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Predpokladáme, že odkúpenie pozemkov už aj s povrchovou úpravou (asfaltom). To 
by sa mohlo stihnú� do konca roka 2007. by sa malo uskutoèni� v druhom septem-
Na minulom MZ nebola odsúhlasená brovom týždni.
výstavba ruènej autoumyvárky pri V akom štádiu je obchvat mesta Rajec?

Z a t v o r i l  s a  p o d n i k  Poliklinike v Rajci. Žiadate¾ prepracoval Rekonštrukcia cesty 1. triedy v úseku 
I n t i m ó d a .  È o  b o l o  projekt a predostrel nové umiestnenie. K¾aèe-Šuja pokraèuje tak, že je už platné 
príèinou odchodu tohto Kde sa  nachádza nová lokalita? územné rozhodnutie. Rokovali sme so 
podniku z Rajca? Nová lokalita sa nachádza v tom istom Slovenskou správou ciest, ktorá je 
I n f o r m á c i e  n e m á m e  areáli, len ïalej od hlavnej budovy investorom. Dohoda je taká, že SSC zaène 
priamo od majite¾ov. Polikliniky. MZ dalo súhlas s tým, že v septembri s prípravou projektovej 

Pravdepodobne vznikli nejaké nové žiadate¾ je povinný do 24 mesiacov projekt dokumentácie pre stavebné povolenie        
majetkové pomery vo firme a vraj podstat- zrealizova�. V prípade, že zámer nezrea- a prípravou územia tak, aby tieto dve veci 
nú èas� zaèali vyrába� v Èíne. Je možné, že lizuje, za tých istých podmienok ako mu boli vyriešené do júna 2008 a následne sa 
toto bola hlavná príèina. Keï firma vznika- bude pozemok predaný, ho bude musie� mohlo požiada� o stavebné povolenie,       
la, majitelia chodili sem ako na klavír, aby vráti�. a potom sa vyhlási tender na dodávate¾a. 
im mesto pomohlo, ale keï sa rozhodli, že Mesto dalo spracova� projekt na výstavbu Teoreticky je možné, že ak všetko pôjde 
podnik zatvoria tak už sa tu ani jeden neu- parkovísk na sídliskách Sever a Juh, kde bez väèších problémov, stavba by sa zaèala 
kázal. My sme v tejto veci  spravili to¾ko, je nedostatok parkovacích miest. Èo bude v r. 2008.  
že sme prizvali firmu, ktorá má podobnú projekt zahàòa�? Rokujeme aj zo žilinským VÚC oh¾adom 
výrobu. Táto firma by chcela kúpi� pre- Projekt v prvom rade zahàòa rozšírenie cesty II/517, t.j. ul. Bystrická až po Ve¾kú 
vádzku a zamestna� ¾udí. Bola by to parkovacích plôch. Tento projekt sa týka Èiernu. Táto cesta má takisto právoplatné 
krajèírska výroba. T.è. som navzájom hlavne ul. Hollého na Severe, tu by mohlo územné rozhodnutie. Rokovania oh¾adom 
skontaktoval advokáta z firmy Intimóda, vzniknú� nových 50-60 parkovacích miest. projektu pre stavebné povolenie prebiehajú 
ktorý je poverený predajom s týmito Ide o rozšírenie súèasných parkovacích v týchto dòoch, aby sa na druhý rok mohlo 
záujemcami. Teraz sa rokuje o cene. Ak sa plôch a o usmernenie dopravy na týchto požiada� o stavebné povolenie a potom sa 
na cene dohodnú, tak krajèírska výroba, parkoviskách. Na Juhu ide o ul. Mudro- bude èaka� na euro fondy. Investorom tejto 
ktorá tu má dostatok pracovnej sily s po- chová, kde sa o parkovacie plochy rozšíria. stavby je VÚC.
trebným vzdelaním, by mohla ïalej pokra- MZ odsúhlasilo, navýšenie fin. pro- Aký je stav na golfovom ihrisku?
èova� priamo v tomto závode. Nešlo by     striedkov na tento projekt o 1 mil. Sk, takže K dnešnému dòu je prvá etapa hotová         
o jemnú konfekciu aká bola v Intimóde, ale  sa jedná o 2,5 milióna Sk celkových a odovzdaná investorovi. Samozrejme ako 
o košele, blúzky, saká, nohavice, kabáty. prostriedkov. Chceme do konca septembra na každej stavbe sú rôzne nedostatky,         
Ako pokraèujú prípravy výstavby podpísa� zmluvy s firmami, ktoré by  v  p o sle d no m  è ase nám nepraje ani poèasie. 
obchodného domu? v októbri až novembri parkovacie plochy V druhom októbrovom týždni by malo by� 
T.è. sa pripravujú pozemky a firma má rozšírili. slávnostné otvorenie golfového ihriska      
pripravenú dokumentáciu pre stavebné Èo ešte treba dobudova� na ulici Lúèna? a cvièného odpaliska. Tu by sa už malo 
povolenie. Nemôžu však požiada� o sta- V rozpoète bolo schválené, že sa spravia zaèa� aj hra�. Tento areál by mal pomaly 
vebné povolenie, keï nemajú odkúpené iba obrubníky, vyštrkuje sa lôžko a zdvihnú zaèa� ži�. Všetci priaznivci golfu sú 
pozemky. Keï budú ma� list vlastníctva, sa poklopy. MZ schválilo ïalší 1 mil. Sk na srdeène vítaní a pozývame všetkých aj na 
môžu požiada� o stavebné povolenie. to, aby sa ul. Lúèna dobudovala komplexne slávnostné otvorenie.

Výstavba golfového ihriska

Šz

2 2
mene pozemku parcela èíslo 2125/11 o výmere o výmere 300m  za jednotkovú cenu 300Sk/m  

2 fa. Green Haus s.r.o. na výstavbu bytového 5880 m  v lokalite Rajec - Piesky za pozemok vo 
domu s bytmi do osobného vlastníctva. Ukladá  vlastníctve Mesta Rajec v rovnakej výmere .
v kúpno-predajnej zmluve zakotvi� podmienku MZ schva¾uje zámenu pozemkov, o výmere Dòa 6. 9. 2007sa konalo zasadnutie MZ. 

2 kolaudácie stavby do 24 mesiacov od na-Otvoril a viedol ho primátor mesta, Ing. Ján 12.662 m , ktoré sú vo vlastníctve Mesta Rajec  
2 dobudnutia pozemku a zakotvi� podmienku, že Rybárik. Poslanci sa zaoberali schvalenými a parciel o výmere 12.662 m , ktoré sú vo 

spoluvlastnícke podiely budú vlastníkom bodmi programu nasledovne: vlastníctve firmy Golf Park Rajec a.s. bez 
odpredané za podmienok, za akých pozemok Kontrola plnenia uznesení finanènej náhrady.
odkúpila fa. Green Haus s.r.o. od Mesta Rajec.MZ ukladá zverejni� na internetovej stránke Odpredaj nehnute¾ností
Èerpanie 1. municipálneho úverumesta cenník služieb pohrebnej služby a zámer MZ schva¾uje odpredaj pozemku è. 1101/10 o 
MZ schva¾uje èerpanie 1. municipálneho úveru 2ponuky na prenájom alebo odpredaj nedo- výmere 470 m  Ing. Jurajovi Kecerovi za 
vo výške 1 mil. na parkoviská Sever a Juh a 1 mil. 2stavanej športovej haly. Berie na vedomie jednotkovú cenu 300,- Sk/m . Ukladá zmluvne 
na dobudovanie miestnej komunikácie ulica správu hlavného kontrolóra o stave plnenia uz- zaviaza� investora výstavby ruènej autoumý-
Lúèna a schva¾uje ruèenie zmenkou za nesení schválených MZ od è. 62/2007- 76/2007 varky, že do 24 mesiacov od nadobudnutia 
poskytnutie úveru.a uzneseniach doposia¾ nesplnených. pozemku musí stavbu skolaudova� a dodrža� 
Schválenie výšky školného v MŠ a MZUŠPlnenie rozpoètu mesta k 30.6.2007 podnikate¾ský zámer. Ak táto podmienka 
MZ schva¾uje príspevok na èiastoènú úhradu MZ berie na vedomie èerpanie rozpoètu mesta nebude dodržaná mesto Rajec má právo 
neinvestièných výdavkov v MŠ pod¾a § 14 odst. ku dòu 30.6.2007 v príjmovej a výdavkovej èasti spätného odkúpenia pozemku za podmienok za 
1 Vyhlášky MŠ SR è. 353/1994 Z.z. o pred-tak, ako bol predložený na rokovanie MZ. akých bol pozemok odpredaný.
školských zariadeniach vo výške príspevku Zámena nehnute¾ností Schva¾uje za�aženie vyznaèenej èasti parcely 
200,- Sk mesaène na jedno die�a. Berie na Obèianska vybavenos� zakreslenej na geometrickom pláne vecným 
vedomie školné v MZUŠ pod¾a § 11 ods. 1 a 2 MZ odporúèa pokraèova� v príprave územia pre bremenom právo prechodu a prejazdu 
Vyhlášky MŠ SR è. 477/1990 Z. z. o základných obèiansku vybavenos� a rokova� s SPF o zá- MZ súhlasí s odpredajom parcely 1070/50, cca  
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s obrubníkom pre dvojhrob je 2,4 m dåžka a 2,0 Mestské zastupite¾stvo schválilo na svojom 
dokonèenie - s. 2m šírka.zasadnutí dòa 28.6.2007 pod èíslo 68/2007 

2.1.2. Užívate¾ hrobového miesta je povinný Prevádzkový poriadok Mestského pohrebiska a 
umeleckých školách na základe rozhodnutia zabezpeèi� údržbu hrobového miesta na vlastné Evanjelického pohrebiska. Prinášame Vám èas� 
riadite¾a školy:náklady. Vzniknutý odpad je povinný uklada� ustanovení poriadku mestského pohrebiska:
základné vyuèovanie:do kontajnerov.

1.       Vlastník a prevádzkovate¾ individuálne vyuèovanie vo výške príspevku 2.2. Nová èas� pohrebiska je rozdelená na 
1.1. Pohrebisko a dom smútku je vo vlastníctve: 580,- Sk/1 študenta/1/2 rokurnový háj, detské hroby a hroby dospelých. Je 
          Mesto Rajec skupinové vyuèovanie vo výške príspevku  zakázané budovanie obrubníkov, ukladanie be-
          Sídlo: Námestie SNP 2, 015 01 Rajec 290,- Sk/1 študenta/1/2 roktónových alebo mramorových platní.
          v zastúpení primátora mesta  štúdium pre dospelých:2.2.1. Hrobové miesta majú vopred vybudované 
          telefón. kontakt: 041/ 5076519 individuálne vyuèovanie vo výške príspevku    základové pätky pod náhrobný kameò v úrovni 
          IÈO: 321 575 1 450,- Sk/1 študenta/1/2 rokterénu. Vybudovanie základových pätiek 
1.2.  Prevádzkovate¾ pohrebiska a domu Doplnenie rady školyzabezpeèuje prevádzkovate¾ pohrebiska alebo 
smútku : Po odchode p. Jaroslavy Mièudovej z MsÚ bola vlastník. Rozmer základovej pätky je 20 cm 
          Jozef Vysoký Pohrebná služba odvolaná z týchto funkcií - èlenka rady školy pri šírka, 50 cm håbka, 80 cm dåžka pre jednohrob aj 
          Sídlo: Námestie SNP 18, 015 01 Rajec MZŠ Rajec, èlenka rady školy pri MŠ, pre dvojhrob.
          telefón. kontakt: 041/ 5422255 Obrancov mieru, èlenka rady školy pri MŠ 2.2.2. Na hrobové miesto je možné sadi� tráv-
          IÈO : 342 249 63 Mudrochova. Na jej miesto bola schválená nik. Kvetiny je možné sadi� maxim. len na šírku 

Ivana Zbýòovcová náhrobného kameòa a 50 cm od náhrobného 2. Umiestnenie pohrebiska 
Interpeláciekameòa.2.1. Mestské pohrebisko sa nachádza za 
MZ ukladá prizva� pána Podmanického 2.2.3. Užívate¾ hrobového miesta je povinný kostolom sv. Ladislava. 
zabezpeèujúceho multimediálne vysielanie. zabezpeèi� údržbu hrobového miesta na vlastné 2.2. Mestské pohrebisko je rozdelené na dve 
Ukladá vyžiada� od fa. Bineko dôvodovú náklady, okrem kosenia. Vzniknutý odpad je èasti:
správu zvyšovania poplatkov aj s porovnaním   povinný uklada� do kontajnerov.2.2.1. Stará èas� pohrebiska priamo za kostolom 
s okolitými mestami.

sv. Ladislava 3. Pochovávanie Rôzne
2.2.2. Nová èas� pohrebiska za domom smútku. 3.1. Po smrti obèana a vystavení listu o úmrtí MZ súhlasí so spracovaním novelizácie Plánu 

prevezie prevádzkovate¾ pohrebiska ¾udské Prevádzkovanie pohrebiska zahàòa najmä: hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 
pozostatky do domu smútku. Rajec. Schva¾uje príspevok na opravu cesty 1. Prevoz ¾udských pozostatkov a ostatkov 3.2. Prevádzkovate¾ pohrebiska je povinný Porubská vo výške 50.000,- Sk formou úèelovej 1.1. Prevzia� ¾udské pozostatky alebo ¾udské uloži� ¾udské pozostatky do chladiaceho dotácie. Berie na vedomie informáciu o pláne ostatky môže, ak je splnené : zariadenia. výstavby obchvatu Rajca a o rekonštrukcii cesty 1.1.2 úmrtie doložené listom o prehliadke 3.3. Ponechanie ¾udských pozostatkov v dome èíslo II/517.màtveho a štatistickým hlásením o úmrtí nie je možné.

vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku 
màtveho,
1.1.3. pasom pre màtvolu, ak ide o medzi-
národnú prepravu ¾udských pozostatkov alebo 
¾udských ostatkov.
1.2. Prevádzkuje pohrebisko v súlade so 
schváleným prevádzkovým poriadkom po-
hrebiska.
1.3. Umožní prítomnos� obstarávate¾a pohrebu 
a blízkych osôb pri koneènom uzavretí rakvy 
pred pochovaním.
1.4. Zdrží sa v styku s pozostalými necitlivého 
správania a pri smútoèných obradoch umožní 
úèas� cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou 
vô¾ou obstarávate¾a pohrebu.
1.5. Zabezpeèuje prevoz ¾udských pozo-
statkov, túto èinnos� vykonáva prevádzkovate¾ 
pohrebiska po pohode s obstarávate¾om 
pohrebu za odplatu.

2. Dodržiavanie poriadku pochovávania
Prevádzkovate¾ dodržiava poriadok po-
chovávania pod¾a plánu uloženia hrobov, 
dodržiava rozmery hrobu.
2.1. V starej èasti pohrebiska je možné na 
hrobovom mieste budova� obrubníky, betónové 
a mramorové platne, sadi� kvety a menšie 
okrasné stromky a kry.
2.1.1. Rozmery obrubníkov je potrebné pri-
spôsobi� okolitým hrobovým miestam, maxi-
málny rozmer hrobového miesta aj s obrub-
níkom pre jednohrob je 2,4 m dåžka a 1,2 m 
šírka, maximálny rozmer hrobového miesta aj   

V zmysle par. 23 zákona è. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi mesto 
vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch okrem 
bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb.

Za týmto úèelom mesto vytvorilo kontrolnú skupinu pozostávajúcu z 
technika požiarnej ochrany a príslušníkov mestskej polície, ktorí sú 
oprávnení vykona� preventívnu požiarnu prehliadku vo vašich rodinných 
domoch, resp. iných stavbách. 

Majitelia, alebo užívatelia rodinných domov sú povinní umožni� 
vykonanie preventívnych požiarnych kontrol a prípadné zistené nedostatky 
odstráni� bez zbytoèného odkladu. Nedostatky, ktoré nemožno odstráni� bez 
zbytoèného odkladu budú oznámené primátorovi mesta, ktorý rozhodnutím 
urèí lehotu na ich odstránenie.

V prípade, že majite¾ rodinného domu, resp. iných stavieb okrem bytov 
neumožní vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly, resp. neodstráni 
zistené nedostatky v stanovenom termíne dopúš�a sa priestupku, za ktorý mu 
bude uložená pokuta do výšky 5 000,- Sk.

Upozoròujeme obèanov, aby boli nápomocní pri vykonávaní 
preventívnych požiarnych kontrol zo strany pracovníkov kontrolnej skupiny.

MsÚ
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maratónu. Popri športových výkonoch sme si mohli do sýtosti Skonèili sa slneèné letné dni a s nimi sme ukonèili i akcie 
poobzera� ponuky vo vyše 100 predajných stánkoch. A to Kultúrneho leta 2007. Každý nede¾ný podveèer zazneli na 
všetko sprevádzali taneèné a hudobné vystúpenia od skorého námestí hudobné tóny a spev. Niekedy sme sa mohli poteši� 
rána do neskorej noci. Myslíme si, že najväèším dôkazom 
spokojnosti bolo, že námestie bolo poèas celého dòa plné 
návštevníkov.

Táto skutoènos� nás ve¾mi potešila aj v súvislosti                 
s nede¾nými vystúpeniami. Z týždòa na týždeò sa návštevnos� 
týchto podujatí zvyšovala. Sme ve¾mi radi, že Mestské kultúrne 
stredisko Rajec a Mesto Rajec prispeli príjemnými letnými 
podveèermi k pohode a oddychu našich obèanov.

poh¾adom na taneèné výkony èi už to boli 
taneèné súbory z Lotyšska alebo naše 
slovenské folklórne súbory, inokedy zasa 
vypoèu� dychové hudby, folklórne 
skupiny, ale i skupiny, ktoré hrajú 
populárnu hudbu. Popri tom sme mohli 
obdivova� umenie taneèných a fol-

klórnych súborov, ale tiež úžasný temperament 
mladých ¾udí, ktorí sa venujú moderným Poïakovanie sponzorom:
taneèným smerom. Vystúpeniami sme sa snažili Mestské kultúrne stredisko Rajec i touto cestou 
oslovi� každú vekovú kategóriu v meste            ïakuje sponzorom, ktorí nám svojou štedros�ou 
a uspokoji� požiadavky èo najväèšej skupiny pomohli úspešne zabezpeèi� hudobné a taneèné 
obyvate¾stva. Samozrejme, najväèšia oslava vystúpenia poèas Rajeckého jarmoku:
leta Agroregión, a.s., Penzión Dubová, Kúpalisko 

Ve¾ký rajecký deò v nièom nezaostala. Veronika a Všeobecná úverová banka, a.s..
Našou snahou bolo èo najlepšie zabavi� 
návštevníkov Rajeckého jarmoku a Rajeckého MsKS Rajec
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pravdu má len predstavenstvo, èo sa im ale poistky, ako i ïalšie náklady PHM a iné, 
môže niekedy i vypomsti�. dostaneme ozaj peknú sumu. Netvrdím, že 

Neviem ako èlenovia, ale ja vidím dos� k práci nepotrebujeme aj motorové 25. 3. 2007 sa konala z príležitosti     
ve¾ké nedostatky a rezervy pri práci nášho vozidlo. Ale používa� u nás dve osobné 15. výroèia obnovenia CS v Rajci výroèná 
predstavenstva a ich práca sa mi zdá už terénne vozidlá je nielen luxus, ale aj èlenská schôdza. Bola o to dôležitejšia, že 
prekonaná a stereotypná. Pre správne prepych. Nemohli by sa napr. na služobné sa prijímali nové stanovy, ale ako 
pochopenie myšlienky viac robia pre seba, cesty používa� aj verejné dopravné paradoxne a šibalsky, to si mnohí ani 
ako pre èlenov. prostriedky? Alebo je to už pre našich neuvedomili. Ich predkladanie a vy-

Desa� dní pred konaním VÈS som vedúcich nedôstojné? Spoèítal už niekto, svet¾ovanie trvalo dlhšie, ako správa         
zaslal predstavenstvu doporuèený list,  k o ¾k o n ás  stojí jeden kilometer?o hospodárení, ktorú predkladal predseda 
v ktorom som žiadal o podanie správy ich A takto dovolím si tvrdi�, že by sa našli CS p. Š. Fusko. Na moju otázku, preèo 
finanèných odmien, ako i komisií za i ïalšie nedostatky pri ostatnej èinnosti. Je èlenovia nemali možnos� si ich pre-
uplynulé funkèné obdobia. Pä� minút pred zarážajúce a neprijate¾né, aby sme s takým študova� a pripomienkova�, dostal som od 
zapoèatím VÈS mi podali obálku, v ktorej ve¾kým nieko¾komiliónovým majetkom èlena predstavenstva ozaj typickú              
mi oznámili, že v zmysle zákona 211/2000 dosahovali takéto slabé hospodárske a smiešnu odpoveï, že boli pri prezentácii, 
Z.z. nie sú povinní takéto informácie výsledky. o èom ale nikto vôbec nevedel a ani nikoho 
poskytova�. Trošku èudné! Veï výroèná Z tejto skutoènosti jasne vidie�, že je na túto skutoènos� neupozornili. 
èlenská schôdza je nieèo celkom iné, ako sú nezbytne nutné a to èo najskôr urobi� A tak sa stalo, že sme prakticky boli 
štátne orgány, obce, právnické a fyzické radikálne opatrenia na zvýšenie hospo-doslova „prinútení“ ich aj odsúhlasi�. Keï 
osoby, na ktoré sa odvolali. Veï kde majú dárskeho výsledku. A tu by malo pred-som povedal, že sa takto hlasovalo iba za 
odpoveda� na otázky èlenov ak nie na stavenstvo, ako i všetky komisie zohra� doby totality, to už predstavenstvo ani 
výroènej èlenskej schôdzi. Èoho a koho sa hlavnú úlohu. Teda nie schôdzova�, nepoèulo. I keï netvrdím, že sú pre èlenov 
báli, keï nám nechceli oznámi� a od- konštatova�, rozobera�, pripomienkova�, nevyhovujúce, resp. „dieravé“, to skonšta-
poveda� na danú otázku? Ale my to aj tak niekoho medzi sebou kritizova� a nakoniec tujeme až po ich obdržaní a preštudovaní. 
dobre vieme. èlenov presviedèa�, že je všetko v po-Ale vlastne kedy, už je september, teda zasa 

A èo sa týka celkového hospodárenia, aj riadku, ale ukáza� tú správnu vizitku a to je až na budúcej výroènej èlenskej schôdzi pri 
tu sú vážne nedostatky. Prvoradou úlohou zvyšovanie hospodárskeho výsledku  prezentácii, ale aj to je možné. 
komisií a predstavenstva by mal by� èo zisku!Toto je jasný dôkaz toho, ako èlenov 
najprijate¾nejší hospodársky výsledok. neinformova� o svoj ich právach                 

Vážení spolumajitelia, Keï sa pozrieme nieko¾ko rokov dozadu, a manipulova� s nimi pod¾a vlastnej 
ak si myslíte, že týmto svojím príspevkom Dokedy ešte?! tak hospodársky výsledok (zisk) sa potreby a zámerov.  
som chcel výluène ohovori� našich pohyboval cca od 400 do 900 tis. Sk. Ale Mrzí ma len jedno, že takýmto 
vedúcich, mýlite sa. Chcel som len vyjadri� pozor, už málokto vie, že z prenájmu prístupom k nám èlenom si robia z nás 
mienku mnohých èlenov, že sa nie vždy každoroène dostaneme do zisku okolo 400 poslušné oveèky, ba dovolím si tvrdi� 
stotožòujú s prácou predstavenstva a znovu tis. Sk bez akejko¾vek práce. Teda je obyèajných hlupákov, ktorí k práci 
zopakujem, že každá práca v našom dosahovaný zisk adekvátny k našim predstavenstva nemôžu sa ani vyjadrova�! 
hospodárení resp. rozhodnutia majú by� možnostiam? Rozhodne nie. A mohol by Sú teda ozaj neomylní a èo robia nemá už 
konzultované obojstranne a nebra� nás by� ove¾a vyšší, keby sa urobil potrebný    žiadne chyby a nedostatky? Silne po-
èlenov ako piate koleso u voza. a dobrý audit na pestovate¾skú èinnos�, chybujem o takejto skutoènosti, èo mi 

Záverom, ako hovoríme dlhé roky, lesnú škôlku, �ažbu, pílu, dopravu a na potvrdili i viacerí èlenovia a preto celé 
zachovajme dedièstvo našich otcov pre správu. Vypichnem len jeden malý prípad, predstavenstvo ako i jednotlivé komisie by 
budúce generácie, ale pre všetkých napr. na doprave. Používame dve osobné si mali uvedomi�, že najdôležitejší sú 
rovnako, alebo aspoò primerane. terénne motorové vozidlá. Keï spoèítame èlenovia a v žiadnom prípade ich nemôžu 

ich kúpu a každoroèné havarijné a zákonné bagatelizova�. Ako ukázala i diskusia, 

tlivcov do reálnej skutoènosti. 1. 25.03.2007 sa nekonala žiadna príleži-
tostná výroèná èlenská schôdza, ale pravi-Pán Jaroslav Šimko, ktorý na inom 
delné Valné zhromaždenie èlenov, spolu-Vážení spolumajitelia! mieste tohto vydania Rajèana zverejnil 
majite¾ov pozemkového spoloèenstva V úvode touto cestou, v zastúpení svoje názory, polopravdy, výmysly, 
založeného pod¾a zákona è. 181/95 Z. z. èlenov Cenzuálneho spolumajite¾stva nesprávne a neoverené informácie, je 
2. Na programe Valného zhromaždenia sa Rajec, ktoré vyplýva zo zakladajúcej listiny jedným z viac ako 800 spolumajite¾ov-
neprijímali nové stanovy, ale bol predlo-a Stanov CS, vyjadrujeme verejné podielnikov lesného pozemkového 
žený návrh na zmenu stanov.poïakovanie redakcii mesaèníka Rajèan spoloèenstva, ktoré svoju èinnos� 
3. Každý èlen spoloèenstva bol písomne, za objektívny prístup k uverejòovaniu vykonáva na základe ustanovení zákona   
formou pozvánky vèas upozornený na èlánkov obèanov mesta, a umožnenie è. 181/95 Z. z., ustanovení Zmluvy o za-
termín konania VZ a dôležitos� programu  dotknutej strane rovnakým spôsobom ložení spoloèenstva a vlastných stanov. 
v súvislosti s návrhom na zmenu Stanov. zverejni� v aktuálnom èase stanovisko, Jeho názory uvádzame do reálnej 
Pozvánky boli èlenom doruèené 14 dní ktoré uvádza subjektívne názory jedno- skutoènosti, pod¾a overených faktov. 

Za èlenov J.Š



pred rokovaním VZ, teda v dostatoènom oprávnený prijíma� a rieši� s�ažnosti opakované vystúpenia v diskusiách na VZ, 
èasovom predstihu, a každý èlen spolu- èlenov spoloèenstva je Dozorná rada CS   v   listoch na DR CS a výbor CS, kde na 
majite¾stva, vrátane p. Šimku, ktorý mal a zmierovacím orgánom v sporoch medzi jednej strane tvrdo kritizuje, napáda a po-
záujem o konzultovanie navrhovaných èlenmi CS je Zmierovacia komisia. Valné dozrieva takmer všetko, èo súvisí s èin-
zmien stanov mal možnos� poèas 14 dní, ale zhromaždenie je orgán príslušný na riešenie nos�ou volených orgánov CS a hneï na 
potom i v priebehu VZ ich konzultova� a na- závažných otázok èinnosti CS  majetko- záver svojho príspevku namiesto návrhov 
vrhova� úpravy. Preto bol v návrhu na právne vz�ahy, zmeny a úpravy stanov   ri eš e ni a  na odstraòovanie kritizovaných 
zmenu stanov v rámci rokovania VZ a Zmluvy o založení, hodnotenie roèných nedostatkov paradoxne navrhuje zvyšo-
venovaný ve¾ký èasový priestor, èo pán výsledkov hospodárenia a plnenia LHP, vanie miezd v spolumajite¾stve. 
Šimko vo svojom èlánku sám konštatuje. schva¾ovania výšky roèných dividend pre Napríklad na VZ 25.3.2007 po ukonèení 
4. V uznesení VZ z 25.3.2007, v èasti èlenov spoloèenstva, rozvoj a smerovanie emotívnej a tvrdej kritiky práce výboru CS 
schva¾uje pod bodom 11 je text: „Schva¾uje èinnosti spoloèenstva v ïalších obdobiach v r. 2006, namiesto návrhu na riešenie 
doplnenie Zmluvy o založení a Stanov CS a pod. kritizovaných nedostatkov, navrhol zvý-
Rajec PS pod¾a predloženého návrhu  P ri  n e sp ok oj no sti s èinnos�ou volených šenie mesaènej mzdy predsedu o 2000,- Sk. 
a budú doruèené každému èlenovi CS.“   o rg á nov CS alebo iných podozreniach je V èlánku, ktorý je teraz uverejnený na inom 
V texte nie je uvedený termín doruèenia. Pri každý èlen spoloèenstva oprávnený okrem mieste tohto vydania Rajèana tvrdí na 
schva¾ovaní tohto návrhu uznesenia každý s�ažnosti ku Dozornej rade, obráti� sa   je dn e j  st ra ne, citujeme: „... je nezbytne 
úèastník VZ mal možnos� doplni� text o ur- s podnetom na príslušné štátne orgány a nutné a to èo najskôr urobi� radikálne 
èenie èasového termínu na doruèenie súdy pokia¾ nepovažuje za dostaèujúce opatrenia na zvýšenie hospodárskeho 
Stanov, vrátane p. Šimku. Nikto však túto rozhodnutia DR a Zmierovacej komisie. výsledku...“ (rozumejme radikálne 
možnos� a oprávnenie nevyužil. Preto platí 7. Ku „poradenskej èasti“ a kritike zvýšenie �ažby dreva), hneï v ïalšej èasti 
termín doruèenia Stanov do konania hospodárskych výsledkov spoloèenstva  n am i esto návrhu na vykonanie a spôsoby 
ïalšieho VZ. Pán Šimko, jemu typickým v predmetnom èlánku p. Šimku, upozor- radikálnych opatrení, hneï v závereènom 
spôsobom teraz s ve¾kým oneskorením òujeme èlenov spoloèenstva a verejnos� na odstavci predmetného èlánku vyzýva, 
spochybòuje schválené uznesenie VZ vo nesprávne tvrdenie menovaného o roèných  citujeme: „... zachovajme dedièstvo našich 
verejnosti a snaží sa svojimi subjektívnymi hospodárskych výsledkoch CS v èiastkach otcov pre budúce generácie, ale pre 
názormi a kombináciami nepriaznivo 400-900 tis. Sk. Tieto èiastky nie sú roèným všetkých rovnako...“. Tieto konštatovania, 
ovplyvòova� verejnú mienku obèanov hospodárskym výsledkom-ziskom spolo- návrhy a výzvy sú voèi sebe v priamom 
mesta o èinnosti CS. èenstva, ale je to iba èas� zisku pripadajúca rozpore. Toto už nepotrebuje žiadny ïalší 
5. Od r. 2003 p. Šimko opakovane každý rok na rozdelenie podielov èlenom spolo- komentár. 
pri konaní VZ, ale aj v rôznych listoch, tak èenstva, ktorej výšku schva¾uje VZ vo 
ako je aj jeho príspevok do tohto èísla svojom uznesení. Ïalšia èas� roèného zisku Vážení spolumajitelia, sme presvedèení, že 
Rajèana, vystupuje ako hovorca èlenov CS. po vykonaní daòových a odvodových po preèítaní nášho ohlasu na èlánok           
Nevieme však, o ktorých èlenov a akí poèet povinnosti, je pod¾a rozhodnutia VZ p. Šimka  „Èlenovia bez stanov“ , budete 
èlenov sa jedná, pretože to doteraz nikde každoroène použitá na ochranu a obnovu ma� dostatok informácií o pohnútkach, 
ústne ani písomne neprezentoval. lesných porastov, na trvalo udržate¾nú, ktoré viedli pána Šimka ku uverejneniu 
Pravdepodobne sám seba zvolil do funkcie úspešnú hospodársku èinnos� a na predmetného èlánku  v mesaèníku Rajèan a 
hovorcu. Skutoènos�ou je opak jeho zve¾aïovanie a zvyšovanie hodnoty o faktoch, ktoré prezentujú èinnos� 
presvedèenia. Doteraz na roèných hodno- majetku Cenzuálneho spolumajite¾stva. Ku pozemkového spoloèenstva CS Rajec PS    
tiacich VZ nebola zaznamenaná žiadna vyššie uvedenej aktivite p. Šimku v tomto a èinnos� jeho vedúcich pracovníkov a vo-
podpora úèastníkov Valného zhroma- bode je nevyhnutné uvies�, že za celé lených orgánov.
ždenia na jeho diskusné vystúpenia  o bd o bi e  ob no v en ej  è innosti CS základný Vzh¾adom na dlhodobé, opakované verejné 
a názory, ale naopak. Jeho diskusné majetok pozemkového spoloèenstva, teda poškodzovanie dobrého mena Cenzuálneho 
príspevky vyvolávajú u èasti prítomných výmera lesnej a po¾nohospodárskej pôdy spolumajite¾stva, na verejné ohováranie     
pohoršenie, ktoré sa prejavuje hlasnými bola a je rovnaká. Podstatne rozdielné sú a nekonkrétne podozrievanie vedúcich 
výzvami na skonèenie jeho reèi, v druhej roèné výsledky hospodárenia, ktoré sú pracovníkov a èlenov volených orgánov 
èasti prítomných na VZ to vyvoláva výsledkom úrovne a kvality hospodárskej, CS, ohlupovanim èlenov spolumajite¾stva, 
úsmevné pobavenie ako pravidelný obchodnej, výrobnej a riadiacej èinnosti zatajovaním nejakých skutoèností, podvo-
folklórny doplnok diskusie. volených orgánov a zamestnancov spolo- dov, obohacovania, prinucovania èlenov 
6. Pán Šimko v celom jeho podozrievavom èenstva v danom volebnom období. spolumajite¾stva do schva¾ovacích povin-
èlánku si ve¾mi zamieòa názvy Volených Nepríjemným výsledkom hodnotenia ností, luxusných nákupov zariadení a vo-
orgánov CS, ich poslanie a predmet èinnosti p. Šimku v období, keï bol èlenom zidiel, ïalej vzh¾adom na ústne a písomné 
èinnosti. Ponúkajú sa dve vysvetlenia, buï predstavenstva bolo jeho vyradenie z okru- rozširovanie nepravdivých skutoèností       
to robí z nevedomosti, èo svedèí o úrovni hu kandidátov na èlenstvo vo volených a podobných nezmyslov, sa pán Šimko 
jeho intelektu, alebo to robí s úmyslom, èo orgánoch spoloèenstva pri vo¾bách do týmto svojim konaním snaží o vyvolávanie 
zasa svedèí o úrovni jeho vz�ahu ku výboru v roku 1994. Táto skutoènos� až napätia a zhoršovanie medzi-¾udských 
spoloènému majetku, ktorého je sám doteraz pravdepodobne traumatizuje vz�ahov  vo  vnú t r i  Cenzuá lneho  
spolumajite¾om a užívate¾om. konanie a osobnos� p. Šimku a môže by� spolumajite¾stva a porušuje Stanovy CS. 
V záujme informovanosti spolumajite¾ov rozhodujúcou príèinou jeho opakovaných Preto odporúèame tieto otázky rieši� a s ko-
pozemkového spoloèenstva a verejnosti, podozrievaní, rozširovania názorov, ktoré neènou platnos�ou rozhodnú� v rámci 
považujeme za potrebné oznámi�, že sú v rozpore so Stanovami CS a znením rokovania VZ v r. 2008.
voleným orgánom spoloèenstva nie je v sú- zákona è. 181/95 Z.z. Sú taktiež 
èasnom období predstavenstvo, ale výbor pravdepodobným dôkazom rozpoltenia Výbor CS Rajec PS, DR CS Rajec PS
CS, kontrolným orgánom, ktorý je osobnosti menovaného. Svedèia o tom jeho 



Podujatie konèilo diskotékou, poèas ktorej 
si deti mohli zasú�aži� o milé drobnosti. 
Navštívili nás aj èlenovia Polície SR - pso-„Cesta do vesmíru" 22. 6. 2007 sa Privítali sme deti z materských škôl      
vodi, ktorí predviedli šikovnos� a tvrdú konal 6. roèník festivalu „Divadelná Šuja v Rajci, Èili divadlo z Rajca, ŠZ školy zo 
prácu policajných psov.2007“, ktorý každoroène organizuje Žiliny, Považskej Bystrice, Ilavy, Bytèe, 

Celá akcia sa niesla vo fantastickej Š p e c i á l n a  Kysuckého Nového Mesta,  
atmosfére plnej priate¾stva a vzájomnej základná škola dospelákov z Domova sociálnych 
tolerancie, a èasto vháòala do oèí slzy v Šuji v spolu- služieb v Žiline, dievèatá z Diag-
dojatia.práci s OZ Pre nostického centra v Lietavskej 
Cie¾om podujatia je rozvíja� vz�ahy medzi život v Rajci a Lúèke.
postihnutými a ich intaktnými rovesníkmi, taneènou sku- Podujatie sprevádzal bohatý 
aby sa dokázali vzájomne tolerova�           pinou G. D. I. 
a rešpektova�, rozvíja� ich vzájomné junior.
kamarátstva a vzájomne si pomáha�.Divadelná 

Touto cestou by som chcela poïakova� Šuja je festival 
všetkým špeciálnym pedagógom, ktorí m e n t á l n e  

p r a c u j ú           postihnutých detí, mládeže a dospelých     
s  mentálne a ich kamarátov.
postihnutými, Festival nie je urèený len pre jedincov so 
ktorí odvá-špeciálnymi potrebami. Na tomto podujatí 
dzajú �ažkú sa môžu prezentova� všetky deti, ktoré 
a l e  k r á snu  chcú ukáza�, èo dokážu, a chcú svojim 

program, poèas celého dòa sa prácu. „umením“ poteši� aj ostatných.
spievalo, recitovalo, tancovalo, Taktiež ïaku-Každoroène sa  festivalu zúèastòujú 
hralo divadlo a rôzne scénky. Na jem všetkým deti, mládež a dospelí zo špeciálnych škôl  
festivale sa prezentovali výtvarné sponzorom, a špeciálnych zariadení, ktoré sú urèené pre 
práce žiakov jednotlivých zaria- bez ktorých mentálne postihnutých a taktiež deti 
dení, ktoré boli na konci festivalu by sme nemo-„normálne“. Vítaní sú všetci, ktorí chcú 
ohodnotené a ocenené krásnymi cenami. hli toto podujatie organizova� a ïakujem ukáza� èo dokážu, všetci tí, ktorí chcú 
Deti si mohli zatancova� v taneènej dielni  celému tímu organizátorov za výborne svojim „umením“ poteši� ostatných. Tento 
s èlenkami taneènej skupiny G. D. I. junior zorganizované podujatie.rok sa festivalu zúèastnilo takmer 200 
a nauèi� sa jednoduché taneèné variácie. úèastníkov!!!

Hodiny pre verejnos� sú stanovené na základe viacerých 
ukazovate¾ov v spolupráci s Poštovým regulaèným úradom. 
Základné kritéria pre stanovenie hodín pre verejnos� ako                 
i pracovnej doby pracovníkov sa odvíjajú od:
- poètu obyvate¾ov ako aj ich objektívnych potrieb
- fondu pracovnej doby
- technických možností verejnej poštovej siete
- ekonomických možností
- príchodu a odchodu prepravného kurzu
   Naša pošta je na základe spomenutých kritérií zaradená do 
jednosmennej prevádzky so zachovaním 35 hod. týždenného 
úväzku jednotlivých pracovníkov. Do pracovnej doby pracovníkov 
spadá tiež príprava na otvorenie prevádzky ako i popoludní 
spracovanie a výprava zásielok.

Otváracie a zatváracie hodiny boli stanovené tak, aby obyvatelia 
mohli uplatni� svoje potreby v dopoludòajších a èo najdlhšie v po-
poludòajších hodinách (denne do 16.00 hod, v stredu do 17.00 hod) 
Takže sme boli nútení stanovi� technologickú prestávku v èase 
obedòajších hodín.

Èas a poèet zvozov zásielok je stanovený na základe 
prepravného plánu, ktorý je spracovaný v náväznosti na oblastnú, 
regionálnu a celoplošnú prepravnú sie� s prihliadnutím na 
ekonomickú únosnos� jednotlivých pôšt.

vedúca pošty

V našom meste sa mi nepáèi:

- pošta je zatvorená od 11.30 hod. do 13.00 hod.
- zásielky odchádzajú z Rajca iba raz denne, a to až po 16. 
hodine
- na námestí od Domu služieb až po rohový dom je preluka, ktorá 
kazí vzh¾ad celého námestia
- športová hala už vyše 15 rokov neslúži svojmu úèelu a mesto ju 
nedokázalo doteraz dorieši�
- na sídlisku juh po predaji obchodnej jednotky ako i cesty 
podviedli obèanov, keï s¾úbili, že cesta pre peších až k zástavke 
autobusu bude vybudovaná v priebehu dvoch rokov
- po piatkových diskotékach sú poprevracané kontajnery, 
porozbíjané f¾aše a kopa neporiadku pred dverami zábavných 
podnikov
- �ažké nákladné autá, ktoré vozia piesok zo Šuje, zneèis�ujú po 
meste cesty, hlavne v zákrutách, jazdia bezoh¾adne a 
nedodržiavajú dopravné predpisy
- sprejeri dali o sebe vedie� v našom meste na rôznych miestach 
a budovách
- futbalové mužstvo dospelých hrá iba I. triedu v rámci okresu
- znaèky pre vyhradené parkovanie áut v rámci mesta sú 
osadené ako v Kocúrkove (hore-dole)
- ešte som nestretol pešieho policajta (nie mestského) v meste 
pri výkone služby. Prevážajú sa len v autách a vidie� ich len, keï 
idú na obed, alebo pre poštu.

Töröková B.
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potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. prevádzkovate¾ pohrebiska. K¾úèe sa nachá-
3.4. Obstarávate¾ pohrebu (osoba, ktorá sa Návštevníci pohrebiska sú povinní dzajú u prevádzkovate¾a pohrebiska.
postará o pohreb, dediè) si u prevádzkovate¾a 1. Udržiava� poriadok na pohrebisku 6.2. Hlavný vstup od kostola sv. Ladislava na 
pohrebiska dohodne celý priebeh pohrebu za 2. Zachováva� dôstojnos� pohrebiska. pohrebisko je vo¾ne otvorený. Pohrebisko je 
odplatu. prístupné denne v èase od 7. 00 h. do 20.00 h.

Údržba pohrebiska3.5. Je v právomoci obstarávate¾a pohrebu a na 7. Pri stavebnej èinnosti je možné použi� za 
poslednom prianí zomrelého aký pohreb sa odplatu, po dohode s vlastníkom pohrebiska 1. Zimná údržba
vykoná. elektrickú energiu.1.1. Zimná údržba sa zabezpeèuje pod¾a potreby 
3.6. Obèiansky pohreb vykonáva primátor a hradí ju vlastník. Poplatok za užívanie hrobového miestamesta, zástupca primátora mesta, prípadne 1.2. V zime sa udržiava: 
poverený poslanec mestského zastupite¾stva. 1. Za užívanie hrobového miesta je možné 1.2.1. Chodníky: hlavný chodník v starej èasti 
3.7. Cirkevný pohreb je potrebné dohodnú�       zaplati� na dobu 10 rokov dopredu. Pri zvýšení pohrebiska, chodník do domu smútku, hlavný 
s predstavite¾om danej cirkvi. poplatku za užívanie hrobového miesta má chodník v novej èasti pohrebiska, spojovacie 
3.8. ¼udské pozostatky pred dòom pohrebu je právo prevádzkovate¾ pohrebiska doúètova� chodníky zo starej èasti pohrebiska na novú 
možné umiestni� v malej obradnej miestnosti    rozdiel. èas�.
v dome smútku. 2. Poplatok za užívanie hrobového miesta je 1.2.2. Prístupová komunikácia ku domu 
3.9. V deò pohrebu sú ¾udské pozostatky  príjmom vlastníka. Prevádzkovate¾ pohrebiska smútku.
umiestnené vo ve¾kej obradnej miestnosti         poplatok vyberie od užívate¾a a odvedie na úèet 1.2.3. Okolie domu smútku.
v dome smútku. vlastníka.1.3. Doèistenie okolia domu smútku zabez-

2.1. jednohrob 250,- Sk za každých zaèatých 10 peèuje prevádzkovate¾ pohrebiska.4. Úpravu ¾udských pozostatkov a ich 
rokov ukladanie do rakvy 2. Letná údržba 2.2. dvojhrob 500,- Sk za každých zaèatých 10 Prevádzkovate¾ pohrebiska zabezpeèuje úpravu 2.1. Letná údržba pohrebiska sa zabezpeèuje rokov¾udských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy pod¾a potreby, hradí ju vlastník. 2.3. za hrob die�a�a mladšieho ako 10 rokov sa po dohode s obstarávate¾om pohrebu za odplatu. 2.2. Letná údržba zahàòa najmä kosenie a za- neplatí pokia¾ nie je umiestnené medzi hrobmi Prevádzkovate¾ pohrebiska je povinný o zákaze metanie. dospelých.pochovávania bezodkladne informova� mesto.
3. Poplatok za pridelenie hrobového miesta       3. Dodávka vody na pohrebisku
v novej èasti mestského pohrebiska je 1000,- Sk 5. Vedie evidenciu súvisiacu s prevádzko- 3.1. Dodávka vody a pohrebisku je zabezpeèená 
a je príjmom vlastníka.vaním pohrebiska pomocou vodovodu a pomocou 2 studní s ruè-
4. Poplatok za pridelenie hrobového miesta 5.1. Vedie evidenciu hrobových miest, ktorá ným èerpadlom.
osobe, ktorá nemala trvalý pobyt v meste je musí obsahova� údaje o pochovanej osobe naj- 3.2. Prívod vody z vodovodu sa poèas zimného 
1000,- Sk a je príjmom vlastníka.mä: meno, priezvisko, dátum narodenia a úmr- obdobia zatvára.
5. Poplatok za pridelenie hrobového miesta  tia, rodné èíslo, miesto úmrtia, dátum uloženia 3.3. Dodávku vody zabezpeèuje a hradí vlastník.
èestnému obèanovi v zmysle bodu 3 a 4 sa do hrobu s uvedením èísla hrobového miesta      

4. Osvetlenie pohrebiska odpúš�a.a håbky pochovania a iné ïalšie skutoènosti (ne-
4.1. Osvetlenie pohrebiska je zabezpeèené po- 6. Poplatok za pridelenie hrobového miesta bezpeèná choroba). Evidencia musí obsahova� 
mocou systému verejného osvetlenia. zomrelému die�a�u do 1 roka sa odpúš�a.údaje o:
4.2. Osvetlenie pohrebiska je v prevádzke len    7.Èestní obèania mesta a významné osobnosti 5.1.1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, 
v nevyhnutnej miere: sú oslobodené od poplatku za užívanie ak sa taký zákaz vydal,
4.2.1. Poèas vianoèných sviatkov a novo- hrobového miesta.5.1.2. zrušení pohrebiska,
roèných sviatkov do 20.00 hod.5.1.3. skutoènosti, èi je hrob chránený ako Záver
4.2.2. Poèas ve¾konoèných sviatkov do 20.00 h.národná kultúrna pamiatka alebo pamäti- Ostatné práva a povinnosti upravuje VZN          
4.2.3. Poèas sviatkov zosnulých do 22.00 hod.hodnos� mesta pod¾a osobitného predpisu alebo è 71/2005 o poskytovaní pohrebných služieb     

èi ide o vojnový hrob. 5. Likvidácia odpadu a prevádzkovaní pohrebísk a zákon è. 470/2005 
5.2. Evidencia hrobových miest obsahuje aj 5.1. Na pohrebisku sa nachádzajú 2 ve¾ko- Z.z. o pohrebníctve.
zoznam významných pochovaných osôb a cen- objemové kontajnery.
ných pomníkov. Evidenciu vedie MsÚ. 5.2. Vývoz a zneškodnenie odpadu zabezpeèuje 

a hradí vlastník pod¾a potreby.6. Uzatvára nájomnú zmluvu za užívanie 
5.3. Nájomca hrobového miesta je povinný hrobového miesta
udržiava� poriadok a èistotu v okolí hrobu. 6.1. Prevádzkovate¾ uzatvára nájomnú zmluvu 
Svojou èinnos�ou neznehodnocova� vlastné      za užívanie hrobového miesta.  Prevádzkovate¾  
i cudzie hrobové mies-pohrebiska uzatvorí nájomnú zmluvu za užíva-
ta. Na uloženie odpadu nie hrobového miesta s nájomcom (dedièom) na 
z hrobového miesta dobu neurèitú. Nájomná zmluva nesmie by� vy-
slúžia kontajnery.povedaná skôr ako pred uplynutím tlecej doby.
5.4. Odpad so sta-6.2. Výpovedná doba z dôvodu, že nebolo zapla-
vebnej èinnosti (pri tené nájomné je jeden rok, odkedy nebolo zapla-
oprave hrobu a pod.) je tené nájomné, ak je nájomca známy. Ak si ná-
potrebné uloži� do jomca po uplynutí výpovednej doby neodstráni 
ve¾koob jemových  príslušenstvo hrobu, má prevádzkovate¾ po-
kontajnerov, prípadne hrebiska právo príslušenstvo odpreda�.
ved¾a kontajnerov. 6.3. Výpovedná doba z dôvodu, že nebolo za-

platené nájomné je pä� rokov, odkedy nebolo 6. Èas otvorenia po-
zaplatené nájomné, ak je nájomca neznámy. Po hrebiska.
uplynutí výpovednej doby má prevádzkovate¾ 6.1. Hlavná brána, i ve-
pohrebiska právo príslušenstvo hrobu odpreda�. d¾ajšia brána pri dome 
6.4. Nájomca je povinný oznámi� prevádz- smútku sú zatvorené. 
kovate¾ovi pohrebiska všetky zmeny údajov Otvorenie zabezpeèuje 

inzercia

dokonèenie - s. 3

J. Tomèíková

Záujemci, ktorí si chcú preèíta� celý pre-
vádzkový poriadok pohrebísk si ho môžu po-
zrie� na inf. tabuliach pri MsÚ, na cintorínoch 
a na internetovej stránke www.rajec.sk.



pokuty za priestupky (dopr. priestupky - vyplývajú aj zo zákona. Spolupráca s OO PZ Ko¾ko zamestnancov 
státie v zákaze zastavenia, jazdy v proti- v Rajci je ve¾mi dobrá, až nadštandardná.má Mestská polícia?
smere, parkovanie na platenom parkovisku Obyvatelia si všimli, že už aj Rajec je monito-Od 1.8.2007 máme 
bez lístka, priestupky pri porušení VZN - rovaný kamerovým systémom, môžete nám k šes� zamestnancov. 
neoprávnené zabratie verejného priestran- tomu poveda� nieèo bližšie.Akým spôsobom sa 
stva, zneèistenie ver. priestranstva, umývanie Mesto zatia¾ zakúpilo dve kamery, ktoré boli môžu obèania mesta    
motorových vozidiel na ver. priestranstve   v   pr iebehu mesiaca júl nainštalované na s vami skontaktova�?
a komunikáciách, atï.) Námestie SNP. Kamery sú pohyblivé, takže Môžu zavola� na èíslo telefónu 0907 631 403, 
- zadrža� osobu pristihnutú pri páchaní alebo nimi môžeme monitorova� aj pri¾ahlé ulice, môžu napísa�  na  mai lovú  adresu  
bezprostredne po spáchaní trestného èinu   id e   najmä o ulice Štúrova, Nádražná,  A je zriadená schránka 
a odovzda� ju na útvar policajného zboru Sládkovièova, Bielisko, Kukuèínova, M. R. dôvery, ktorú nájdu obèania v priestoroch 
- presvedèi� sa, èi ten koho zadržiavame nie Štefánika, Lipová. Aby bolo všetko v súlade MsÚ.
je ozbrojený (vykona� osobnú prehliadku) so zákonom sú monitorované miesta Èo je vašou hlavnou pracovnou náplòou?
- prikáza� každému, aby na nevyhnutný èas oznaèené informáciou o kamerovom Našou hlavnou úlohou je zabezpeèova� 
nevstupoval na urèené miesta systéme.verejný poriadok v meste a spolupracova� pri 
- zastavova� vozidlá, ak vodiè spáchal Plánujete rozšíri� kamerový systém?ochrane obèanov pred ohrozením ich života  
priestupok proti bezpeènosti a plynulosti Máme zakúpenú licenciu na štyri kamery. a zdravia. Chránime majetok mesta               
cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu Keïže je to dos� ve¾ká finanèná investícia, a obèanov pred poškodením, znièením alebo 
- oprávnenie požadova� preukaz totožnosti Mesto Rajec plánuje zahrnú� do mestského stratou, dohliadame na ochranu životného 
od osoby pristihnutej pri spáchaní priestupku rozpoètu nákup ïalších dvoch kamier. prostredia a na dodržiavanie poriadku            
(napr. vodiè mot. vozidla, mladistvá osoba pri Prinesú tieto kamery osoh?a èistoty v meste, riešime zneèistenie chodní-
konzumácií alkoholických nápojov plus To ukáže až èas, zatia¾ to nevieme posúdi�. kov, verejných komunikácii, takzvané èierne 
dychová skúška na zistenie požitia alko- Keï sme oslovili kolegov z iných miest, kde skládky odpadov, psie exkrementy hlavne na 
holických nápojov, rušenie noèného k¾udu, tento  kamerový systém funguje už dlhšie, sú sídliskách, kde sa hrajú deti. Máloktorý 
výtržnos�, atï.) s ním ve¾mi spokojní lebo im pomáha rieši� majite¾ psa je tak uvedomelý, že si po svojom 
- oprávnenie otvori� byt, ak je dôvodná porušovanie zákonov a všeobecno-záväzných miláèikovi aj uprace. Keï je to možné, tak 
obava, že je ohrozený život alebo vážne ohro- nariadení zo strany obèanov.zabezpeèujeme aj odchyt túlavých psov, 
zené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná niekedy je to dos� zložitý problém, lebo 
škoda na majetku a hrozí nebezpeèenstvo      Náèelník MP Šimkuliè Jurajkaždý psík nie je ochotný „spolupracova�“. 
z omeškania Zástupca náèelníka MP Urban Marcel Až na jeden prípad, keï sme museli tuláka 
- oprávnenie použi� donucovacie prostriedky umiestni� v útulku sa majite¾ vždy našiel.
v súlade zo zákonomAké zásahy sú v právomoci mestského 
Máte cez letné prázdniny zvýšený poèet policajta?

Skôr ako zásahy to môžeme nazva� radšej priestupkov? Èo najèastejšie riešite zo 
oprávnenia mestského policajta pre informo- strany obèanov? 

Zatia¾ sme niè väèšie nezaznamenali, vanos� obèanov, by sme ich v skrátenej forme 
väèšinou ide o devastáciu detských ihrísk. vymenovali.
Najèastejšie riešime podnety zo strany Mestský policajt má oprávnenie:
obèanov, ak na ich parkovacom mieste stojí - vyzva� osobu aby upustila od konania, 
iné cudzie vozidlo.ktorým narušuje verejný poriadok (napr. 

rušenie noèného k¾udu, výtržnos�, ruvaèka) Spolupracujete aj so štátnou políciou?
Spolupráca s útvarmi policajného zboru nám - uklada� a vybera� v blokovom konaní 

mepo@rajec.sk

a meracích zariadeniach. obchodníkmi. Ja tu pracujem ako admini-
Sesterská firma ANAJ Czech sídli na severnej stratívna pracovníèka a zamestnávame ešte 
Morave v meste Frýdlant nad Ostravicí a v sú- upratovaèku. Na jeseò plánujeme kúpi� nový 
èasnosti má viac ako 30 zamestnancov a roèný stroj, takže budeme pribera� jedného až dvoch 
obrat vyšší než 2 milióny eur. Naša firma je zamestnancov - pod¾a toho ako budeme 
samostatná a na Slovensku funguje už tretí rok. prosperova�.
Dva roky sídlila v Dubnici nad Váhom, kde boli Kto sú vaši hlavní obchodní partneri?
k dispozícii len kancelárske priestory, nebola Sú to predovšetkým ve¾ké firmy z oblasti 
tam dielòa, èo bolo ve¾mi nevyhovujúce. Pred strojárskej výroby, automobilového priemyslu  
rokom a naskytli priestory v Rajci - v areáli a ïalších asi 70 menších odberate¾ov.
bývalého výrobného družstva Rajèanka, ktoré Aké máte plány do budúcnosti?
sa nášmu majite¾ovi zdali výhodné aj z h¾adiska Chceli by sme sa viac zamera� na samotnú 
lokality i priestorových možností. výrobu ako na ostrenie. Naša spoloènos� 
Ko¾ko máte v súèasnosti zamestnancov? rozbieha spoluprácu aj s automobilkou Kia, Predstavili by ste sa èitate¾om Rajèana, èomu 
Našich obèanov by iste zaujímalo èi aj v súèas- takže aj v tomto odvetví vidíme našu budúc-sa vaša spoloènos� venuje?

nos�. Dúfam, že firma bude prosperova�           Sme obchodno-výrobná firma, ktorá sa zaoberá nosti ponúkate pracovné príležitosti.
Momentálne máme dvoch ¾udí vo výrobe, ktorí a v Rajci zostane èo najdlhšie. Zákaziek máme výrobou a ostrením špeciálneho a kovo-
pracujú na 2 zmeny. Okrem toho je tu konate¾ zatia¾ dos�.obrábacieho náradia. Všetky výrobné èinnosti 
firmy a vedúci výroby, ktorí sú súèasne aj sa realizujú na najmodernejších strojoch           p. Z. Pekárová



 ‹

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu   
v Rajci je jednou z piatich obvodných organizácií Mestskej 
organizácie SRZ v Žiline. Má 222 èlenov, z toho 139 
dospelých, 31 dôchodcov, 12 mladých èlenov do 18 rokov  
a 40 detí do 15 rokov. Medzi dospelými je i 7 žien. Mestská 
organizácia SRZ v Žiline patrí s 3300 èlenmi medzi 

najväèšie organizácie na Slovensku. Naša obvodná organizácia má zverené do 
obhospodarovania tieto pstruhové revíry: Rajèanku od prameòov v Èièma-
noch, po vtok potoka Kuneradka so všetkými prítokmi lovnými i chovnými.  
V pstruhových revíroch sa vyskytuje pstruh potoèný, pstruh dúhový, lipeò 
timiánový a ako sprievodné druhy èereb¾a pestrá, hrúz a hlaváè.
Do pstruhových revírov nasádzame každoroène pod¾a plánu zarybnenia 
pstruha potoèného, pstruha dúhového i lipòa. 
Okrem toho obhospodarujeme rybník Košiare o výmere 9,3 ha, ktorý je 
kaprovou vodou. V òom žijú: kapor, š�uka, zubáè, lieò a pleskáè, tieto druhy 
rýb sú pravidelne napúš�ané. V rybníku sa vyskytujú i amur, tolstolobik, 
sumec, podustva, ostriež, úhor, èervenica, slneènica, belica a plotica.
Od napustenia rybníka v roku 1988 hladina každoroène zamàzala v prvej 
polovici novembra a rozmàzala v priebehu mesiaca apríl, prièom na 
zamrznutej vodnej ploche sa obèania venovali zimným športom. Táto zima 
však bola výnimoèná, nako¾ko hladina bola zamrznutá iba nieko¾ko dní.        
Z toho dôvodu lov stanovených rýb pod¾a zákona pokraèoval až do 15. marca, 
kedy sa ukonèil. Z uvedeného dôvodu sa ulovilo podstatne viac rýb, hlavne 
kaprov ako v uplynulých sezónach. Po otvorení tohoroènej sezóny od 15. mája 
boli úlovky preto slabšie. 
Okrem obhospodarovania vodných tokov sa èlenovia našej organizácie 
venujú i ochrane èistoty a hájenia vôd, brigádnickej èinnosti, pri ktorej 
vybudovali nemalé hodnoty. Brigádnicky pomáhali pri výstavbe rybníka 
Košiare, ako i pri rekonštrukcii Domu rybárov v Rajci. Nemálo hodín 
odpracovali pri èistení toku Rajèanky cez mesto Rajec, èistení brehov rybníka 
ako i úprave prístupovej cesty k rybníku. 
Našu prácu však s�ažujú nesvedomití obèania, ktorí zneèis�ujú odpadkami 
brehy tokov od Èièmian až po Rajecké Teplice. 
Na rybníku Košiare sme zhotovili 10 držiakov na PVC vrecia, ktoré 
pravidelne vyvážame. Stále však nachádzame odpadky i mimo týchto 
zariadení, ktoré rybári, ale i ostatní výletníci stále ignorujú. Veríme však, že    
v spolupráci s poriadnymi rybármi i ostatnými obèanmi sa nám podarí 
prevychova� i tých. Potom sa budeme všetci cíti� v prírode urèite lepšie. 

Ing. Juraj Surový 



Poèas letných prázdnin pripravilo MsKS v Rajci dva prímestské tábory. 
V prvom pod názvom „Putovanie storoèiami“ sa 15 detí dozvedelo nieèo   
z histórie svojho mesta, ale aj tej svetovej. Každý deò èakalo na deti iné 
storoèie a rôzne sú�aže. Deti si mohli vyskúša� stre¾bu z kuše pod doh¾a-

dom profesionála p. Mihála, jaz-
du na koni, pozreli si indiánske 
obydlia, vytvorili si svoj totem. 
Francúzsky dvor ich inšpiroval   
k napísaniu oslavnej básne pre 
„krá¾a Slnko“, i na zmenu svojho 
obleèenia na dobové kostými. 
Éra nemého filmu zas motivovala 
na nakreslenie svojich zážitkov 
na fólie, ktoré zdobia priestory 
MsKS. 

Druhý tábor pod názvom „Ja som malý remeselník“ bol zameraný na 
¾udové remeslá, ktoré majú v Rajci bohatú tradíciu. Každý deò sa 16 detí 
oboznamovalo s remeslami - tkáèstva, drotárstva, kožiarstva... Obuvnícke 
remeslo im priblížil p. Ján Kuraj-
ský. Život v minulosti spoznali aj 
pri návšteve Ekoskanzenu v Lie-
tavskej Svinnej, kde si vyskúšali i 
jazdu na koni. Malí turisti zvládli 
aj návštevu Lietavského hradu. 
Mnoho zaujímavosti sa deti doz-
vedeli o vèelárstve od p. Antona 
Koledu, ktorý im pútavo poroz-
prával o svojej dlhoroènej zá¾u-
be. Ochotne nám na druhý deò 
priblížil aj históriu turbíny. Zaují-
mavým zážitkom bola i ukážka ma¾ovania na sklo od p. Jána Bitušíka.

Posledný deò boli najlepšie skupiny odmenené a všetky si odniesli 
domov sladkú odmenu a spomienkovú fotografiu, ktorá im bude pripo-
mína� tieto chvíle. 

2. turnus

E. Pekná

Mestská základná škola
žiakov 1. roèníka: 34
celkový poèet žiakov: 640

Základná cirkevná škola
žiaci v 1. roèníka: 30
celkový poèet žiakov: 316

Gymnázium A. Škrábika
poèet študentov: 240

Gymnázium, ul. Javorová
poèet študentov: 242

Prinášame Vám preh¾ad stavu žiakov na školách v Rajci.



V sobotu 25. augusta sa uskutoènil celodenný športový turnaj 
mužov, ktorý zorganizovali priatelia futbalu za podpory Mesta 
Rajec, a niektorých podnikate¾ských subjektov. Toto podujatie 
zaèalo písa� svoju históriu na poèes� nášho nedávno zosnulého 
priate¾a, ve¾kého fanúšika športu.

Turnaja sa zúèastnili družstvá: Santos Rajec, Kunerad, Streèno, 
Stará Bystrica a Jacovce. Pôvodne bolo prihlásených 6 mužstiev, ale 
hostia z Krásna sa nedostavili. Hralo sa v dvoch vyžrebovaných 
skupinách, z ktorých ví�azi hrali vo finále.

Priebeh turnaja: 
Santos - Kunerad              3:0
Streèno - Kunerad            1:3
Santos - Streèno               4:0
Stará Bystrica - Jacovce   1:1 (4:3 p.k.)

O 3. miesto Stará Bystrica - Kunerad 5:2 
O 1. miesto Santos - Jacovce 1:1 (4:3 p.k.)

Celkové poradie:
1. Santos Rajec
2. Jacovce
3. Stará Bystrica
4. Kunerad
5. Streèno

Sú�až o najlepšieho strelca vyhral Jozef Baïura (Santos) s 3 
gólmi, najlepší brankár bol vyhodnotený Juraj Lacika (Jacovce), 
najužitoènejší hráè Pavol Jánošík (Santos) a najstarší hráè, ktorý sa 
zúèastnil bol 57 roèný Anton Litva zo Starej Bystrice. Ceny pre 
ví�azov odovzdal Miroslav Prokopoviè mladší. -rk-

Okrem týchto podujatí má klub mnoho ïalších plánov o ktorých 
vás bude informova� v ïalších èíslach mesaèníka Rajèan. Taktiež 

Aj keï je Rajec len jedno z tých menších prosíme obèanov, ktorí majú nejaké nápady, postrehy, alebo 
mesteèiek, je v òom viacero klubov. Mnohých pripomienky oh¾adom klubu SMER-DS, aby ich hodili do schránky, 
asi napadne klub dôchodcov, alebo futbalový ktorá pribudla v priestoroch Mestského úradu v Rajci. 
klub. Ale v Rajci sídli aj klub strany SMER-DS Ïakujeme.
pod vedením Mgr. Estery Uhlárikovej.            Zoznam èlenov Klubu strany SMER-DS v Rajci:
V predvolebnom období mal klub desa� èlenov, 
ktorí sa aktívne zapájali do predvolebnej Predseda: Mgr. Estera Uhláriková

kampane. V súèasnosti zostalo v klube aktívne jadro šiestich èlenov, Èlenovia: Ing. Miloš Bronèek, Mária Jasenovcová, Bc. Zuzana 
ktorých od pôsobenia neodradilo ani to, že nezískali miesto                 Mlynárová, Jaroslav Rybárik, Mgr. Lucia Žuffová, Marián Tarana, 
v mestskom zastupite¾stve. Alena Uríková, Jana Wieczorková, Jozef Baïura

Hlavnou èinnos�ou klubu je práca s ¾uïmi, èi už sú to deti, dospelí, 
alebo seniori. Taktiež by chceli spolupracova� s tretím sektorom. Klub 
nadviazal spoluprácu s Mestským kultúrnym strediskom v Rajci,        
s ktorým pripravuje svoje spoloèenské akcie. Tou poslednou bolo 
vzdanie úcty Hrdinom SNP. Spolu s MsKS a Slovenským zväzom 
protifašistických bojovníkov položili vence k pamätníku na námestí. 
Tento akt úcty bol sprevádzaný vystúpením ¾udového súboru              
z Terchovej.

V októbri je na pláne s MsKS oslava 50-roènice nášho mesaèníka 
Rajèan. Pri tejto príležitosti sa uskutoèní futbalový turnaj o putovný 
pohár medzi družstvami významných politických osobností strany 
SMER-DS, futbalistami Rajca, Lietavskej Svinnej a družstva kúpe¾ov 
z Rajeckých Teplíc. V októbri sa tiež pripravuje kultúrna akcia pod 
názvom Úcta k starším. Je pre seniorov, ktorí v tomto roku dosiahli, 
alebo ešte len dosiahnu okrúhle výroèie svojho narodenia.

V decembri by chcel klub SMER-DS zorganizova� vianoèné trhy  
a už teraz všetkých pozýva na teplý vianoèný grog.

LU

Na leto sa tešíme, že si prehrejeme kosti, ale keï sa ortu� 
teplomera drží dlhšie nad tridsiatkou dostane telo zabra�. 
Dobré rady: 

Z domu nikdy neodchádzajte nalaèno a 
smädní. V lete si do tašky vždy vložte f¾ašu 
s vodou. Ráno sa treba osvieži� vlažnou 
sprchou a obliec� si nieèo ¾ahké, bavlnené.

Vyhnite sa �ažkým mastným jedlám 
inak vás premôže spánok. Tabu by mal by� 
aj alkohol, rozširuje cievy èo je nebezpeèné 
pre ¾udí so srdcovými chorobami. 

Dbajte na pitný režim!!! Poèas dòa 
vypite minimálne 2 l tekutín. ¼adové 
nápoje nie sú vhodné. Vynikajúco vás osvieži vlažný zelený èaj, 
nechladená minerálka, zriedená š�ava. Nikdy neèakajte kým sa ohlási 
smäd, vtedy už je neskoro! Telu chýbajú tekutiny a ste dehydrovaní. 
Ako sa to prejaví? Zaène Vás bolie� hlava a padne na vás ve¾ká únava. 
Dobrá rada: každú hodinu vypite pohár èistej vody alebo minerálky. 
Tekutiny vám zriedia krv, aby ¾ahšie prenikla do mozgových 
vlásoèníc. Prejaví sa to brisknejším myslením a sviežos�ou. 

Slnko je kamarát, vïaka nemu získame vitamín D a zbavíme sa 
depresií. Nepreháòajte to však, inak budete ma� úpal. Prejaví sa 
silnými boles�ami hlavy, mdlobami, vracaním, èervenou horúcou 
kožou, ktorá sa nepotí. Prvá pomoc pri úpale: postihnutý by mal leža� 
v chladnejšej vetranej miestnosti. Telo schlaïte studenými obkladmi, 
prípadne ho osprchujte chladnejšou vodou. Nutný je príjem ve¾kého 
množstva tekutín, ale podáva� v malých dávkach. Ideálne sú nesýtené 
minerálky, nesladený èaj alebo osolená voda: na liter staèí malá 
lyžièka soli. Teplota by mala klesnú� pod 38°C. V prípade, že sa stav 
chorého nelepší, musí stav zhodnoti� lekár a zváži� hospitalizáciu.
Spálili ste sa? Pozabudli ste sa na slnku a máte pocit, že o chví¾u 
vzplaniete, po opa¾ovaní kožu ochlaïte dlhšou vlažnou sprchou. 
Nepríjemné pálenie výborne upokojí vrstva panthenolu na pokožke. 
Nemáte ho po ruke? Skvelú službu urobí aj zábal kyslej smotany, 
cmaru alebo sladkej uhorky. Nezabudnite sa schladzova� aj zvnútra    
a doprajte si ve¾a tekutín.

MUDr. Huljaková Anna 
(prakt. lek. pre dospelých)

V mesiacoch júl a august sme zaznamenali teploty presahu-
júce 30°C. Oslovili sme preto praktických lekárov o rady ako sa 
v budúcnosti chova� v takýchto horúèavách:

Naš�astie k žiadnej tragickej udalosti nedošlo, ale zaznamenali 
sme zvýšený poèet srdcovo-cievnych ochorení a stavov z prehriatia.

Spýtali sme sa MUDr. Jána Rybárika èi zaznamenali zvýšený 
poèet ochorení z tepla:



výkonu, ïakujeme za dobrú reprezentáciu verní Marian Michalík, Marián Haluza        
klubu a mesta poèas celého roka. Sme radi. a František Kupèo majú svoj miliónty meter 
že na maratóne v Rajci potvrdil, že je v rámci RM a všetky doterajšie roèníky. Z 
športovec telom i dušou a najmä svojim Rajèanov má najviac roèníkov RM 11. augusta 2007 sa na 24 roèník 

zabehnutých Jozef Stupòan 22. Rajeckého maratónu postavili bežci z ce-
Vyvrcholenie pretekov skonèilo sláv-lého Slovenska, Èeskej republiky, Po¾ska   
nostným odovzdávaním finanèných cien, a Maïarska. Prvý krát sa v Rajci bežal 
diplomov, pohárov darèekových košov       polmaratón 21097 m, ktorého obrátka bola 
a kvetín v podaní p. primátora Ing. Jána vo Faèkove. V sobotu ráno o 10:00 
Rybárika, p. Ladislava Jasenovca a ïalších odštartovalo spolu 349 pretekárov z pre-
sponzorov.plneného Rajeckého námestia. 
Na veèernej recepcii maratóncov Pavol Aby sa toto pole pretekárov zvládlo, 
Uhlárik zhodnotil celý priebeh dòa, pracovala stovka dobrovo¾níkov, rodinných 
poïakoval všetkým ktorí prišli, priložili príslušníkov, priate¾ov a známych, ktorí už 
ruku k dielu, rodine, priate¾om, známym, roky stoja pri Pavlovi Uhlárikovi riadite-
bežcom a všetkým zúèastneným. ¾ovi a organizátorovi Rajeckého maratónu.
Vyjadrenia za okrúhlym stolom stáli za to    Servis pre bežcov bol maximálne zabez-
a bolo cíti� silu kolektívu, zanietenia pre peèený nielen na trati, ale aj v cieli (špagety, 

výkonom. nieèo pekné, dojatie vzájomnú rados�. zmrzlina, kofola, pivo) a k tomu sa pridala 
Majstri okresu na rok 2007 sa stali          Každý jeden sme boli š�astní, že sme sa výborná atmosféra divákov, hudba, tanec 
1. Robert Rolko, 2. ¼uboš Cesnek a 3. opä� stretli po peknej a nároènej akcii          rôzne atrakcie a tak i napriek krátkemu 
Zdeno Koleda. s výborným výsledkom. Privítali sme medzi osviežujúcemu dažïu sa celé námestie 
Výsledky ženy: 1. Berešová A. DŠK sebou vdp. dekana Vladimíra Kutiša, ktorý srdeène bavilo.
Bratislava 3:12:07, 2. Balošáková A. AŠKP bol výborným súperom všetkým bežcom na Výsledky MUŽI: Chawawko 2:37:47 
Èadca, 8. Žideková J. 4:02:24. pol maratónskej trati a medzi nás vniesol (PL), 2. Moravec 2:37:55, 3. Lipovsky 
Na POLMARATÓN  21097 m sa posta- oživenie rados�, ktoré nás ešte viac spájajú. 2:38:08 (obaja SR), 4. Kostrzewski (PL) 
vilo 99 mužov a žien, z toho 15 Rajèanov. Ohlasy na RM si mùžete pozrieø na internete 2:39:00 a 5. miesto patrí Žilinèanovi 
1. Prešnajder P. zo Skalice 1:15:40, 2. ( )Róbertovi Rolkovi 2:39:53. 
Škapa M. Ostrava 1:18:12, 3. Èieròava ¼. Ïakujeme všetkým, ktorí prišli a pomáhali Domáci pretekári:1. ¼uboš Cesnek 
z Èadce 1:20:21. pri RM, mestu, p. primátorovi, kultúrnemu 2:53:24, 2. Zdeno Koleda 2:58:17, 3. 
Domáci bežci: 1. Židek J. 1:24:08, 2. stredisku a všetkým, ktorí sa akýmko¾vek Miroslav Drlièka 3:02:02, ïalej Rybár V. 
Stehlík P. 1:33:20, 3. Mihalec J. 1:33:55, 4. spôsobom snažili podpori� túto akciu. 3:05:58, Galoviè B. 3:10:23, Kalina R. 
Kutiš V. 1:34:58 a 5. Uhlárik P. 1:34:58  Samozrejme že nesmieme zabudnú� na 3:15:01 - bol to jeho prvý maratón, 
dobehli ruka v ruke. našich sponzorov, bez nich by to maratón-Stupòan Jaroslav 3:17:27, Uhlárik J. 
IN-LINE korèuliarov prebehlo cez ske srdce bolo ove¾a menšie a my si to 3:41:33, Stupòan Jozef 3:55:52, 
Rajecké námestie smerom do Èièmian 79 uvedomujeme.Žideková J. 4:02:24 a Chodelka A. 
dåžku trate mali 22 km. Ïakujeme, že stojíte pri nás, veï to 4:08:22.
Výsledky muži: 1. Križan M. BSS.sk krásne námestie patrilo aj Vám bez Obdiv si zaslúži Zdeno Koleda, ktorý 
45:37, 2. Logman P. 46:22, Rosival T. 46:52 ktorých by táto akcia nemala ten svoj týždeò pred Rajeckým maratónom 4. au-
(obaja z Otrokovíc) lesk, ktorý ju tlaèi na výslnie slovenských gusta v Nitre na M SR v dlhom triatlone. 
Ženy: 1. Karabová R. Black ice 52:17, 2. bežeckých podujatí.dokázal zdola� métu železného muža         
Nazarejová E. 53:14 z Podtatranského Uzatvorili sme 24-tý roèník a príprava na  v èase 11:08:03 èo obnášalo 3,8 km 
klubu, 3. Veselá Monika z Rajca 57:03  jubilejný roèník o rok môže zaèa� a my už plávanie, 180 km na bicykli a klasický 
najlepšia z Rajca a druhý za òou najlepší dnes vieme, že sa máme pripravi� na maratón 42195 m. Šport sa stal pre neho 
Rajèan sa stal Uhlárik M. 58:53. Traja takej úrovni, ktorá opä� pozdvihne disciplínou, ktorá ho dvíha, uèí bojova�, 

mesto v ktorom sa beží NAJ�AŽŠÍ, nevzdáva� sa, nadobúda� sebavedomie a 
NAJKRAJŠÍ,  ale  zároveò NAJ-najmä postupuje medzi elitu Slovenských 
SRDEÈNEJŠÍ maratón na Slovensku.bežcov. Všetci mu srdeène gratulujeme k 

www.maratonrajec.wz.sk

Žideková Janka



a sen sa stal skutoènos�ou. Tento rok je už druhým, keï ŠK 
Makroteam hrá I. ligu vo futsale. V lanskej sezóne skonèilo 
„MAKRO“ na 10. mieste a nepostúpilo do play off. Toto bolo 
urèite zapríèinené viacerými skutoènos�ami, medzi ktoré 
neodmyslite¾ne patrila aj náhla a neoèakávaná smr� trénera 
Ing. ¼. Baïuru v decembri 2006. ŠK Makroteam dokonèilo 
sezónu bez trénera, no poèas „dovolenky v teame“ pre 
sezónou 2007/2008 došlo k výrazným a viacerým zmenám, 
napr. spojenie sa ŠK MAKROTEAM-u s taktiež futsalovým 
KSF DOXX-om a tak okrem iných, Jozef Pekara, Peter Hájek, 
Michal Pekný, Marián Krajèoviech a Stanislav Pekný budú    
o postup do play off bojova� nielen s novými spoluhráèmi, ale 
aj pod taktovkou nového trénera Karla Krakovèíka. Karel 
Krakovèík je bývalý futbalový a futsalový brankár, 28-
násobný èeský futsalový reprezentant, trojnásobný majster 
Èeskej republiky vo futsale i asistent trénera pri repre-
zentaènom tíme Èeskej republiky. My im všetkým želáme 
ve¾a úspechov a vyhratých zápasov a VY, milí spoluobèania 

príïte povzbudi� „našich chlapcov z Rajca“ na ich zápasy.
Domáce stretnutia sa hrávajú v piatky o 19,30 hod. v športovej hale Písal sa rok 2002, keï bol založený futsalový klub ŠK 
na Bôriku v Žiline. Bližšie informácie nájdete na Makroteam Žilina. Postupne sa hráèmi klubu stali aj nadaní 

 alebo na stránkach Žilinského veèerníka       futbalisti z Rajca, ktorí po namáhavej sezóne 2005/2006 zaslúžene 
v prílohe šport. vyhrali II. ligu SLF - stred a sen o postup do I. ligy bol èím ïalej, 

tým viac reálnejší. Mužstvo postúpilo do baráže, ktorú vyhralo      

www.makroteam.sk

M i è e c h o v á .  kategórii s rovnakým poètom kilometrov 
O k r e m  skonèila na 9. mieste Jana Jankechová. Na 
hlavných dis- Medveïom okruhu, organizovanom 
ciplín mali deti rajeckými maratóncami, sa umiestnili 
možnos� zasú- èlenovia MTB Klubu Rajec nasledovne: 2. 
�aži� si aj v stá- Peter Kasman, 4. Robo Laurinc, 6. Peter 
tí na bicykli,  P ro kopoviè, 9. Tomáš Ïurec, 16. Lukáš 
v najpomalšej Gabaj. Medzi ženami na druhom mieste 
jazde a v dvíha- skonèila Barbora Staškovanová a štvrtá 
ní bicykla. Deò Jana Jankechová. Na Author Bike Maratón 
p lný  ná roè - Sú¾ovské skaly sa najviac darilo Petrovi 
ných, ale zato Kasmanovi, ktorý skonèil v kategórii 
z d r a v i u  mužov (93 km) na druhom mieste. Na trati 
p rospešných  dlhej 49 km skonèil na 14. mieste Tomáš 
a t r a k c i í  s i  Ïurec, na 22. mieste Robo Laurinc, na 29. 
pochva¾ovali mieste Lukáš Gabaj a na 73. mieste Peter 
nielen sú�a- Prokopoviè. V kategórii žien (29 km) sa 
žiaci, ale i orga- výborne darilo Barbore Staškovanovej, 
nizátori a spo- ktorá si spod Sú¾ovských skál odniesla 
kojní diváci. striebornú medailu. V rámci celého 

   V sobotu 30. júna sa na lúke pod Dubovou Už teraz sa s vi- Slovenska MTB Klub Rajec reprezentovali 
kona l i  p re teky,  u rèené  vše tkým dinou neustáleho zdokona¾ovania tešíme v Bratislave na sú�aži Karpatský vlk Peter 
priaznivcom horskej cyklistiky, ktoré na ïalší roèník. Kasman (3. miesto) a Barbora Staš-
usporiadal MTB Klub Rajec. V príjemnom MTB Klub Rajec má za sebou nemalé kovanová (4. miesto). Ve¾ký úspech sme 
prostredí, za pekného poèasia nebola núdza úspechy, jeho èlenovia sa pravidelne zaznamenali na majstrovstvách Slovenska 
o skvelé výsledky. Akcie sa zúèastnilo 16 zúèastòujú na pretekoch nielen v okolí vo Zvolene, kde sa Peter Kasman na trase 
detí a sú�ažilo sa v 4 kategóriách.              Rajeckej doliny, ale na celom Slovensku. dlhej 73 km umiestnil na 10. mieste            
V kategórii starších chlapcov (4,5 km) sa Sezónu zahájili v Rajeckej Lesnej, kde sa   a Barbora Staškovanová (40 km) na 3. 
na prvom mieste umiestnil Martin Skorèík, v kategórii mužov na trase dlhej 52 km mieste. Držíme im palce, aby naïalej 
na druhom Vladimír Bucha a tretí bol umiestnil na 5. mieste Peter Kasman, na úspešne reprezentovali klub i mesto Rajec 
Lukáš Albert. V kategórii mladších 28. mieste Robo Laurinc, 32. skonèil Peter a rozvíjali tak horskú cyklistiku nielen 
chlapcov (1,5 km) zví�azil Maroš Kavec, Prokopoviè, 35. Lukáš Gabaj, 37. Tomáš medzi mladými. Informácie o èlenoch 
druhý dorazil Adam Baraník a tesne za ním Ïurec a 43. Majo Chlapeèka. O týždeò klubu, o pripravovaných aj uskutoènených 
Branko Dubec. Medzi dievèatami sa v ka- neskôr si na sú�aži Kellys MTB Považský akciách môžete nájs� na stránke 
tegórii starších (3 km) umiestnila na prvom maratón 2007 v mužskej kategórii na 28 .
mieste Danka Žideková a v mladšej km trati vybojovali Robo Laurinc 12. 

Betka Dubeòovákategórii (1,5 km) zví�azila Magdalénka miesto a Lukáš Gabaj 28. miesto. V ženskej 

www.mtbrajec.com

Tá
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Pozývame Vás na estrádny program 

Vstupenky si môžete zakúpi� na Mestskom kultúrnom stredisku v Rajci denne od 8.00 - 16.00 hod.
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