajec,
v zmysle §-u 15 zákona o obecnom zriadení,
ako svoje poradné orgány, zriadilo uznesením
è.9/2003 pre ostatné volebné obdobie pä
stálych komisií pri MZ v Rajci, a ich zloženie.
Jednou zo stálych komisií pri MZ v Rajci je
Finanèná komisia, ktorej predsedom je RNDr.
Jaroslav Pecho a má MZ zvolených 6 èlenov, z
ktorých sú 2 poslancami MZ. Úlohu
tajomníèky Finanènej komisie vykonávala
vedúca finanèného oddelenia MsÚ.
Finanèná komisia, ako poradný orgán MZ,
prerokovávala a dávala odporúèania pred
schva¾ovaním v MZ, návrhy na všeobecné
záväzné nariadenia mesta na úseku miestnych
daní a vnútorné predpisy mesta na úseku
správy majetku, návrhy rozpoètov mesta na
jednotlivé roky a ich úpravy, prerokovávala
plnenie rozpoètu mesta a ním zriadených
rozpoètových a príspevkových organizácií,
závereèné úèty mesta za jednotlivé rozpoètové
roky, a návrhy na vyraïovanie majetku mesta.
Finanèná komisia zasadala v roku 2002 celkom
8 krát, v roku 2003 celkom 6 krát, v roku 2004
celkom 8 krát, v roku 2005 celkom 5 krát a v
roku 2006 zatia¾ 3 krát. Na rokovaniach
finanènej komisie sa nevyskytli žiadne
problémy, ktoré by neboli èlenmi komisie
prerokované, resp. hlasovaním prijaté
odporuèenie pre prerokovanie v MZ.
O zhodnotenie uplynulého 4-roèného
obdobia sme požiadali predsedu FK pri MZ
RNDr. Jaroslava Pechu.
Ako hodnotíte uplynulé 4-roèné obdobie. Èo
sa vám podarilo zrealizova? Vyskytli sa
nejaké problémy?
Obdobie 4 rokov poèas ktorých som bol
poslancom, ubehlo strašne rýchlo. Èi boli
víazstvá alebo prehry sa nedá tak jednoducho
oznaèi preto, lebo aj èiastoèné prehry alebo
rôzne iné názory na jednu vec sme sa snažili po
vzájomných rokovaniach smerova k jednému
spoloènému cie¾u a to v prospech obèana a
mesta. Obdobie rokov 2003 2006 bolo spojené
s transformáciou verejnej správy (prechádzali
rôzne kompetencie ale aj povinnosti na mesto,
ako školy, materské školy, umelecké školy,
stavebné konania a iné), vstupom do EÚ a
možnosou èerpa finanèné prostriedky z
fondov EÚ. Myslím si, že o všetkých bola vždy
verejnos (ako sa veci menili) priebežne
dostatoène informovaná zo strany primátora
mesta.
Tieto všetky veci boli nové a museli sa na MsÚ
v Rajci spracova a následne v MZ prejedna,
pripomienkova a odsúhlasi. Teraz s
odstupom èasu si myslím že môžeme
skonštatova, že sa to zvládlo, školy sú
konsolidované a slúžia našim deom.
A z èoho máme najväèšiu rados, že sa nám
podarilo zrealizova?
Jednoznaène sú to väèšie investièné akcie,
ktoré sa dajú vidie, ako presahovanie MZUŠ
do priestorov kultúrneho domu, výstavba
sociálnych bytov, rekonštrukcia cesty na

Nádražnej ul., jednotný
informaèný systém v
meste, zriadenie
Mestskej polície, ihrisko pre malý futbal a
ihrisko s umelou trávou a samozrejme
postupná úprava chodníkov a parkovacích
plôch po celom meste tak, že návštevníci nášho
mesta môžu ma príjemný pocit z pobytu. Ale
netreba zabudnú aj na množstvo duševnej
práce, ktorá bola spojená so zabezpeèením
jednotlivých akcií.
Najväèším problémom boli, sú a aj budú vždy
financie. Lebo pokia¾ bude dostatok
finanèných zdrojov, je aj dostatoèný priestor na
ich požitie. A v tomto vidím úlohu a pole
pôsobnosti pre ïalšie MZ a primátora v novom
volebnom období.
RNDr. Jaroslav Pecho

OPRAVA
Redakcia mesaèníka Rajèan sa
ospravedlòuje, že èlánok z è.10/2006 pod
názvom Šanca sta sa otvoreným
spoloèenstvom bol prekrytý obrázkom.
Preto uverejòujeme ostatný text.
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
vïaènosou všetkým, ktorí nám obetovali
èas... Je na nás, príme aj piatackých
kolektívoch, aby sme šancu by darom pre
druhých nepremárnili!
Mgr. Zuzana Stanková

Leto sa definitívne skonèilo a deti si pomaly
zvykajú na školu a povinnosti. A k povinnostiam na
vyváženie patrí aj zábava. MZUŠ už roky pripravuje
pre obyvate¾ov Rajca rad koncertov, v ktorých
prezentujú svoje umenie a rados z muzicírovania
malí aj ve¾kí Rajèania. Inak tomu nebolo ani 18.
októbra tohto roku, keï na Mestskom úrade zahrali a
zaspievali skoro pädesiati žiaci našej školy, vrátane
detského violonèelového súboru "Rados".
Mimochodom jediného svojho druhu na Slovensku.
A bola to skutoène rados poèúva. Bol to môj prvý
koncert, ktorý som si vypoèul ako riadite¾ školy. A
bol som ve¾mi pyšný na svojich žiakov a uèite¾ov.
Odviedli obrovský kus práce. Odznelo tridsajeden
ukážok svetových aj slovenských hudobných
skladate¾ov. Nako¾ko je Kultúrny dom v
rekonštrukcii, koncert sa konal vo ve¾kej zasadaèke
MsÚ, za èo chcem poïakova vedeniu mesta Rajec.
V nede¾u 29. októbra 2006 sa uskutoènila v spolupráci s Farským úradom v Rajci a pánom
dekanom Vladimírom Kutišom ružencová slávnos v kostole sv. Ladislava. Žiaci a
pedagógovia MZUŠ Rajec zahrali a zaspievali na oslavu Panny Márie poèas modlenia
ruženca. Bolo to ve¾mi vydarené a obohacujúce popoludnie.
Touto cestou Vás ešte srdeène pozývam na Vianoèný koncert MZUŠ 18. decembra o 16.00
hodine v kostole sv. Ladislava a Vianoèný koncert študentov konzervatória v Kultúrnom dome
v decembri (termín dodatoène spropagujeme).
PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ MZUŠ

bola téma kurzu, ktorý zorganizovalo
Obèianske združenie Lackovci v dòoch
20. 21.10.2006 v PC v Rajci. Viac ako 20
záujemcom boli poèas dvoch dní
predstavené základy projektovania,
manažovanie projektov, podmienky a
spôsob èerpania finanèných zdrojov. OZ
Kultúra z Rajeckých Teplíc a OZ Biela
studòa z Jasenového predstavili svoje
úspešné projekty a lektorka PhDr. G.
Podolanová predstavila úspešný projekt
etvining pre školy. V závere kurzu si všetci
vyskúšali získané vedomosti pretavi do

praxe a vytvori svoj vlastný projekt.
Ve¾kým povzbudením hlavne pre
organizátorov bolo, že projekty, ktoré
úèastníci vytvorili a ktoré mali by len
fiktívne, boli ve¾mi reálne a riešili
problémy prostredia v ktorom žijeme.
Prajeme všetkým, ktorí prešli týmto
kurzom, aby im nápady a odhodlanie
vydržalo a veríme, že využijú vedomosti,
ktoré získali pre mnoho dobrých aktivít.
OZ Lackovci ïakuje RKC Rajec za
pomoc a podporu.
OZ Lackovci
RAJÈAN
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O zhodnotenie uplynulého 4-roèného obdobia sme
požiadali predsedníèku komisie Ing. Jozefu Blažekovú.
Konèí sa vám 4 - roèné obdobie, poèas ktorého ste sa starali
o naše mesto. Ako hodnotíte toto obdobie. Boli èastejšie
víazstvá alebo prehry ?
Keï zbilancujem toto volebné obdobie môžem konštatova,
že i napriek rôznym problémom ktoré sa vyskytli a ktoré
prináša každodenná práca pre obèanov a pre naše mesto,
èastejšie to boli víazstvá.
V èom boli najväèšie problémy ?
Z môjho poh¾adu najväèšie problémy boli v nedostatku
finanèných prostriedkov. I keï sa nám podarilo získa
finanèné prostriedky aj z cudzích zdrojov, niektoré akcie v
našom meste nebolo možné práve z dôvodu nedostatku
financií dokonèi resp. zrealizova.
Z èoho, èo sa vám podarilo realizova, máte najväèšiu
rados. Na èo ste najviac pyšný?
Ja osobne ako predseda komisie pre výstavbu a životné
prostredie mám najväèšiu rados z toho, že sa nám podarilo
postavi bytový dom na ul. Sama Chalúpku a tiež zrealizova
úpravu areálu mestského cintorína a domu smútku. A na èo
som pyšná? Asi na to, že sa nám spoloène podarilo v tomto
volebnom období v našom meste naštartova systém
separovaného zberu odpadov.
Nako¾ko sa konèí volebné obdobie, chcela by som využi
túto príležitos aby som poïakovala všetkým èlenom
komisie pre výstavbu a životné prostredie pri MÚ za ich
aktívny prístup, podnety a návrhy pri riešení problémov
predložených na jednotlivých zasadnutiach komisie.
Ing.Jozefa Blažeková

Zo zasadnutia MZ v Rajci
Dòa 12.10.2006 sa poslanci zišli na svojom
predposlednom zasadnutí MZ. V úvode zasadnutia
predložila hl. kontrolórka mesta Ing. Rybáriková správu o
kontrole plnenia uznesení a o uzneseniach doposia¾
nesplnených. Poslanci zobrali túto správu na vedomie.
V ïalšom bode programu sa poslanci zaoberali odkúpením
parcely è. 700/2 od Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnos
Rajec. Toto odkúpenie jednohlasne schválili. Ïalej schválili
odpredaj niektorých parciel.
Poslanci potom schválili odpredaj parcely
spoloènosti Golf Park Rajec, a.s. s tým, že mesto získa za
odpredaj parcely 2 ks akcií tejto spoloènosti.
V zmysle zákona è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov
samosprávy obcí je mesto povinné do 31.10.2006 vyèleni
plochu na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane
pre vo¾by do orgánov samosprávy obcí konané dòa
2.12.2006. Poslanci preto jednohlasne schválili návrh VZN
è. 2/2006 o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných
plagátov pre vo¾by do orgánov samosprávy obcí konaných
dòa 2.12.2006.
Mestské zastupite¾stvo sa taktiež zaoberalo
2.úpravou rozpoètu na rok 2006, ktorú po niektorých
doplneniach jednohlasne schválilo.
V interpeláciách poslanci predostreli pripomienky
obèanov, ktorými sa budú zaobera jednotlivé oddelenia.
V bode rôzne poslanci schválili doplnenie Rady
školy pri MZŠ Rajec o jedného èlena, p. Michelovú. MsÚ

Krásne priestory, najmodernejšie
stroje, ochotní tréneri ... Èo viac si
môžeme pria pri boji s naším odvekým nepriate¾om – kilami navyše?
Príkladom toho, že aj mládež môže
dosiahnu ve¾a, je otvorenie nového
FITNESCENTRA v Rajci. Projekt
vypracoval Parlament mladých a
predložil ho na schválenie Mestskému
zastupite¾stvu, ktoré návrh aj vïaka
podpore primátora schválilo. Mesto
poskytlo priestory, zabezpeèilo ich
rekonštrukciu a poskytlo
financie na nákup
posilòovacích strojov a
vybavenia fitnescentra. V
priebehu štyroch mesiacov
sa prízemie jednej z budov
Materskej školy na Mudrochovej ulici zmenilo na
nepoznanie. Steny natreté
oranžovou farbou krásne
ladia s najmodernejšími
oranžovo-striebornými
strojmi na cvièenie, ktoré
dodal svetovo známy èeský
výrobca znaèky
STANMARK.
Fitnescentrum slávnostne otvoril
20. októbra 2006 primátor mesta Rajec
Ing. Ján Rybárik za úèasti poslancov
MZ v Rajci, poslancov Parlamentu
mladých a ich primátorky Janky
Murárikovej, ktorá v mene rajeckej
mládeže poïakovala za realizáciu
tohto projektu. Slávnostného otvorenia
sa zúèastnili aj pozvaní hostia, najmä
zástupcovia podnikate¾ských subjektov v Rajci.
Po slávnostnom príhovore nasledovalo
predstavenie prevádzkovate¾a
FITNESCENTRA, ktorým je Richard
Duháèek, tréner kulturistiky druhej
triedy a inštruktor fitnescentra, ktorý
má dlhoroèné bohaté skúsenosti
s prevádzkovaním fitnescentier na
Slovensku aj v Èechách.
Richar Duháèek osobne predviedol
prítomným možnosti využitia jednotlivých strojov na všetkých sedemnástich cvièebných stanovištiach.
„Špecializácia tohto
FITNESCENTRA je zameraná najmä
na ženy, ktoré môžu využi originálne
individuálne cvièebné programy
zamerané na redukciu podkožného
tuku a zníženie telesnej hmotnosti.
Potom ponúkame cvièenia pre mládež
pod odborným doh¾adom
rehabilitaèného cvièenia pre ¾udí po
úrazoch, a tiež kurzy sebaobrany.
Ta k t i e ž z o s t a v u j e m e p o d ¾ a
požiadaviek klientov individuálne
tréningové plány a jedálne lístky.
Ponúkame možnos využi osobné
cvièebné tréningy pod doh¾adom
trénera. V budúcnosti by sme chceli
zariadenie rozšíri o kardioprístroje,
ako napríklad bežiaci pás, veslá,
stepper...“ dodáva Richard. „Okrem
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cvièení ponúkame v šport bare aj
rôzne prípravky, ako napríklad
iontové nápoje na tvorbu svalstva a
doplnenie minerálov, proteíny,
bielkoviny. Máme tu svetové novinky
medzi nápojmi z Ameriky“.
Jednou z ve¾kých výhod tohto
fitnescentra je vchádzanie do
cvièebných priestorov cez moderne
zariadené šatne, súèasou ktorých sú aj
kvalitne vybavené hygienické
zariadenia.

Prevádzková doba FITNESCENTRA je zatia¾ urèená len
skúšobne, otvorené bude denne od

15.00 - 21.00 h, v sobotu a v nede¾u od 14.00 - 18.00 h a môže by
upravená pod¾a požiadaviek
návštevníkov. Ceny sú prijate¾né.
Jednorázový, èasovo neobmedzený
vstup pre dospelých je 50 Sk, do 18
rokov je jednorázové vstupné 40 Sk.
Permanentka na mesiac stojí 450 Sk
a pre študentov len 300 Sk – tieto sú
neprenosné. Tiež je v ponuke možnos
zakúpenia permanentky na desa
vstupov za 400 Sk, ktorá je prenosná.
FITNESCENTRUM ponúka široké
možnosti cvièenia nielen pre mládež,
ale aj pre vyššie vekové kategórie
o b è a n o v. C e l ý t e n t o p r o j e k t
financovalo Mesto Rajec. Až
budúcnos ukáže, èi to bola tá pravá
investícia. V záujme nášho zdravia
verme že áno. Nielen rajecká mládež sa
teší na to, ako zdokonalí svoje telá a
vytrvá v tomto ne¾ahkom boji so sebou
samým.
Lu

18.11.2006 sa konal
vo ve¾kej zasadaèke MsÚ
1. TURNAJ
O ŠACHOVÉHO KRÁ¼A
RAJCA
mmmm

Viac o tomto podujatí vám
prinesieme v ïalšom
èísle mesaèníka Rajèan.
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41 rokov
ženatý
syn Vladimír
dcéra Dominika
Vzdelanie:
Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja
Bela, Banská Bystrica
Vek:
Stav:
Deti:

Manželka Mária je uèite¾kou na ZCŠ v Rajci. Syn
Vladimír (21 r.) je študentom Žilinskej univerzity
a dcéra Dominika (18 r.) je študentkou 4. roèníka
Gymnázia Ve¾ká Okružná v Žiline.
V minulosti som pracoval 10 rokov v ZS Vinuta
Rajec. Od r. 1993 som prešiel spoloènosami Galbas
s r. o., Únia s r. o. Topass. Od februára 1996 som
živnostník a pôsobil som ako obchodný zástupca vo
firme Do-Do, Narex, Rot.
Od r. 2001 pracujem ako SZÈO v oblasti strojárskeho
priemyslu.
Vážení spoluobèania,
prihováram sa Vám ako kandidát na post primátora
mesta Rajec vo vo¾bách 2.12.2006. Svoj príhovor
nechcem vies v duchu ohovárania a osoèovania
terajšieho vedenia mesta. Chcem poukáza na svoje
programové priority a na veci, ktoré by som ja robil inak
alebo ich zmenil.
Druhé pravidlo, ktorým sa riadim je, že nechcem dáva
obèanom prázdne s¾uby, èo všetko pre nich a pre mesto
urobím (v našej spoloènosti sme sa ich už napoèúvali
dos). Chcem naèrtnú svoju predstavu a svoje videnie
pri rozvoji, spravovaní a riadení mesta, aby z toho
celého vyšiel ako víaz sám obèan so svojím dobrým
pocitom z bývania, zo služieb pre obèana, z kultúrneho a
športového vyžitia a z celkovej spokojnosti.
Viem, že stopercentný stav sa dosiahne ve¾mi ažko, ale
pokúsim sa v prípade svojho zvolenia, v spolupráci
s novými poslancami mesta, ktorých si taktiež zvolíte,
k tejto skutoènosti èo najviac priblíži.
Rozhodol som sa kandidova ako nezávislý. Má to
nespornú výhodu hlavne v tom, že v prípade môjho
zvolenia nepríde nikto za mnou z politickej strany a
"nepripomenie mi, ako ma podporil a èo všetko pre mòa
urobil pred vo¾bami". Potom by žiadal splnenie urèitých
požiadaviek pre rôznych ¾udí a kolotoè udalostí by

nemal konca. Ja budem zaviazaný len volièovi a
obèanovi mesta Rajec a preto som sa rozhodol
kandidova. Z tejto pozície bude vychádza aj moje
smerovanie vo funkcii primátora.
Pre harmóniu mesta a obèanov platí: aby bolo mesto
životaschopné, je potrebné, aby v òom žilo èo najviac
spokojných ¾udí. K svojej spokojnosti potrebujú
vyrieši svoju bytovú otázku. Aby mohli ma kvalitné
bývanie, potrebujú ma možnos zamestna sa a ma za
svoju prácu zaplatené. Po práci majú ma možnos
vybra si pre svoj relax návštevu kultúrnych alebo
športových podujatí prípadne sa aktívne na nich
podie¾a a to všetko by malo prebieha v èistom,
kultúrnom prostredí, s ponukou rôznych služieb a v
súlade s ochranou prírody a zdravia.
V mnohých uvedených èinnostiach vidím v súèasnom
stave ve¾ké rezervy a z tejto skutoènosti vyplýva moje
smerovanie:
- výstavba bytov pre mladé rodiny
- vyèleni lokalitu pre pridelenie stavebných parciel v
individuálnej výstavbe
- vytvára podmienky pre príchod malých a stredných
investorov a tým získa nové pracovné príležitosti
- vytvára podmienky pre zvýšenie návštevnosti mesta a
tým vytvori podmienky pre lepší rozvoj služieb,
zamestnanosti a toku financií v našom regióne
- rozšíri starostlivos o starších obèanov v domácom
prostredí
- v oblasti športu individuálny prístup ku každému
odvetviu a kvalitnejšiu podporu materiálnu aj finanènú
- podpora mládeže a detí v ich záujmovej èinnosti
- vytvori podmienky pre dobudovanie a zve¾adenie
futbalového areálu, ktorý je majetkom mesta, vrátane
kvalitného trávnika a umelého osvetlenia
- v oblasti kultúry chcem reorganizova jej èinnos a
vytvori také podmienky, aby obèania mali možnos
viackrát poèas roka navštívi kvalitné hudobné
vystúpenie, divadelné predstavenie alebo iný žáner,
ktorý prispeje ku kvalite života obèana
Nespomenul som mnoho ïalších oblastí, kde chcem
prispie k zlepšeniu drobnými úpravami alebo
celkovou zmenou èi už je to v oblasti školstva,
životného prostredia a pod.
Záverom zaènem od seba samého a to ponukou
konštruktívneho prístupu k obèanovi a hlavne jednania
s ¾uïmi inou rétorikou.
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RAJÈAN
NOVEMBER 2006

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA MESTA RAJEC

Vážení obèania mesta Rajec,
dovo¾te mi, aby som sa vám predstavil ako nezávislý kandidát na post primátora mesta Rajec.
Moje meno je Marián
Jasenovec, mám 51 rokov
a vysokoškolské vzdelanie. Som 22 rokov
šastne ženatý. Manželka
Marta (za slobodna
Janíková) má 47 rokov a
pracuje v Rajci, syn Juraj
má 22 rokov a je v 3.
roèníku vysokoškolského
štúdia. Pochádzam zo
susednej obce Šuja. Mám
troch súrodencov (sestru a
dvoch bratov), s ktorými
si ve¾mi dobre rozumiem.
Rodièia pracovali ako
robotníci, matka vo VD
Rajèanka Rajec a otec v ¼D Rezbár Rajec.
V meste Rajec žijem už 23. rok. Za toto obdobie som tu stretol ve¾a
dobrých ¾udí a mám tu množstvo priate¾ov. Ako èlen Výboru TJ Rajec
a zamestnanec Považských strojární v Rajci som sa podie¾al na
výstavbe termálneho kúpaliska Veronika, rekonštrukcie trávnatého
povrchu futbalového ihriska ako aj organizovania prvých roèníkov
Rajeckého maratónu. V rokov 1986 až 1988 som sa podie¾al s hàstkou
nadšencov na výstavbe tenisových kurtov, ktoré sme prakticky
vybudovali na smetisku v areáli futbalového štadióna. Od roku 1985
som prevzal funkciu predsedu stolnotenisového oddielu, kde sa mi za
pomoci nadšencov podarilo z družstva, ktoré úèinkovalo v okresnej
súaži prebojova postupne do 3.ligy a v súèasnej dobe je v 2. slovenskej lige. Boli obdobia, keï sa nám nedarilo zabezpeèova
potrebné finanèné prostriedky na takú nároènú súaž, nako¾ko sme
mali ešte ïalšie dve družstvá mužov a dve družstvá žiakov. Pre týchto
pä družstiev bolo potrebné na jednu súažnú sezónu zabezpeèi
finanèné zdroje v priemere 120 tis. Sk. Na základe uvedených
skutoèností sme si prevažnú èas finanèných zdrojov zabezpeèovali
brigádnickou èinnosou, poriadaním stolnotenisových turnajov a
zabezpeèovaní sponzorských príspevkov, bez ktorých by sme
úèinkovanie piatich stolnotenisových družstiev finanène neutiahli.
Pri príležitosti 75 rokov od založenia športového klubu v Rajci som v
roku 2005 obdržal za úèasti zástupcov predsedníctva pôvodnej
Telovýchovnej jednoty a vedenia mesta Ïakovný list, ako verejné
uznanie a ocenenie za moju dlhoroènú príkladnú aktivitu pri rozvoji
športu, prácu s mládežou a verejnoprospešnou èinnosou, ktorú som
pre mesto Rajec vykonal.
Od skonèenia vysokoškolského štúdia som vykonával množstvo
pracovných pozícií v podnikoch, spoloènostiach a firmách. Boli to
pozície od majstra v Kameòolome v Šuji a majstra montáže motorov v
Považských Strojáròach v Rajci, kde som odpracoval nepretržite 17
rokov až po vedúce, riadiace a manažérske funkcie.. V súèasnej dobe
pracujem ako operátor technologického zariadenia vo firme LHODOL
s. r. o. Šuja.
Životná úroveò prevažnej väèšiny obyvate¾ov Rajca má dlhodobo
klesajúcu tendenciu a toto je jeden z hlavných dôvodov, preèo som sa
rozhodol kandidova na pozíciu primátora mesta Rajec. Ïalší z
dôvodov bola skutoènos, že ma oslovili viacerí obèania mesta.
Chcem presadzova záujmy radových obèanov a chcem by
primátorom pre všetkých obyvate¾ov mesta Rajec bez oh¾adu na
politickú, náboženskú a národnostnú príslušnos. Mám pevnú vô¾u a
priebojnos. Chcem využi moje dlhoroèné skúsenosti, znalosti a
kontakty v prospech rozvoja a napredovania mesta Rajec. Budem sa
usilova aby poslanci Mestského zastupite¾stva dokázali v pravej

chvíli potiahnu za jeden povraz. Mám skúsenosti ako budova tím.
Život ma mnohému nauèil, pobi sa za svoju pravdu, svoje hodnoty, že
je dobré ak sa ¾udia spájajú pre spoloèné ciele. V mojom rebríèku
hodnôt je vždy na prvom mieste hodnota èloveka, jeho charakter a
prístup k inému èloveku. Úcta k životu, akceptácia slobody èloveka a
služba iným je mojim životným krédom.
Vážení obèania,
uchádzam sa o váš hlas ako nezávislý kandidát z dôvodu, aby som
pri výkone tak nároènej a zodpovednej funkcie nebol ovplyvòovaný
politikmi, politickými stranami a presadzovaním ich politických
cie¾ov. Som veriaci èlovek a verím, že sa nám spoloènými silami podarí
dosiahnu dynamický rozvoj mesta Rajec.
Mojím heslom, ktorým sa chcem riadi je „Viac demokracie a menej
byrokracie“.
S úctou váš kandidát Ing. Marián Jasenovec

Volebný program:
1. Vybudova cestný obchvat mesta Rajec.
2. Zabezpeèi stabilné ceny tepla pre sídliská Sever a Juh.
3. Rozšíri kapacity bytového fondu mesta Rajec minimálne o 80
bytov.
4. Zruši nezmyselné platenie na parkovisku pri poliklinike.
5. Dokonèi výstavbu 15 rokov rozostavanej viacúèelovej športovej
haly na ulici Kostolná, ktorá by po dokonèení slúžila všetkým
obèanom Rajca na športové podujatia, centrum vo¾ného èasu,
výstavné centrum, kongresové centrum ako aj pre ïalšie úèely a
akcie.
6. Zrealizova elektrifikáciu záhradkárskej osady „Tàstie“ v
blízkosti termálneho kúpaliska Veronika.
7. Vzh¾adom na uvažovanú transformáciu Severoslovenskej
vodárenskej spoloènosti dba na dôsledné a objektívne
prerozdelenie majetku SVS ako aj paritného (rovnoprávneho)
zastúpenia v predstavenstve a dozornej rade.
8. Zrekonštruova prístupovú komunikáciu a osvetlenie v areáli
garáží na ulici Športová v susedstve futbalového areálu.
9. S vedením firiem na území mesta a pri¾ahlých lokalít h¾ada
alternatívy riešení ktorých výstupom by bolo postupné zastavenie
znižovania životnej úrovne ich zamestnancov, nako¾ko väèšina z
týchto zamestnancov sú obyvatelia Rajca.
10. Pravidelnými stretnutiami s primátormi a starostami Rajeckej
doliny h¾ada možnosti pritiahnutia zahranièného kapitálu a
investorov za úèelom vytvárania nových pracovných príležitostí a
tým aj znižovania miery nezamestnanosti obyvate¾ov rajeckej
doliny
11. Rozšíri parkovacie miesta na sídliskách Sever a Juh.
12. Vybudova kvalitné prístupové komunikácie na uliciach Lúèna,
ale aj v ïalších lokalitách mesta, za úèelom štandartnej prístupnosti
obèanom k ich domovom aj na motorových vozidlách v priebehu
celého roku a v zimnom období zabezpeèi ich údržbu.
13. Zrealizova rekonštrukciu mestského rozhlasu na niektorých
uliciach, kde je nekvalitný signál. To isté zabezpeèi aj u poulièného
osvetlenia.
14. Rozšíri kompetencie mestskej polície, zefektívni a skvalitni
jej èinnos.
15. V maximálnej miere využíva Mestský kultúrny dom pre všetky
vekové kategórie obèanov mesta a hlavne ich pritiahnu
atraktívnymi podujatiami.
16. Šport v meste pozdvihnú na dôstojnú úroveò, ktorá bude
adekvátna poskytovaným materiálno-technickým a finanèným
podmienkam.

RAJÈAN
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Vek: 67 rokov
Stav: ženatý

dôchodca
Bydlisko: Hollého 220/67 Rajec

Vážení obèania mesta Rajec!
Prostredníctvom mestských novín Rajèan Vás oslovujem pri
príležitosti kandidatúry na post primátora mesta v komunálnych
vo¾bách 2.12.2006. Verte mi, že moje rozhodnutie nebolo ¾ahké.
Súvisí to urèite aj s vekom. Uvedomujem si, že v prípade zvolenia
budem musie zabudnú na volnejší život dôchodcu a obetova
èas svojho vo¾ného èasu na riešenie mnohých problémov, ktoré
nám život prinesie.
Zvažoval som vhodnos mojej osoby na takúto funkciu.
Predpokladám, že cca 60 – 70% problematiky bude stavebného
charakteru. Mám stredoškolské vzdelanie, smer pozemné stavby a
vysokoškolské, smer dopravné stavby. V stavebníctve som
odpracoval 48 rokov.
V Rajci som sa narodil, vyrástol a už aj trošku zostárnul. Bývam
tu celý život, mám tu pochovaných rodièov, mám tu príbuzných,
priate¾ov a pocit domova. Všetky vedomosti a schopnosti by som
chcel odovzda môjmu rodnému mestu a tak zakonèi aktívnu èas
života.

Volebný program:
Stretávam sa s ¾uïmi a spoznávam, èo ich trápi, bolí –
nezamestnanos, bývanie, prostriedky na stravovanie, kúrenie,
atï. Sociálna oblas je zložitá, zvláš oblas starostlivosti o
prestárlych ¾udí, o ¾udí telesne postihnutých, ale aj o mladé
zaèínajúce rodiny.
Môj poh¾ad na Rajec stavbárskym okom je nasledovný: mesto
má ve¾kú nevýhodu, že ním prechádza štátna cesta
I. triedy zo
severu na juh a opaène s odboèením na západ (Pov. Bystrica). Z
toho vyplýva množstvo problémov, ktoré mestu neprospievajú.
Mám na mysli èistotu mesta, èistotu životného prostredia, hluènos
a v nemalej miere bezpeènos cyklistov a hlavne chodcov, obzvláš
detí a starších obèanov. Ak bude chcie zvolený primátor pomôc
Rajcu, musí tvrdo presadzova prekládku tejto komunikácie mimo
intravilán mesta.
Ïalej by som postupne dokonèoval rozostavané stavby, ako
napr. prístrešok na futbalovom ihrisku, ktorému sa s nadsadením
hovorí tribúna, ïalej športovú halu, kde sú umàtvené peniaze a do
dnešného dòa neslúži svojmu úèelu.
Ve¾mi rád by som dosiahol, aby obèania – budúci stavebníci
prichádzali na Úrad za úèelom vybavenia stavebných povolení s
radosou, že im mesto pomôže a nie aby sa báli.
Z piatich kandidátov môže by zvolený iba jeden. Tomu prajem
hodne úspechov a volièom šastnú ruku pri vo¾be.
Jozef Pauliny

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA MESTA RAJEC
Vek: 49 rokov
Rodinný stav: ženatý
Deti:3 synovia,1 dcéra
Vzdelanie: VŠDS žilina
Bydlisko:Sládkovièova 684/11, Rajec

Preèo ste sa rozhodli
kandidova?
V rámci diskusie v našom politickom klube som
dostal ponuku kandidova
na funkciu primátora
mesta Rajec. Po dlhšom
uvažovaní som túto
ponuku prijal.
Preèo to dlhšie
uvažovanie?
Práca primátora je ve¾mi
nároèná. Je to práca s
¾uïmi, pre ¾udí, ale je to
najmä služba obèanom. Pokia¾ chcem dobre vykonáva túto prácu,
musím sa jej venova naplno a nezabúda pritom na obèanov.
Chcem ponúknu Rajèanom komunálnu politiku, založenú na
hodnotách, ktoré sám vyznávam.
Èím chcete oslovi obèanov?
Ako som už uviedol v predchádzajúcom, chcem by primátorom
pre všetkých obèanov na plný úväzok. Úlohou primátora nie je rieši
len problémy, ktoré sa zdajú by najdôležitejšie jemu, ale mal by
rieši problémy všetkých obèanov mesta. Preto chcem naèúva
¾uïom, ich starostiam a problémom.
Z tohto dôvodu chcem zriadi kanceláriu prvého kontaktu. Tu by
obèania mohli dosta potrebnú radu a pomoc, požiada o tlaèivá,
podáva žiadosti a sažnosti.
Základným pilierom mojej práce bude sociálna oblas a podpora
rodiny. Od tohto sa budú odvíja i praktické riešenia zlepšenia života
obèanov v našom meste.

Ide najmä o podporu mladých rodín, rodín v núdzi, starostlivos o
starších spoluobèanov a obèanov sociálne odkázaných.
Budem podporova zriadenie fondu podpory rodín, materské
centrum, rodinné centrum, kluby detí.
Chcem vytvori možnos finanènej výpomoci pre talentované deti
a pre deti zo sociálne slabších rodín a podporova výstavbu bytov
pre mladé rodiny. Úctu a pomoc si zaslúžia aj straší obèania a obèania sociálne odkázaní. Pre nich je to možnos zriadenia denných
pobytov pre bezvládnych a odkázaných spoluobèanov, zriadenie
požièovne pomôcok pre odkázaných spoluobèanov, riešenie
vývarovne pre obèanov neumiestnených v Domove vïaky, ale aj pre
obèanov v núdzi.
Budem podporova aj vytvorenie tvorivých dielní pre postihnutých obyvate¾ov. Do tejto oblasti patrí aj skvalitòovanie zdravotných
služieb.
Osobitnou kapitolou, ktorej sa chcem venova je podpora
vzdelávania a aktívneho života mládeže. Budem vytvára
podmienky a podporova projekty zamerané hlavne na kultúrne a
športové využitie vo¾ného èasu mladých ¾udí. S prihliadnutím na
využívanie zdrojov z Eurofondov v tejto súvislosti by som chcel
dorieši využitie sociálneho domu na centrum vo¾ného èasu, ktoré
by slúžilo najmä pre deti a mládež. Tiež je tu otázka dofinancovania
a dostavby rozostavanej športovej haly tak, aby slúžila obèanom
mesta.
Nie menej dôležitými oblasami, ktorým sa chcem venova je:
- podpora malého a stredného podnikania
- starostlivos o èistotu a ochranu zelene v meste,
- vytvára podmienky pre zlepšovanie bezpeènosti obèanov v meste.
Predkladám Vám našu ponuku a ¾udí ochotných ju realizova.
Rozhodnutie je vo vašich rukách.
Štefan Židek
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Vážení spoluobèania!
Dòa 05.10.2006 som podal na Mestský úrad Rajec kandidátnu listinu pre vo¾by primátora mesta
Rajec, ktoré sa budú kona dòa 2. decembra 2006 a v ktorých budem ako nezávislý kandidát
kandidova na primátora mesta Rajec. Touto cestou sa Vám chcem predstavi a tiež predloži svoj
Vek: 51 rokov
Rodinný stav: ženatý,
otec dvoch detí
Bydlisko: ul. J. Krá¾a 768/7,
Rajec

Volebný program
Volebný program som rozdelil
na nieko¾ko odvetví:
1. Výstavba
- realizovanie výstavby nájomných bytov
- realizovanie výstavby nájomných domov
- postupné prevádzanie opráv a budovanie nových chodníkov a komunikácií v meste Rajec
- pomoc mladým rodinám pri výstavbe rodinných domov
- v každej èasti mesta vybudova detské ihriská, ktoré by tvorili oddychové zóny pre rodièov s demi
- v rámci územného plánu zabezpeèi prípravu pozemkov a inžinierskych sietí pre výstavbu rodinných a nájomných bytov
2. Životné prostredie
- vzh¾adom k tomu, že v meste dochádza k vytváraniu nelegálnych
skládok odpadu zabezpeèi, aby boli v meste celoroène uložené
ve¾kokapacitné kontajnery na skládku nadrozmerného odpadu
- zabezpeèi pravidelné vyvážanie domového odpadu pre zlepšenie a
skrášlenie životného prostredia
- prevádza výsadbu a údržbu zelene
3. Šport
Túto oblas by som rozdelil na dve èasti:
- rekreaèná: v každej èasti mesta zrealizova vybudovanie jedného
nenároèného športového ihriska, ktoré by slúžilo na rekreaèný šport
pre širokú verejnos
- výkonnostná: vytvára vhodné podmienky pre èinnos športových
klubov a oddielov, ktoré pôsobia v meste Rajec tak, aby dosahovali
dobré výsledky, a tak prezentovali samotné mesto
- športový areál - športový areál v meste je už zastaraný, postupne
zaèa s jeho renováciou, vybudovanie nových šatní, úpravou zelene a
okolia v športovom areáli. Dobudovanie mantinelov na asfaltovom
ihrisku, ktoré by v zime slúžilo na hokej a korèu¾ovanie a v lete na
malý futbal a hokej
- športová hala - nájs vhodné riešenie na využitie už vybudovaných
priestorov pre potreby mesta a obèanov
4. Bezpeènos mesta
- zabezpeèi osvetlenie mesta vo veèerných a noèných hodinách
- zabezpeèi poriadok a bezpeènos v meste, hlavne vo veèerných a
noèných hodinách mestskou políciou v spolupráci so štátnou políciou
- zabezpeèi, aby sa mestská polícia podie¾ala na dopravnej výchove
detí predškolského veku
5. Kultúra
- zabezpeèi zlepšenie kultúrneho vyžitia obyvate¾ov mesta
- zabezpeèi opravu kultúrneho domu v meste tak, aby slúžil pre kultúrne vyžitie èo najväèšej èasti obyvate¾ov mesta
- zrealizova v kultúrnom dome kino
6. Školstvo
- zabezpeèi: rekonštrukciu MZŠ na ul. Lipová
rekonštrukciu MŠ na ul. Mudrochova
- v MŠ na Obrancov mieru vybudova detské dopravné ihrisko, ktoré
by slúžilo na výuèbu dopravných návykov pre deti predškolského
veku

- podporova vytváranie nových športových a záujmových krúžkov
pri ZŠ
7. Doprava a údržba
- v celom meste ako aj na autobusovom nástupišti zrealizova vybudovanie krytých nástupiští
- zabezpeèi pravidelnú údržbu mestských komunikácií
- zabezpeèi aby sa nerušili vlakové a autobusové spoje
- vzh¾adom na nedisciplinovanos vodièov pri nedodržiavaní dopravných predpisov dôslednejšie kontrolova spolu so štátnou
políciou dodržiavanie a rešpektovanie dopravných znaèiek a
povolenej rýchlosti v meste
- zabezpeèi obnovu a údržbu vodorovného dopravného znaèenia v
meste
8. Dôchodcovia
- v Klube dôchodcov vybudova vo vonkajších priestoroch záhradné
posedenie
- zabezpeèi, aby dôchodcovia neplatili parkovné pred poliklinikou
- cez Mestské kultúrne stredisko sprostredkova pre dôchodcov kultúrne programy
9. Zdravotná starostlivos
- prevádzkovaním Polikliniky Rajec zabezpeèi pre obyvate¾ov
mesta základnú zdravotnú starostlivos tak, aby nemuseli za touto
dochádza do iného mesta
- v Poliklinike Rajec zabezpeèi zdravotnú pohotovostnú službu
10. Rozvojové programy a zamestnanos
- vypracovanie projektov, ktoré by zabezpeèili finanèné prostriedky
pre výstavbu, kultúrne a športové vyžitie obyvate¾ov
- podie¾a sa na vytváraní nových pracovných príležitostí
- súèasným podnikate¾om vytvára vhodné podmienky
- v spolupráci s okolitými obcami vypracova programy, ktoré by
zabezpeèili rozvoj turizmu v regióne Rajec
11. Komisie pri Mestskom zastupite¾stve Rajec
- zabezpeèi, aby v odborných komisiách pri MZ Rajec pracovali iba
¾udia, ktorí sú odborne zdatní v jednotlivých oblastiach
12. Odbornos pracovníkov na Mestskom úrade
- vypracova audit obsadenie jednotlivých funkcií pracovníkov
mestského úradu, dba na odbornos pracovníkov, hlavne na úseku
výstavby, koordinova urbanistické a architektonické riešenie domov
a fasád s architektom
Vážení obèania!
Aj keï viem, že všetkým obèanom nie je možné vyhovie, snažil som
sa svoj volebný program zostavi pre všetkých obyvate¾ov mesta tak,
aby som vyšiel v ústrety každej generácií v meste. Mojou snahou
bude zve¾aïova mesto Rajec tak, aby sa v òom všetci obèania
dobre cítili. Mojím cie¾om je dosta mladých ¾udí z reštaurácií a
spred televíznych obrazoviek spä na športoviská a kultúrne
podujatia a pre starších zabezpeèi pokojné prežívanie vo¾ných
chví¾. Pretože je slabá informovanos zo strany poslancov, zriadim
radu obèanov mesta, v ktorej budú delegovaní zástupcovia
jednotlivých ulíc. Radu bude zvoláva primátor raz štvrroène, na
ktorej sa budú rieši námety a sažnosti obèanov na èinnos
mestského úradu.
Vzh¾adom na nedostatok priestoru v týchto novinách budem viac
obèanov informova o svojom programe osobitným spôsobom.
Touto cestou pozývam všetkých obèanov, aby sa v èo najväèšom
poète zúèastnili komunálnych volieb v meste Rajec.
Ing. Ladislav Pekara
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Programové priority sú stanovené v súvislosti s prioritami Národného strategického
referenèného rámca SR, ktorý definuje
možnosti využívania štrukturálnych
fondov v SR poèas rokov 2007-2013.
Všetky stanovené priority budú realizované s oh¾adom na princípy slušnosti,
služby obèanom a trvalo udržate¾ného
rozvoja.

1. Pracovné príležitosti a podpora
podnikania v meste
- vytváranie a prevádzkovanie obecných
podnikov
- zabezpeèenie transparentnosti pri
pride¾ovaní verejných zákaziek a podpora
miestnych firiem
- vytvorenie mikro-pôžièkového fondu pre
podporu zaèínajúcich podnikate¾ov
- vytváranie podmienok pre aktívny cestovný ruch a spolupráca s profesnými
združeniami z oblasti cestovného ruchu
- spolupráca s inštitúciami pre podporu
malého a stredného podnikania
- vytvorenie databanky investièných príležitosti na území mesta
- vytváranie vhodných stimulov pre investovanie na území mesta
- odborná èinnos potrebná pre zabezpeèenie efektívneho využívania štrukturálnych fondov
- zabezpeèenie geografickej prístupnosti
mesta a budovanie na to potrebnej
infraštruktúry

2. Sociálna oblas a vzdelávanie
- výstavba obecných (nájomných) bytov
- realizácia komunitného plánovanie
sociálnych služieb (prinesie viac služieb,
bližšie k obèanovi a vo vyššej kvalite)
- podpora už existujúcich inštitúcii
sociálnej starostlivosti
- vytvorenie podmienok pre vznik štruktúry
pomoci pre ¾udí v núdzi (materiálnej aj
životnej)
- podpora domácej opatrovate¾skej služby
- realizácia a podpora neformálneho vzdelávania pre všetky skupiny obyvate¾ov
(krúžková a vo¾noèasová èinnos)
- realizácia a podpora programov celoživotného vzdelávania s dôrazom na nové
formy vzdelávania (e-learning, dištanèné
vzdelávanie) a princípy
znalostnej
ekonomiky
- intenzívna podpora všetkých vzdelávacích inštitúcii existujúcich na území mesta
- podpora projektov „otvorená škola pre
komunitu“ a podpora samostatného podnikania škôl
- podpora vzdelania prostredníctvom ude-

¾ovania štipendií pre študentov stredných
a vysokých škôl
- podpora všetkých športových aktivít a
sprevádzkovanie športovej haly

3. Životné prostredie
- nadviazanie na tradíciu Brundtlandského
mesta
- využívanie obnovite¾ných zdrojov
energie
- minimalizácia èerpania neobnovite¾ných
prírodných zdrojov
- separácia odpadov a efektívneho využívania odpadov
- udržiavanie èistoty v meste a úpravy
verejných priestorov

4. Medzinárodná spolupráca ako
prostriedok ku zvyšovaniu atraktívnosti mesta
- budovanie imidžu mesta ako atraktívneho
a relevantného partnera pre medzinárodnú
spoluprácu
- spolupráca s inštitúciami EÚ
- spolupráca s najrôznejšími inštitúciami a
mestami zo zahranièia s cie¾om
podporova vytváranie medzinárodných
projektov a následne podporova krátkodobú medzinárodnú mobilitu obèanov
mesta
- zabezpeèenie prítomnosti zahranièných
lektorov a zahranièných dobrovo¾níkov v
meste
- prezentácia mesta na medzinárodných
ve¾trhoch týkajúcich sa najmä hospodárskej spolupráce a cestovného ruchu

5. Mestský úrad pre ¾udí
- podpora e-governmentu (zjednodušenie
služieb pre obèana prostredníctvom
využívania internetu)
- vytvorenie efektívnych informaèných tokov smerom z mestského úradu ku
obèanovi
- zapájanie obèanov do riadenia mesta
prostredníctvom pravidelných stretnutí s
obèanmi
- zabezpeèenie transparentnosti finanèných
tokov v meste
- vytvorenie komunitnej nadácie pre
podporu neziskových aktivít realizovaných
obèanmi mesta
- poskytovanie poradenstva pre žiadate¾ov
finanèných prostriedkov z EU
- spolupráca s najrôznejšími obèianskymi
združeniami, obèianskymi iniciatívami,
aktivistami... zaoberajúcimi sa verejnoprospešnou èinnosou na pôde mesta
- vytvorenie atraktívnej a informaène
hodnotnej web-stránky mesta a iných
propagaèných materiálov o meste
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Volebný program KSS
KSS samosprávu chápe ako prosperujúcu,
sociálne spravodlivú, ktorá by mala
umožni pracova všetkým pracujúcim, a
taktiež by mala zabezpeèi dôstojný život
všetkým obèanom. To zároveò vyplýva i z
Ústavy SR.
I. Úsek zamestnanosti, bytovej politiky a
podpory mladých rodín, školstva a
kultúry
1. Presadzova opatrenia, ktoré budú vies
k znižovaniu nezamestnanosti.
2. Osobitnú pozornos venova vytváraniu
a upevneniu rodiny, ktorá je základným
èlánkom spoloènosti, s cie¾om dosiahnu
zvyšovanie populácie, riešenie bytových
otázok, zdravotnej starostlivosti zachovaním a rozširovaniu štátnych predškolských zariadení.
3. Prioritne podporova štátne školy pred
súkromnými a cirkevnými.
4. Zachova kultúrne zariadenia obcí, aby
slúžila všetkým obèanom.
5. Podporova rozvoj športu, najmä na
školách medzi mladými.
II. Úsek priemyslu a po¾nohospodárstva
1. Podporova investiènú a podnikate¾skú
èinnos v záujme zvyšovania zamestnanosti najmä v odvetviach priemyslu a
stavebníctva.
2. Podporova rozvoj drobného a stredného
podnikania.
3. V súèinnosti so štátnymi orgánmi rieši
bytovú výstavbu v regióne a modernizáciu
existujúceho bytového fondu.
4. Zabezpeèi dostupnos dopravy pre
širokú verejnos (najmä študentom,
dôchodcom a nezamestnaných).
III. Úsek ochrany a tvorby životného
prostredia
1. Dodržiava platné zákonné opatrenia,
ktoré sa dotýkajú tvorby a ochrany
životného prostredia.
2. Podporova projekty smerujúce na
skvalitnenie životného prostredia.
Poslanci do mestského zastupite¾stva
v meste Rajec za KSS

RAJÈAN
NOVEMBER 2006

KOMUNÁLNE VO¼BY 2006

PRÍLOHA

KOALÍCIA
SMER - SD, ¼S - HZDS,
SNS
Na základe predchádzajúcich skúseností a doterajšej dobrej
spolupráce týchto troch politických strán na miestnej úrovni
sme sa dohodli, že do komunálnych volieb v r.2006
predstúpime pred volièov v koalícii.
Chceme sa uchádza o Vašu priazeò spoloèným kandidátom
na primátora mesta:
na kandidátnej listine è.
rokov, geodet

5 Ing. Ján Rybárik, 41

a spoloènou kandidátkou na poslancov mestského
zastupite¾stva:
Volebný obvod è.1
è. 3 JUDr. Anna Huljaková,42 r., advokátka
è. 5 Mgr. Marta Pauková, 52 r., sociálna pracovníèka
è. 6 RNDr. Jaroslav Pecho, 47 r., riadite¾
è. 9 Mgr. Estera Uhláriková, 52 r., stredoškolská uèite¾ka
Volebný obvod è.2
è. 1 Jozef Baïura, 38 r., živnostník
è. 4 Marian Tarana, 50 r., THP-majster
Volebný obvod è.3
è. 2 Ladislav Bohdal, 60 r., podnikate¾
è. 4 Mgr. ¼udmila Johanidesová, 53 r., stredoškolská uèite¾ ka
è. 6 Gabriel Špánik, 42 r., podnikate¾
Volebný obvod è.4
è. 1 Ján Albert, 50 r., údržbár
è. 2 Ing. Miloš Bronèek, 37 r., podnikate¾
è. 3 Jozef Huljak, 54 r., podnikate¾
è. 7 MUDr. Ján Rybárik, 53 r., lekár
Ponúkame Vám spoloèný volebný program, ktorým
chceme oslovi všetky vekové a záujmové skupiny
obyvate¾ov a háji záujmy obèanov a mesta.
Volebný program sme zhrnuli do siedmych okruhov, v
ktorých sa venujeme tým najdôležitejším otázkam života
mesta a jeho obyvate¾ov.

SPOLOÈNÝ VOLEBNÝ PROGRAM
KANDIDÁTA NA PRIMÁTORA A KANDIDÁTOV NA
POSLANCOV V RAJCI NOMINOVANÝCH

ZA KOALÍCIU SMER-SD, ¼S-HZDS, SNS

Sociálna oblas a zdravotníctvo
- vytvára podmienky pre plnohodnotný a dôstojný život
dôchodcov
- poskytnú pomoc všetkým sociálne a zdravotne odkázaným
- rozšíri okruh poskytovaných služieb v poliklinike a úzko
spolupracova s VÚC pri riešení problémov (LSPP a
stomatológia)

Podnikanie a zamestnanos
- naïalej podporova miestne podnikate¾ské aktivity
- vytvára podmienky pre vstup investorov, ktorí vytvoria
nové pracovné miesta
- vytvára podmienky pre aktívny cestovný ruch (Golfový
areál, Kongresové centrum, obchodné centrum, medika)
- venova pozornos zahraniènej spolupráci a jej rozšírenie

Výstavba a bytová výstavba
- vytvorenie podmienok pre výstavbu nových rodinných
domov
- pokraèova v bytovej výstavbe
- rieši (rozširova) parkovacie plochy na sídliskách
- zabezpeèova údržbu zelene a èistotu mesta
- venova pozornos ochrane životného prostredia
- rozšírenie možností separovaného zberu

Financovanie
- okrem vlastných zdrojov v maximálnej miere využíva
možnosti financovania aktivít mesta z fondov EU najmä pri
väèších projektoch
- obchvat mesta Šuja - K¾aèe
- rekonštrukcia cesty Rajec - V. Èierna
- dobudovanie (využitie) športovej haly
- pripravi a realizova zateplenie Mestskej základnej školy
- cyklotrasa Rajec - R. Teplice - Žilina
- územný plán mesta
- dobudovanie infraštruktúry na území mesta (voda, kanalizácia, komunikácie)

Ochrana verejného poriadku

v r. 2006

Mládež, školstvo, kultúra a šport
- spolupracova s parlamentom mladých pri jeho akciách a
projektoch
- zapája mládež do verejného života v meste
- aktívne spolupracova so športovými klubmi a
spoloèenskými organizáciami v meste
- dobudova kultúrny dom (vybavenos - aby slúžil
obyvate¾om ako dôstojný kultúrny stánok)
- neustále skvalitòova podmienky pre prácu s demi v
školách a školských zariadeniach
- naïalej rozvíja kultúrne aktivity s dôrazom na rozvoj
rajeckých talentov
- vybudova detské ihriská na sídliskách

- skvalitòovanie práce mestskej polície
- vybudovanie monitorovacieho (kamerového) systému
- riešenie problematiky chovu psov na sídliskách

Informovanos obyvate¾ov
- poskytova informácie z diania v meste a rokovaniach
mestského zastupite¾stva prostredníctvom miestnej tlaèe,
verejných oznamovacích tabú¾ a internetu
- zvoláva verejné schôdze poslancov s obyvate¾mi mesta

Veríme, že pochopíte našu snahu o ïalší rozvoj a
napredovanie nášho krásneho mesta a podporíte
našich kandidátov vašou úèasou vo volebných
miestnostiach 2.decembra 2006.

RAJÈAN
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Vzdelanie - brána do života. To sú slová,
ktoré Vás vítajú pri vstupe do budovy nášho
gymnázia. Vznik školy v každom
spoloèenstve predstavuje mimoriadnu
udalos, pretože pre mládež škola znamená
východisko získania dôležitých životných
hodnôt prostredníctvom výchovy a
vzdelávania.
Pädesiatroèný vývoj našej školy bol
sprevádzaný množstvom štrukturálnych i
obsahových zmien, ktoré odrážali meniace
sa spoloèenské podmienky a nové
požiadavky kladené dobou na výchovu a
vzdelanie. 1.9.1956 vznikla z bývalej
meštianskej školy jedenásroèná stredná
škola, ktorá bola systémovými zmenami
pretvorená na strednú všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ) a v školskom roku
1970/71 na gymnázium so súèasným
prechodom z trojroèného na štvorroèný
študijný cyklus.
Základným cie¾om školy od jej vzniku až
po súèasnos bolo poskytnú kvalitné
všeobecné stredné vzdelanie, pripravi
žiakov na štúdium na VŠ, alebo pre prax
bezprostredne po skonèení školy. V
každom dielèom období bol tento
strategický cie¾ modifikovaný do viacerých
konkrétnych podôb v nadväznosti na
spoloèenské potreby a pri zoh¾adnení
záujmov žiakov z h¾adiska ich budúcej
profesijnej orientácie. Preto sa SVŠ
postupne profilovala zo školy tzv.
základného typu na dve vetvy - humanitnú a
prírodovednú. Aj triedy gymnázia sa v
prvých rokoch (1970-1978) delili na
prírodovedné a humanitné. S cie¾om
zlepši uplatnenie absolventov gymnázia v
praxi sa od roku 1977 v rámci
„zdokona¾ovania školskej sústavy“ zaèali
vyuèova tzv. bloky volite¾ných odborných
predmetov. Zaviedlo sa vyuèovanie
základov strojárskej a po¾nohospodárskej
výroby.
K výrazným organizaèným, a najmä
obsahovým zmenám, došlo v 90-tych
rokoch. Nová sociálno-ekonomická realita
a politický systém výrazne zasiahli do
systému výchovy a vzdelania, gymnázium
nadobudlo novú vnútornú profiláciu.
V súèasnosti je štúdium 4-roèné, pod¾a
záujmu žiakov sa posilòujú hodinové
dotácie niektorých predmetov od 2. do 4.
roèníka a súèasne získavajú žiaci vo¾bou
urèitých volite¾ných predmetov adekvátne
všeobecnovzdelávacie zameranie, ktoré
umožòuje našim absolventom vybra si
rôzne formy vysokoškolského štúdia.
Nezastupite¾né miesto vo výchovno-

vzdelávacom procese
má uèite¾ a úroveò
jeho pedagogických schopností uplatòovaných v každodennej èinnosti. Preto
história našej školy je súèasne históriou
tvorby a formovania pedagogického
kolektívu. Dôležitou èrtou vývoja
pedagogického zboru bola jeho pomerne
ve¾ká migrácia spôsobená dochádzaním do
zamestnania zo Žiliny a blízkeho okolia.
Niektorí pedagógovia pôsobili na škole
kratšie obdobie a uèite¾ská prax v Rajci sa
im stala odrazovým
mostíkom pre ïalšiu
pedagogickú èinnos
na rôznych typoch škôl
a niektorí tu prežili
vlastne celý svoj
uèite¾ský život. Bližšie
zmapova ¾udské
osudy i profesionálnu
RNDr. Henrieta Melišová
dráhu tých, ktorí na riadite¾ka školy
našej škole uèili, je
prakticky nemožné.
Personálne obsadenie
školy nezastupite¾ne
dotvárajú nepedagogickí zamestnanci školy, bez práce ktorých by
bol chod školy prakticky nemožný. Preto
skutoèné uznanie patrí aj všetkým
administratívnym pracovníèkam,
školníkom a upratovaèkám, ktorí svojou
statoènou prácou udržiavali a udržiavajú
školu v prevádzkovom stave poèas celej
pädesiatroènej histórie.
Neosobujem si právo hodnotiacich súdov
o kvalite pedagogickej práce mojich
kolegov, predchodcov èi súèasníkov.
Chcem však poveda, že na tejto jubilujúcej
škole pracovali a pracujú vynikajúci ¾udia,
ktorí vynakladajú nemalé úsilie, snahu a
obetovanie sa pre svojich žiakov.
Výsledkom sú úspešní lekári, právnici,
inžinieri, bankári, uèitelia, stovky slušných
a úspešných ¾udí. Úspech študenta je
odrazom úspešnosti pedagogického úsilia
všetkých generácií uèite¾ov a v tom spoèíva
pravý zmysel školy.
Škola je navonok jednoduchá a
bezproblémová inštitúcia. V skutoènosti je
to miesto, kde sa odohrávajú podstatné
udalosti významné pre celý život èloveka.
Škola je výnimoèné miesto, je to fluidum,
ktoré formuje dospievajúcu dušu, je tvorivá
dielòa, v ktorej treba vidie a nájs ukrytú
krásu, natrafi na to podstatné, je trpezlivé a
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vytrvalé h¾adanie zo strany uèite¾a a žiaka.
Pädesiat rokov opúšajú brány školy
zrelé osobnosti, ktoré si h¾adajú vlastnú
tvár a vlastnú cestu.
Pädesiat rokov to je viac ako 2500
absolventov, viac ako 80 pedagógov,
stovky životných príbehov a osudových
stretnutí.
Pädesiat rokov je obdobie, poèas ktorého patrí vïaka všetkým tým, ktorí sa
podie¾ali na tomto krásnom, živom procese
h¾adania a formovanie ¾udských osudov a
osobností.
Okrúhle jubileá sú dôvodom nielen na
oslavu, ale aj na to, aby sme sa obzreli spä
do minulosti, v ktorej nájdeme východiská
pre budúcnos.

Pri tejto príležitosti prajem našej
jubilantke do ïalších rokov ve¾a dobrých
a zodpovedných žiakov s mladíckou
odvahou púša sa do neznáma,
objavova nieèo nové, ve¾a obetavých,
nároèných a zároveò tolerantných
pedagógov. Verím v tvorivú pracovnú
atmosféru a vzájomnú dôveru uèite¾a a
žiaka, ktorá nás dovedie k spoloèným
úspechom.
Touto cestou ïakujem všetkým rodièom,
priate¾om školy, fyzickým a právnickým
osobám za finanèné príspevky a sponzorské dary, ktorými prispeli k skvalitneniu
výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
a k zabezpeèeniu dôstojného priebehu
osláv 50. výroèia založenia školy.
Osobitne chcem poïakova primátorovi
mesta, Ing. Jánovi Rybárikovi, za citlivý a
vnímavý prístup v riešení problematiky
regionálneho školstva, za dobrú vzájomnú
spoluprácu, za iniciatívu a podporu
výchovno-vzdelávacích aktivít v škole.
RNDr. Henrieta Melišová
riadite¾ka školy
RAJÈAN
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Týmto názvom sa za
úèasti 4 škôl ( ZCŠ
Rajec, MZŠ Rajec, ZŠ
Domaniža, ZŠ Rajecké
Teplice) uskutoènil 1.
roèník volejbalového
turnaja pedagógov.
Sponzorom turnaja bolo
riadite¾stvo cirkevných
škôl a p. Lorincz. Išlo o
relaxáciu po týždòovom
maratóne v škole, kde si
mohli uèitelia naèerpa
novú energiu a tým aj
prispie k svojmu
zdravému spôsobu života. Odohralo sa 6 zápasov. Najlepšie umiestnenie sa podarilo
dosiahnu MZŠ Lipová, kde vo finále porazili ZŠ Domaniža. O tretie miesto sa popasovali
ZCŠ a úspešnejšie družstvo ZŠ Raj. Teplice. Hlavným cie¾om nebolo ani tak víazstvo, ako
nadviazanie a utuženie vzahov medzi pedagógmi.

Naša športová èinnos je zameraná
predovšetkým na všestranný rozvoj žiakov, preto
sa snažíme zapája do rôznych súaží, ktoré sú v
rámci našich možností.
K predchádzajúcim úspechom, ktoré si myslím,
že stoja zato, patrí vynikajúce umiestnenie vo
vybíjanej dievèat, futbale chlapcov.

Mgr. Jaroslav Židek

Posledný októbrový týždeò (23.-29. 10.) sa niesol v hesle
NESPA¼UJME ODPADY DOMA PRIDAJTE SA! Dialo sa tak na
podnet organizácie Priatelia Zeme - SPZ, ktorá na Slovensku pôsobí od
roku 1996. Spolu so školami, obcami a mimovládnymi organizáciami sa
snažili oslovi èo najširšiu verejnos a informova ju, o škodlivosti a
nezákonnosti domáceho spa¾ovania odpadu a ponúkali riešenie
prospešné pre ¾udí a prírodu.
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci Gymnázia na Javorovej ulici v
Rajci. uèite¾ Mgr. Dušan Šebán viedol na tému spa¾ovanie odpadov
debatu nielen s triedou 3.A, ale tiež oboznámil s touto problematikou aj
ostatných žiakov a pedagógov reláciou v školskom rozhlase. Vïaka už
spomínaným žiakom 3.A triedy sa letáky o probléme spa¾ovania dostali
asi do 120-tich domácností v Rajci a jeho najbližšom okolí. V týchto
propagaèných materiáloch ste sa mohli dozvedie, aké nebezpeèné látky
vznikajú pri spa¾ovaní v kotloch, na ohniskách, alebo peciach. Sú to
napríklad fenoly, kyanidy, dechty, èpavok... Všetko sú to látky, ktoré
spôsobujú bolesti hlavy, dráždia sliznice nosa a dýchacích ciest, alebo
pôsobia ako nervový plyn. Spálením 1 kg PVC môžeme vyprodukova
také množstvo dioxínov, ktoré by postaèilo na vyvolanie rakoviny u 50
000 laboratórnych zvierat. Okrem zdravotných problémov nám hrozia za
spa¾ovanie aj tie finanèné, pretože spa¾ovanie odpadu, èi už záhradného,
alebo z domu môže by ohodnotené ako protiprávne konanie a môžeme
dosta pokutu do výšky 5 000 Sk a právnické osoby až 500 000 Sk.
Ak chceme zníži množstvo nebezpeèného odpadu, dá sa to spravi aj
iným spôsobom. Napríklad opakovaným používaním obalov a iných
materiálov, alebo recyklovaním a kompostovaním odpadov. V otázke
recyklácie spolupracuje Gymnázium s mestom Rajec, ktoré zabezpeèilo
pre školu kontajnery na PET f¾aše, ktoré sa nachádzajú na všetkých
chodbách. Po celom meste sú rozmiestnené špeciálne recyklaèné
kontajnery na papier, PET f¾aše, sklo a plechové odpady. Naša škola v
rámci environmentálnej súaže tried, rozbieha aj zber tetrapakových
obalov.
Dúfajme, že aj vïaka týmto opatreniam sa podarí zníži produkciu
nadbytoèného odpadu a zabránime ïalšiemu vypúšaniu nebezpeèných
látok do ovzdušia. Planétu máme len jednu, tak si ju chráòme.

Naše dievèatá,
vlaòajšia 2.G, si
vybojovali vo
vybíjanej spomedzi šiestich
úèastníkov v regionálnej súaži
2. miesto, zaèo
im patrí ve¾ké
poïakovanie.
V marci sa nám rozbehol druhý roèník Coca-cola šk.pohár vo
futbale. Spomedzi 826 škôl sa naši študenti prebojovali až medzi 52
najlepších škôl na Slovensku. Chýbal nám už iba krôèik šastia, èo
k futbalu patrí a naši študenti by si vybojovali úèas na
celoslovenské finále v Bratislave. Chlapcom patrí taktiež ve¾ká
vïaka. Zaèal sa nový šk.rok a i nová sezóna súaží. Ostáva iba na
nás samotných, ako sa s tým popasujeme.
Mgr.Jaroslav Židek
Gymnázium A. Škrábika

Lucia Uhliariková
Gymnázium Rajec, Javorová ulica
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Úcta k starším ešte existuje
Jubilanti november 2006
60 rokov
O¾ga Brezániová
František Cinko
O¾ga Veselá
Viktória Blunárová
Božena Frištíková
Vincent Vrièan
70 rokov
Štefan Greènár
Mária Margerajterová
Emília Fabanová
80 rokov
Štefan Špánik
Jozefína Mandáèková
85 rokov
Anton Buèek
86 rokov
Ondrej Žilinèík
99 rokov
Mária Biela

Parlament mladých, pod záštitou Mestského kultúrneho strediska a
Obèianskeho združenia Rajecký obzor, pripravil vo štvrtok 26.
októbra, akciu s názvom "Úcta k starším". Išlo o posedenie s
programom a obèerstvením pre jubilujúcich obèanov mesta Rajec,
starších ako 60 rokov. Bolo pozvaných približne 130 hostí, z ktorých
sa prevažná väèšina tejto akcie zúèastnila.
Poèas necelých dvoch hodín vystúpili deti a mládež z detského
folklórneho súboru Stavbárik zo Žiliny, ktorý viedla MUDr. Danka
Šedová, mažoretky Kordovánky pod vedením Mgr. Zuzany
Rizmanovej a žiaci Mestskej základnej umeleckej školy v Rajci so
sprievodom Mgr. Turianovej a p. uèite¾ky Jakubíkovej.

Narodení
Dženisa Wirghová
Dávid Vráb
Timotej Matejko
Juraj Mihalec

Zomrelí

Program zaèal privítaním
starších primátorkou
parlamentu Jankou
Murárikovou a spolu s
ïalším èlenom
parlamentu Jakubom
foto Z.M.
Bôtošom predniesli báseò.
Po príhovore našej mládeže, úèastníkov podujatia privítal prednosta
Mgr. Jozef Pauko. Po pánovi Paukovi nasledovalo hudobno-taneèné
Sobáše
vystúpenie detí zo súboru Stavbárik, ktoré sa striedali s mažoretkami
Michal Tabak a Katarína Hašèíková 30.9.2006 Žilina - Trnové
Kordovánkami a mladými hudobníkmi z MZUŠ. Podujatie malo u
Vladimír Knapec a Lucia Rybárová 7.10.2006 Rajec
staršej generácie ve¾ký úspech, hlavne Párový Èardáš z Èièmian v
Peter Mazán a Zdenka Hulínová 7.10.2006 Rajec
podaní súboru Stavbárik a mladý muzikant s harmonikou, ktorého
Štefan Lizoò a Andrea Ïurajková 14.10.2006 Rajec
dôchodcovia nieko¾kokrát vrátili, aby im ešte nieèo pekné zahral. V
¼uboš Marèek a Lucia Sitárová 21.10.2006 Rajec
nejednom
oku sa zaleskla slza pri poèúvaní a spievaní pesnièiek,
Ing. Bohdan Cinko a Zuzana Matušíková 28.10.2006 Žilina
ktoré každý poznal zo svojej mladosti.
Zdenko Slovák a Mgr. ¼ubica Škutová 28.10.2006 Žiar n/H.
Viacerí hostia sa vyjadrili svoje prekvapenie
nad tým, že aj mladí ¾udia dokážu
zorganizova nieèo podobné aj pre
"vyslúžilcov", a už sa nevedia doèka ïalšej
Evanjelický a.v. cirkevný zbor Žilina, fília Rajec privítal podobnej akcie.
Ve¾ká vïaka patrí sponzorom, vïaka
na svojich službách Božích dòa 9.10. pána emeritného
ktorým sme mohli naším starším
biskupa Jána Szareka s manželkou z Po¾ska Bielsko- Biela.
Vzácny hos sa prihovoril zhromaždeniu, ktoré slávilo spoluobèanom pripravi toto príjemné
sviatok Poïakovania za úrody zemské s dôrazom na posedenie. Sú to: Mesto Rajec, JASO,
luteranskú jednotu a univerzálnos cirkvi na celom svete. kvetinárstvo - Vysoký, FUROND, mäsiareò
Pri prisluhovaní Veèere Pánovej a na záver služieb Božích Šujanský, pekáreò Bohdalová, pekáreò
brat biskup Szarek udelil svoje biskupské požehnanie Èibenka, zelenina p. Novosadová, zelenina p.
rajeckým evanjelikom, ktorí tento deò prijali, ako deò Hasalíková, potraviny FIT, pekáreò p. Štrbová
vïakyvzdávania za všetky dary hmotné i duchovné Ïurèiná, p. Ján Gažúr, Mgr. Estera
Uhláriková.
pochádzajúce z nebies od Hospodina.
EvCZ Rajec Ešte raz ïakujeme.
LU

Pavol Uhlárik 30.6.1944 - 3.10.2006
Štefánia Baránková 16.2.1915 - 8.10.2006
Anna Závodská 6.5.1954 - 28.9.2006
Anna Slottová 19.3.1953 - 16.10.2006
Irena Stanková 18.7.1934 - 24.10.2006
¼ubomír Veselý 10.2.1957 - 26.10.2006
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KULTÚRA A SPOLOÈNOS

V ZNAMENÍ OCHRANY SPOTREBITE¼A
A PRÍRODY

Je èas, keï príroda
naberá farby jesene. I život
nás starších sa nazýva
jeseòou života a takmer
každý èlovek sa snaží tú
svoju preži èo najlepšie,
plnohodnotne a užitoène.
Èlovek èloveku je najbližší
vtedy, ak sa s ním podelí o
rados i žia¾.
Jednou z týchto aktivít sú aj stretnutia èlenov Jednoty dôchodcov
pri rôznych akciách. V našej ZO - Jednota dôchodcov v Rajci
vrámci spoloèného stretnutia sme sa 18.10.2006 stretli a oslávili
"OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM". Tohto podujatia sa
zúèastnilo 70 našich èlenov, ktorých prišli pozdravi s krásnym
kultúrnym programom žiaci MZUŠ v Rajci pod vedením pani
uèite¾ky A. Jakubíkovej a pána uèite¾a A. Gamboša. Za tento
pekný program im vyslovujú èlenovia JD úprimnú vïaku.
Nášho stretnutia sa zúèastnil i náš primátor Ing. Ján Rybárik, ktorý
s krásnou kyticou ruží pozdravil naše sedenie. Poprial všetkým
dobré zdravie a ešte mnoho takýchto stretnutí. Ve¾mi pekne mu
ïakujeme i za finanèný príspevok na naše podujatie.
Èlenom sa prihovorila i predsedníèka JD - Rajec a zároveò
zablahoželala jubilantom, ktorým sa odovzdali kytièky kvetov.
O ve¾mi dobrú náladu do tanca a spevu sa postarala hudobná
skupina SPEKTRUM, ktorá urobila všetkým výbornú náladu - èo
bolo úžasné a fascinujúce, bola atmosféra, ktorá na našom stretnutí
vládla. Èlenovia JD hudobnej skupine srdeène ïakujú.
Samozrejme prvý tanec patril nášmu primátorovi, ktorého všetky
naše èlenky pekne vytancovali.
Tiež sa chceme poïakova za prípravu výborného obèerstvenia
jedálni RAJKA pani J. Kolárovej s kolektívom a tiež cukrárni
JÚLIA za výborné zákusky. Vyslovujeme srdeènú "VÏAKU".
Zo stretnutia sme odchádzali s príjemným pocitom, že je ešte stále
dos dobrých ¾udí, ktorí vedia tým starším pripravi pekné chvíle.
Práve v mesiaci úcty k starším treba vyslovi nahlas slová vïaky a
úcty všetkým starším dôchodcom, i keï v dnešnej dobe každý
kalkuluje, a staèí dobré ¾udské slovo, ktoré sa prihovára nežne a
priate¾sky.

RAJEC - Takmer 150 zaèínajúcich, amatérskych a profesionálnych
fotografistov, ktorí pokúšajú šastie nie po prvý raz alebo fotia pre svoje
èi iné potešenie zo Slovenska, Èiech, Nemecka, Španielska, Austrálie a
Spojených štátov amerických, bolo oficiálne pozvaných v mesiaci
fotografie v novembri do slovenského brundlanského mesta.
Každoroène, teda aj v tomto roku sa akcie zúèastòuje cez tridsa
úèastníkov. Výstavu navštevujú nielen záujemcovia o fotografiu ako
takú, ale aj turisti, náhodní návštevníci a iaci základných a stredných
škôl v rámci exkurzie.
Na siedmom roèníku celoslovenskej fotografickej výstavy s medzinárodnou úèasou nesúcu názov EURO FOTORAJ Slovakia 2006 si
môžete v starobylej budove radnice na námestí do konca mesiaca
novembra prezrie väèší výber èiernobielych a farebných fotografií
z viac ako dvesto prijatých ve¾korozmerných kusov. Na snímkach
prevažne o prírode a ivotnom prostredí nechýbajú zábery z Tatier,
Liptova a iných prírodných ukazovate¾ov našej krajiny, ale aj vesmírne
fotografie hviezd a súhvezdí od Mariána Mièúcha z Považskej Bystrice.
Nechýbajú zábery kvetov, stromov, potokov a riek, skál, oblohy.
Že má podujatie celoslovenský charakter, svedèí úèas úèastníkov
z Kysúc, Liptova, Považia, Zvolena, Košíc, Pardubíc. Okrem prírody
sú na snímkach zachytený ¾udia v rôznych pozíciách. Na výstavu
srdeène pozývajú Mesto Rajec a spoluorganizátor Stredné odborné
uèilište pre telesne postihnutú mládež v Žiline, ktorého študenti
zaèínajúci v oblasti fotografie sa rovnako prezentujú svojimi dielami
z celého Slovenska.
Za podporu podujatia ïakujeme Mestu Rajec, Mestu Žilina, predajniam
Viliama Pekného FIT, vydavate¾stvu Vladimíra Smatanu RAVYS a
Žilinskej televízii Patriot.
Peter Pekarík

Melánia Dokupilová
Predsedníèka ZO - Jednoty dôchodcov Rajec
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Ïakujem aj p. riadite¾ovi PaedDr. Marianovi Paprskárovi za
poskytnutie priestorov.

V mesiaci októbri sa aj v Rajci pre stolný tenis zaèína súažná
sezóna. Do súažného roèníka 2006 - 2007 sú prihlásené dve
družstvá. Družstvo „A“ hrá 2. ligu a družstvo „B“ hrá 5. ligu.
Zaèiatok je vždy nároèný, lebo prázdninový tréningový výpadok
jednotlivých hráèov je výrazne vidite¾ný.
Z družstva „A“ odišiel jeden z najlepších hráèov ¼ubomír Hauver,
ktorý sa vrátil do svojho materského klubu v Stránskom. Je to pre
náš klub strata, no o to viac by sme sa mali snaži poda èo najlepší
športový výkon, ktorý by mal udrža družstvo „A“ v 2. lige.
„Áèkari“ odohrali prvý duel 7. 10.2006 s družstvom Višòové, v
ktorom prehrali 12:6. „Béèkari odohrali prvý duel v ten istý deò s
družstvom Bytèa, ale aj toto naše družstvo prehralo. Zdá sa, že
minuloroèný postup zo šiestej ligy do piatej bude pre družstvo „B“
nároèné. Snahou oboch družstiev nášho stolnotenisového klubu
bude športový boj o udržanie pozície v súaži.
Týmto vyzývame športových fanúšikov z Rajca, aby nás prišli èo
najèastejšie povzbudi na zápasy, ktorých rozpis zverejòujeme.
Hráme v malej telocvièni MZŠ Lipová Rajec v sobotu od 10.00 13.00 h a poobede od 15.00 - 18.00 h.

...už tiež pomaly konèia a ve¾ká rozlúèka
so sezónou bude 12. novembra, kedy sa beží
v Krásne nad Kysucou posledný beh 10 km.
Tu sa chystá opä ve¾ké pole našich bežcov
(14), ktorí si zmerajú sily medzi sebou i s
ostatnými. A potom už bude naša príprava
väèšinou na bežkách.
V októbri sme mali ešte nieko¾ko akcií, ale už
vidie, že hlavná bežecká sezóna je
za nami a je èas zaèa zimnú
prípravu.
4.10.2006 v rámci okresnej
bežeckej ligy 5 km a mládež 1 km na
dráhe Žilinskej univerzity bežali

Vyžrebovanie 2. ligy družstvo „A“ Rajec
4.11.2006 10.00 h STK Rajec A - Zvolen SOUŽ
15.00 h STK Rajec A - Krupina B
11.11.2006 10.00 h STK Rajec A - Doprastav Zvolen
15.00 h STK Rajec A - Luèenec
18.11.2006 10.00 h Podbrezová -STK Rajec A
15.00 h Revúca - STK Rajec A
2.12.2006 10.00 h STK Rajec A - ŠKT Nižná
15.00 h STK Rajec A - Krušetnica
16.12.2006 10.00 h Medokýš Martin - STK Rajec A
15.00 h ŠKST Ružomberok B - STK Rajec A
Vyžrebovanie 5. ligy družstvo „B“ Rajec
4.11.2006 18.00 h STK Rajec B- Snežnica
11.11.2006 18.00 h Trnové A - STK Rajec B
18.11.2006 18.00 h STK Rajec B- Višòové C
24.11.2006 17.00 h Tepláreò Žilina - STK Rajec B
2.12.2006 18.00 h STK Rajec B- Rado¾a C
8.12.2006 17.00 h Streèno A - STK Rajec B
16.12.2006 18.00 h STK Rajec B - Centrum Žilina G
Mgr. Róbert Augustín

Pavol Uhlárik, Barborka a Janka Židekové, Juraj a Jaroslav
Jarinovci.
7.10.2006 Od pamätníka k pamätníku sa
bežalo 9,6 km zo
Stráòav do Streèna

k pamätníku a
spä.
Kategóriu juniorov vyhral
Jaroslav Jarina,
junioriek Barbora Žideková a
ženy Janka
Žideková. Bartolomej Galoviè
obsadil 3. miesto v mužoch do 50 rokov,
Pavol Uhlárik 5. miesto. Peter Zafka obsadil
6. miesto v kategórii mužov do 40 rokov.
22.10. 2006 Beh okolo Sidorova 5. miesto
obsadil Galoviè R., 12. Peter Zafka (muži do
40 r.), 15. miesto Pavol Uhlárik (muži do
50 r.).
29.10.2006 Prievidzka jeseò bola pretekom
s dažïom a vetrom ako v pravú jeseò, keï

treba sedie doma a pozera z okna, ale
horúci èaj nám dobre padol aj v prírode po
súaži :
Žiaci: 1.m. Juraj Jarina, 2.m. Michal Pekný,
5.m. Peter Uhlárik, žiaèky: 3.m. Martinka
Uhláriková
Juniori, juniorky: 7.m. Jaroslav Jarina aj B.
Žideková,
Muži do 40 r. : 5.miesto Z. Koleda
Muži do 50 r. 2.miesto obsadil B.Galoviè a
8. m. P. Uhlárik
Ženy: 4. miesto Janka Žideková.
4.11.2006 V behu do vrchu Bobrovec
obsadil Galoviè Rastislav 4. miesto.
Janka Žideková
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