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 MZUŠ sa vám predstavuje  Šport 

 O obetavosti mladých l’udí z rajeckého regiónu 

 Domov vd’aky má 15 rokov  Spoloèenská rubrika 

Akcie MsKS v januári Èo pripravuje MsKS v Rajci



zaèneme niekedy v máji stava�. Výberové opatrovate¾skej starostlivosti Anna-Má-
konanie toho èasu prebieha a v priebehu   r i a. Termín zahájenia prevádzky bol na-
2 týždòov by mohlo by� ukonèené. plánovaný na jarné mesiace roku 2006. 

Doteraz však toto zariadenie nefunguje.
Hlavná kontrolórka Ing. Emília Rybári- Mesto Rajec predávalo tento objekt 
ková sa vzdala funkcie z dôvodu odchodu konkrétnej osobe za týmto úèelom a bolo 
do predèasného dôchodku. Vyhlási mesto nám deklarované, že sa táto budova èo 
na toto miesto výberové konanie? najskôr zaène rekonštruova�. Ja som pred Mesto Rajec rozhodlo o vý-

Mesto Rajec zobralo na vedomie žia- rokom kontaktoval pani Cibulkovú, ktorá stavbe ïalšieho bytového 
dos� hlavnej kontrolórky Ing. Rybárikovej mi povedala, že to majú vyprojektované a domu na ul. S. Chalúpku. 
o odchod do predèasného dôchodku. chcú zámer realizova�. V tejto dobe neviem Kedy sa zaène s jeho výstav-

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obec- k tomu viac poveda�.bou a ko¾ko vznikne bytov?
nom zriadení Mesto Rajec na poslednom Mali by sa k tomu skôr vyjadri� vlastní-Mesto o výstavbe tohto bytového domu 
zasadnutí MZ urèilo termín konania volieb. ci budovy. (pozn. redakcie: po získaní rozhodlo ešte minulý rok a v priebehu roka 
Vo¾ba by sa mala uskutoèni� 27. 3. na ïalších informácií vás budeme informova� 2007 sme pripravovali túto stavbu. 
ïalšom zasadnutí MZ. Stanovili sme v ïalších èíslach Rajèana).K 15. februáru musíme predloži� na Minis-
presné podmienky, za akých sa môžu uchá-terstvo výstavby a Štátny fond rozvoja bý-
dzaèi o toto miesto uchádza�, do kedy mu-vania všetky podklady a budeme sa uchá- V roku 2006 sa riešila potreba rekonštruk-
sia zasla� žiados� a èo všetko musí žiados� dza� o finanèné prostriedky na výstavbu cie kotolne na sídlisku Sever. Zaène Mesto 
obsahova�.bytového domu z týchto dvoch inštitúcií. Rajec v spolupráci s firmou Bineko s.r.o.     

Všetky informácie budú uverejnené po-Bude to taký istý byt. dom ako ten pred- v blízkej dobe rekonštrukciu?
d¾a zákona na mieste obvyklom (informaè- Túto rekonštrukciu bude rieši� firma chádzajúci s tým, že využijeme aj suterén. 
né tabule, internet...). Bineko, v ktorej má mesto majetkovú Vznikne tu 11 nových bytov a 4 garáže.

spoluúèas�. Ak ministerstvo rozhodne a bude nás 
Momentálne je stav taký, že je pripra-informova� do apríla èi nám pridelilo V budove bývalej MZUŠ na Bystrickej uli-

vená projektová dokumentácia, stavebné finanèné prostriedky tak predpokladám, že ci mal vzniknú� dom ošetrovate¾skej a 
povolenie a èaká sa na výzvy z minister-
stiev oh¾adom využívania alternatívnych 
zdrojov energie, konkrétne biomasy. 
Rekonštrukcia sa bude realizova� len v tom 
prípade, že sa zoženú dotácie z minis-
terstiev. Ak sa nezoženú fin. prostriedky, 
táto rekonštrukcia sa nebude realizova�. 
Bolo by neefektívne rekonštruova� ju         
z úverových zdrojov, keïže táto suma by sa 
celá premietla do ceny tepla a teplo by 
možno zdraželo aj o 100 - 200 Sk/GJ.

Pokia¾ nebudú nenávratné fin. zdroje      
z ministerstiev, nemá zmysle túto rekon-
štrukciu kvôli cene realizova�, lebo techno-
lógia spa¾ovania biomasy je dos� drahá.

Èo v najbližšom èase chystá Mesto Rajec?
Na jar dorobíme dopravné znaèenie na 

novom parkovisku na sídlisku Sever, kde sa 
oznaèí aj spôsob parkovania. 

Do 29. februára by mala by� odovzdaná 
žiados� na Ministerstvo výstavby oh¾adom 
rekonštrukcie MZŠ na Lipovej ulici. Pred-
metom tejto rekonštrukcie má by� v pre-
važnej miere opláštenie budovy, sedlová 
strecha a výmena okien. Èas�ou tejto re-
konštrukcie má by� aj technické vybavenie 
školy v jednotlivých triedach, špecializo-
vaných uèebniach a využívanie alternatív-
nych zdrojov.

Mesto Rajec v spolupráci s Okresným 
riadite¾stvom policajného zboru v Žiline 
pripravuje biometrické pracovisko na 
MsÚ, kde sa bude da� vybavi� obèiansky 
preukaz, vodièský preukaz a pas. Ïalšie in-
formácie podáme v ïalšom èísle Rajèana.
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Za rozhovor ïakuje Šzá

POÈET OBYVATE¼OV POD¼A VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

MsÚ



myselne schválili.
V interpeláciách poslanci predostreli svoje návrhy a pripomienky, 

ktorými sa bude zaobera� mestský úrad.
V roku 2007 na rokovaní MZ v interpeláciách bola spomenutá Na prvom tohtoroènom zasadnutí sa poslanci zišli 31. janu-

požiadavka na vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy poli-ára 2008.
kliniky v Rajci zo strany od garáží, tj. pre ambulancie p¾úcne a neuro-V prvom bode poslanci prerokovali kontrolu plnenia 
lógia. Práce boli vykonané, a tak MZ schválilo úhradu faktúry za uznesení a uznesenia doposia¾ nesplnené. Potom sa zaoberali 
zrealizovaný projekt. odpredajom, resp. prenájmom nehnute¾ností. 

Nako¾ko sa hlavná kontrolórka vzdala svojej funkcie, 
poslanci zobrali toto jej oznámenie na vedomie a zároveò 
stanovili deò vo¾by nového kontrolóra. V zmysle § 18a) zákona 
è. 369/2004 Z.z. v platnom znení je mesto povinné stanovi� deò 
vo¾by hlavného kontrolóra a toto zverejni� minimálne 40 dní 
vopred. Poslanci teda stanovili deò vo¾by na 27. 3. 2008 a 
stanovili podmienky predkladania žiadostí.

Mesto Rajec rozhodlo o výstavbe nového bytového domu na 
ul. S. Chalúpku s tým, že by sa mal stava� z prostriedkov ŠFRB a 
dotácií MVaRR. Vzh¾adom na túto skutoènos� bolo schválené 
uznesenie o tom, že mesto Rajec žiada o úver a o dotáciu. 

Poslanci na rokovaní schválili termíny riadnych zasadnutí 
MZ, ako aj termíny rozborov hospodárenia v jednotlivých orga-
nizáciách mesta. Zároveò urèili komisie, ktoré sa budú týmito 
rozbormi zaobera�.

Riadite¾ka MsKS predložila MZ na schválenie nový Poria-
dok odmeòovania zamestnancov MsKS, ktorý poslanci aj jedno-
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVAZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA

MsÚ

VO¼BA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA

Mestské zastupite¾stvo v Rajci vyhlasuje v zmysle § 18a) 
zákona è. 369/2004 Z.z. v platnom znení a v zmysle uznesenia è. 5/2008 

vo¾bu hlavného kontrolóra mesta na deò 27. 3. 2008.
Uznesením mestského zastupite¾stva è. 5/2008 zo dòa 31.1.2008 MZ urèuje 

nasledovné podmienky predkladania prihlášok kandidátov 
na hlavného kontrolóra mesta:

!písomná prihláška
!výpis z registra trestov
!štruktúrovaný životopis
!doklad o vzdelaní

!prehlásenie, že v prípade úspešnosti vo¾by sa vzdá všetkých 
èinností v zmysle § 18 zákona è. 369/2004 Z.z. v platnom znení.

TERMÍN odovzdania prihlášok do 13. 3. 2008 do 15.00 h do podate¾ne 

Mestského úradu v Rajci v zalepenej obálke oznaèenej „NEOTVÁRA�.“

VO¼BA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA

POPLATOK ZA ZNEÈISTENIE OVZDUŠIA - UPOZORNENIE

Upozoròujeme podnikate¾ov (fyzické aj právnické osoby), ktoré na území mesta 
prevádzkujú malý zdroj zneèis�ovania ovzdušia (napr. kotol na zemný plyn, uhlie, 

drevo, vykonávajú lakovacie práce, spracovanie dreva a pod.) na 

povinnos� poda� priznanie poplatku za zneèis�ovanie ovzdušia 

v zmysle zákona 401/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Priznanie sa podáva do 15. februára 2008. 
V priznaní sa uvádzajú údaje za rok 2007.

Tlaèivo je možné si nájs� na internetovej stránke mesta alebo vyzdvihnú� 
na oddelení výstavby è.d. 5. 

POPLATOK ZA ZNEÈISTENIE OVZDUŠIA - UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

NÁJOMNÁ ZMLUVA ZA 
UŽÍVANIE HROBOVÉHO 

MIESTA NA POHREBISKU 

V zmysle zákona è. 470/2005 Z.z. 
o pohrebníctve a v zmysle všeo-
becne záväzného nariadenia mesta 
è. 71/2005 o poskytovaní pohreb-
ných služieb a prevádzkovaní 
pohrebísk na území mesta Rajec

upozoròujeme obèanov na 
povinnos� uzatvori� nájomnú 
zmluvu za užívanie hrobového 

miesta.

Nájomná zmluva sa uzatvára       
s jedným z dedièov po zomrelom na 
dobu urèitú. Poplatok za užívanie 
hrobového miesta sa platí za celý 
príslušný rok na dobu 10 rokov do-
predu.

Nájomnú zmluvu si môžete vyz-
dvihnú� u:

Jozefa Vysokého - Pohrebné služby, 
Námestie SNP 18, Rajec,
è.t.: 542 22 55,
ktorý je prevádzkovate¾om mest-
ského a evanjelického pohrebiska    
v meste Rajec.

UPOZORNENIE

MsÚ MsÚ

MsÚ

KRONIKÁR MESTA RAJECKRONIKÁR MESTA RAJEC

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI

oznamuje obèanom, že sa 
uvo¾nilo

MIESTO KRONIKÁRA MESTA.

Ak Vás zaujíma história, súèasnos�, život a dianie 
v našom meste a máte záujem o spracovanie údajov

 do kroniky mesta, 
prihláste sa na MsKS v Rajci.

MsKS
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V každom èísle Rajèana postupne predstavujeme firmy a organizácie pôsobiace v Rajci.

i ciest vo vnútri ZO a spoloènej záhradnej chat- trebné aj Ing. Jánovi Èeròanskému, Jánovi Pau-
ky. Súèasne sme sa na spoloèných brigádach línymu, Ing. Jánovi Paulínymu, Jozefovi Mly-
zameriavali aj na skrášlenie a úpravu okolia nárovi, Cyrilovi Bartekovi a mnohým ïalším 
našej ZO. Najskôr však bolo potrebné vyklèova� zakladajúcim èlenom našej osady.
ve¾ké množstvo kríkov, ktoré boli v priestoroch Na vzh¾ad našej ZO dohliadala v èase budo-
budúcej ZO vyrastené. Každý èlen organizácie vania záhradných chatiek stavebná komisia. Jej Zakladajúci èlenovia Záhradkárskej osady 
odpracoval na týchto prácach pre vybudovanie zásluhou má naša osada pekný vzh¾ad, èo je Pod lipkou Rajec zaèali s prípravou pozemkov 
peknej spoloènej osady 40 brigádnických hodín vidie� najmä z náprotivnej cesty na Skotòu,       pre jej umiestnenie 23. 7. 1981. V tento deò sa 
roène, nad èím sami èlenovia našej osady   o  èo m  s ve d èí  aj  fotografia.zišla komisia pre výber plôch pre záhradkárske 

„dorieši� s odstupom èasu neveriacky krútia hlavou, kde Pri zakladaní našej osady bolo ve¾mi dôle-osady (ZO) v Rajci, ktorej cie¾om bolo 
záujem èlenov ZO SZZ v Rajci na rozšírenie zá- sa v nás vzala tá vitalita a zodpovednos� pre žité vzdelávanie èlenov. Veï nie každý, kto sa 
hradkárskej osady „Bukovina“ v Rajci spoloènú vec. Okrem brigád na budovaní a stal záhradkárom, bol hneï v tejto oblasti aj “.

udržiavaní spoloèných priestorov si záhradkári vzdelaný. A práve pri zakladaní záhradky a jej Záujem o záhradkárèenie v Rajci bol v tom 
zve¾aïovali pridelené parcelky, vysádzali úprave sa dalo urobi� ve¾a chýb, èomu sme sa èase naozaj ve¾ký. Z pôvodne plánovaného roz-
ovocné i okrasné stromy èi kríky, budovali chceli vyvarova�. O odborný rast èlenov našej šírenia ZO Bukovina vznikli na týchto vybra-
záhradné chaty, kopali studne. Záhradky však ZO sa najviac zaslúžili Štefan Jakubík a Ing. Ján tých pozemkoch 3 nové ZO. Celková výmera 
slúžili a doteraz slúžia aj na oddych a relax po Èeròanský.pozemkov, ktoré na základe dohody prenechal 
ne¾ahkej práci èi v zamestnaní alebo na samot- Po založení a vybudovaní ZO Pod Lipkou bývalý Štátny majetok, n. p. Rajec do užívania 
nej záhradke. Záhradky boli pri ich budovaní Rajec žila táto osada aj pekným spoloèenským ZO v Rajci, bolo 9,7048 ha. Z tejto výmery ob-
delené na èas� úžitkovú, okrasnú a oddychovú. životom. Boli organizované záhradkárske dni, hospodarujú èlenovia ZO Bukovina 2,8703 ha   

Pri založení našej ZO sme mali 76 èlenov. na ktorých sa zúèastòovalo ve¾ké množstvo zá-a èlenovia našej ZO Pod lipkou 3,9138 ha. 
hradkárov, ich rodinných prísluš-Zvyšok obhospodarujú èlenovia 
níkov a ich detí.ïalších dvoch rajeckých ZO – Pod 

V tomto èase sa naša èinnos� Bielou cestou a Tàstie. Naša ZO vzni-
sústreïuje na vybavovanie vlast-kla teda v poradí ako tretia základná 
níctva k pozemkom v ZO. Nako¾-organizácia Slovenského zväzu zá-
ko nebola možná dohoda s vlast-hradkárov (SZZ) Bratislava, založe-
níkmi pôdy o odkúpení všetkých ná v Rajci. Prvou organizáciou boli 
pozemkov v ZO, požiadali sme prídomoví záhradkári, druhou orga-
29. 7. 1999 bývalý Pozemkový nizáciou bola ZO Bukovina, štvrtou 
úrad Žilina o vysporiadanie vlast-organizáciou SZZ v Rajci bola ZO 
níctva k pozemkom v našej ZO. Pod bielou cestou a piata – zatia¾ po-
Celé vysporiadanie už dlhšiu dobu sledná organizácia SZZ v Rajci – bola 
stojí na náhradných pozemkoch, ZO Tàstie. Všetky sa nachádzajú na 
ktoré mal pre vlastníkov urèi� južnom svahu pod vodojemami sme-
Slovenský pozemkový fond. To sa rom ku Porubskej.
zatia¾ nestalo a z toho dôvodu sa ZO Pod lipkou Rajec vznikla na 
vo vysporiadaní, aj napriek našim základe Rozhodnutia o umiestnení, 

urgenciám, nekoná. O vysporiadanie vlastníctva Neskôr boli pridelené záhradkárom aj dovtedy ktoré vydal bývalý Okresný národný výbor – 
k pozemkom v našej ZO sme požiadali aj Kraj-spoloène užívané priestory v severnej a v južnej Odbor územného plánovania Žilina dòa          
ský pozemkový úrad, ale vysporiadania sme sa èasti našej ZO a tým sa poèet èlenov našej osady 23. 2. 1984. Umiestnenie ZO Pod lipkou Rajec 

Koncepciou záhradkových osád doteraz nedoèkali. Naša snaha sa z dôvodu zvýšil na 80. Tento poèet èlenov máme doteraz. bolo v súlade s 
2okresu Žilina neèinnosti úradov míòa úèinku., schválenou uznesením rady ONV Výmera jednej záhradky je okolo 400 m

Žilina è. 65/81 zo dòa 8. 5. 1981. O vznik našej ZO sa zaslúžilo viacero zá-
Ján Stanko, Od vzniku ZO Pod lipkou Rajec vynakladali hradkárov, z ktorých je nutné spomenú� najmä 

predseda ZO Pod lipkou Rajecnaši èlenovia každý rok nepredstavite¾né množ- Štefana Jakubíka a Jána Vanáka st., ktorí boli aj 
stvo práce na budovaní spoloèného oplotenia, predsedami výboru osady, no žia¾ už nie sú me- Štefan Jantošèiak, 

tajomník ZO Pod Lipkou Rajecspoloèných rozvodov elektrickej energie, WC    dzi nami. Poïakova� za vznik našej ZO je po-

Záhradkárska osada 
POD LIPKOU RajecPOD LIPKOU Rajec

Foto: M. Bellan

žušnícke materiály vo všeobecnosti v rámci celej Európy klesá, s èím je 
spojený i výrazný pokles cien tejto komodity. Rozhodli sme sa preto v júli 
2006 otvori� prevádzku výkup druhotných surovín v areáli bývalých sta-
vebnín na Fuèíkovej ulici.Výkup koží z domácich hospodárskych zvierat.

Tejto èinnosti sa venujeme pomerne krátko, no môžeme poveda�, že sa Výkup kovového šrotu - farebných kovov.
nám celkom darí, èoho príkladom sú výsledky za rok 2007 – vo výkupe 
železného šrotu sme dosiahli výkup 567 ton, hliníkového odpadu 11 ton    Vznik firmy sa datuje na mesiac február roku 1992. Pôvodným zame-
a ostatných farebných kovov 5,8 tony.raním bol výkup koží z domácich hospodárskych zvierat a to koží králi-

V tejto oblasti spolupracujeme aj so samotným Mestom Rajec pri èích, hovädzích, ovèích a koz¾acích, ich konzervovanie, triedenie, balenie 
odbere separovaného domového odpadu Al – plechoviek, Fe – plechovíc, a následný odpredaj koneènému spracovate¾ovi. V tom období bola 
èím znaène od¾ahèujeme samotnú mestskú skládku a zároveò aj životné znaène zastúpená aj po¾ovnícka skupina obyvate¾ov, preto sme do èinnos-
prostredie.ti zaèlenili i výkup, konzervovanie a obchod s kožami z lovnej po¾ovnej 

zveri v druhoch líška, jeleò, laò, srna, kuna atï.
Naše plány do budúcna sú zamerané na zriadenie separovacej linky 

komunálnych odpadov, s èím sú však spojené nemalé problémy. No dúfa-Obchodná èinnos� bola zameraná na odpredaj suroviny vtedy ešte 
me, že sa nám tento plán podarí uskutoèni�, èo v nemalej miere prispeje ku fungujúcim spracovate¾ským organizáciám na Slovensku, Èesku i v Po¾-
skvalitneniu životného prostredia obyvate¾ov mesta Rajec i jeho okolia.sku.

Nieko¾ko posledných rokov však záujem o prírodné kožiarske a ko-
Ivan Beneš

Bentex - Beneš IvanBentex - Beneš Ivan



1. roèníka, ale aj zoznam si zvyknú na kolektív, nauèia sa kresli�, písa�, 
p o t r e b n ý c h  š k o l s k ý c h  poèíta�, môžu chodi� na angliètinu alebo nem-
pomôcok, ktoré mu musia èinu a sú pripravené na to, èo ich v škole èaká. 
zakúpi� rodièia. Medzitým sa Napriek tomu nájdu sa aj žiaci, ktorí majú    
pani uèite¾ka venovala v škole problémy. V súèasnosti, ak je die�a slab-
die�a�u. Ukázala mu, kam si šie, nepreraïuje sa hneï do špeciálnej školy. 
má sadnú�, opýtala sa na Osobitne sa mu venuje pedagóg, ktorý mu po-
meno a nenásilnou formou máha s uèivom, vytvorí preò osobitný program, 
zis�ovala, ako je na tom na základe ktorého s ním pracuje. 
budúci školáèik so svojimi Okrem slabších žiakov sa nájdu aj nadmerne 
vedomos�ami. Die�a vo veku šikovné deti, ktoré uèivo zvládajú bez najmen-
5 až 6 rokov musí vedie� ších problémov. Ak by mal rodiè záujem, môže 
rozoznáva� farby, geo- die�a v prvom roèníku absolvova� zároveò aj 
metrické tvary, dokresli� chý- druhý a nasledujúci školský rok by pokraèovalo 
bajúcu èas� obrázka. Malo by tretím roèníkom.

vedie� napoèíta� do desa� a spoèíta� predmety, Od polovice januára až do polovice februá-
ktoré mu uèite¾ka ukáže. Ani krátka básnièka, ra sa uskutoèòujú zápisy do základných škôl na 
alebo pesnièka niè nepokazí.Slovensku.  Keï už mal za 
sebou budúci prvák alebo prváèka všetky tieto Aj v Rajci sa 25. a 26. januára prišlo zapísa� 

Mestskej základnej škole nároèné úlohy, mohol si za odmenu vybra� niek-do prvého roèníka v 
na Lipovej ulici 44 predškolákov torú z medovníkových jednotiek a na pamiatku  . Siedmi z nich 

niektorý z predmetov, ktorý vyrobili jeho budúci ešte musia absolvova� odborné pedagogicko-
spolužiaci. A tak sa v rukách š�astných detí ocitli psychologické vyšetrenie.
kvetinky z krepového papiera, ihelnièky, papie-Trieda, v ktorej sa konal zápis bola vyzdobe-
rové bábiky, usmiate lienky, záložky do kníh, ná rôznymi obrázkami, kresbami, spomienko-
vyšívané pozdravy...vými výrobkami od starších žiakov a voòala 

Oproti minulému roku sa poèet prijatých Škola zaneprázdneným rodièom ponúka medovníkmi. Za katedrou sedeli dvaja èlenovia 
prvákov v MZŠ zvýšil. Aj keï je to len malý ná- možnos� Školského klubu detí, stravovania sa   uèite¾ského zboru, ktorí si zapisovali nielen zá-
rast, aj to je úspech. Minulý rok bolo prijatých 37 v školskej jedálni èi rôznorodé záujmové krúž-kladné informácie o budúcom prváèikovi, ale 
detí. Tento rok na zápis prišli rodièia s de�mi na- ky. Zaujímavos�ou je, že pri nástupe do školy napríklad aj to, aký cudzí jazyk bude navštevo-
rodenými v období od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002. die�a vie èo je mobil, poèítaè, mp3, ale má pro-va�. Rodièia mohli tiež die�a prihlási� do 

Vynikajúcou prípravou na školu je škôlka. blém urèi� èo je pero, a èo ceruzka. Nevie, ktorý Školského klubu detí. Od pedagóga si prevzali 
Staèí posledný roèník tzv. predškolský, kde deti zošit je linajkový, a ktorý èistý alebo èo je to zoznam školských potrieb, ktoré die�a dostane 
získajú všetky základné informácie. Predškoláci peraèník. sponzorským darom od školy pri nástupe do     
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v ktorom je každý jeden èlovek dôležitý. 
Poèas dòa otvorených dverí si prítomní po-
mocou videoprojekcie pozreli prezentáciu 

ukázali svoje reèové schopnosti, tvorivos�, Základná cirkevná škola sv. J. M. Vian- školských aktivít, sú�aží, projektov, du-
ale aj maliarsky talent. Ïalším prekvape-neyho v Rajci pripravila v dòoch 25. 1. a chovných obnov, školských svätých omší, 
ním bola krajina Krá¾ov-26. 1. 2008 rozprávkový zápis do 1. roèní- návštevu v rádiu Lumen a 
ské záhady. Spoloène      ka. pod. Osobne nahliadli na 
s krá¾ovnou deti objavo-K tomu, aby mohli naši nedoèkaví a vyuèovacie hodiny najmä  
vali farebný svet geome-nesmelí budúci prváèikovia vstúpi� do u mladších žiakov, prezreli 
trických tvarov, poradili krajiny rozprávok, museli hradnej stráži si odborné uèebne, posil-
krá¾ovnej, ako si vybra� pri bráne prezradi� tajné heslo. Potom už òovòu, špeciálnu multime-
tú správnu cestu k de�om mohli smelo so Snehulienkou vyh¾ada� diálnu miestnos�, školský 
do školy. A keïže naša siedmich trpaslíkov a spoloène poèíta�. Po klub detí a poèítaèovú 
škola je aj školou dob-hravej matematike zvedaví budúci prváèi- uèebòu, v ktorej si deti odu-
rých skutkov, deti nám kovia našli ve¾kú dôveru a odvahu v kra- ševnene trénovali prácu     
ukázali, ako vedia pomá-jine Z rozprávky do rozprávky. Tu nám deti s poèítaèom a to v sloven-
ha� zvieratkám. Najväè- skom i v anglickom jazyku. 
šie nadšenie nastalo, keï Povolanie uèite¾a je zá-
deti úspešne prešli roz- roveò aj Božím poslaním, a 
právkové krajiny a boli preto sa ZCŠ snaží ponúka� 
pasovaní rytierom za žia- nielen kvalitné vzdeláva-
kov ZCŠ. nie, ale aj vytvori� pre svo-

jich žiakov pozitívne kres-
Poèas DÒA OTVORENÝCH DVERÍ, kto- �anské prostredie. 
rý sa uskutoènil 18. januára, sa mohli deti, Aktuálne informácie o èinnosti a akti-
rodièia, ale i mnohí obèania mesta Rajec a vitách ZCŠ sú k dispozícii na internetovej 
okolia presvedèi� o tom, že naša cirkevná stránke  .
škola tvorí jedno ve¾ké spoloèenstvo,        

www.zcsrajec.edupage.org

ZÁPIS AKO V ROZPRÁVKE

Mgr. M. Kuèeríková
Foto: archív ZCŠ

Foto: archív MZŠ

KEDY PÔJDEME NA ZÁPIS DO ŠKOLY?KEDY PÔJDEME NA ZÁPIS DO ŠKOLY?

Lucia Uhliariková

Foto: archív MZŠ
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lákov. V minulom školskom roku sme sa atmosféru doplnili pedagógovia z hudob-
zaèali venova� modelovaniu z keramickej ného odboru pôsobivým programom.
hliny a táto èinnos� väèšinu detí skutoène V rámci 

Výtvarný odbor MZUŠ v Rajci vznikol  chytila za srdce. Drobné plastiky, figúrky, mesta odbor 
v školskom roku 1985/86. V priebehu rokov nádoby a reliéfy de�om nádherne vyrástli   úzko spolu-
viedli tento odbor v ich šikovných p r a c u j e  s  
nieko¾kí uèitelia: V. rukách. V júni M e s t s k ý m  
Prukner, D. Kraj- 2007 výtvarný k u l t ú r n y m  
èová, M. Janík,      odbor vo výs- strediskom, 
J. Šimún, D. Mlá- tavných pries- v priestoroch 
denková, M. Mlá- toroch radnice  k to rého má 
denek, Z. Adamíko- v Rajci pripravil stálu expozíciu prác – ma¾by žiakov. Zdo-
vá, J. Smieško a od výstavu prác, kde bia okno na radnici a v predvianoènom ob-
ško l ského  roku  väèšinu expozí- dobí vytvorili kulisy (ma¾by na plátne) pre 
2003/04 vedie výt- cie tvorila práve predstavenie živého Betlehemu. Stála 
varníkov Mgr. Jan- keramika. Okrem výstava prác je aj v priestoroch školy a  
ka Mimrová. výtvarný odbor v rámci školy  spolupracuje nej vystavoval aj 

najmä s literárno – dramatickým odborom Práca žiakov pri 
pri príprave kulís, bábok, rekvizít a scény výtvarnej tvorbe je 
na verejné a výchovné koncerty. ve¾mi rôznorodá, hravá a pestrá. Venujú sa 

V posledných rokoch bolo množstvo rôznym kresliarskym, maliarskym, kombi-
absolventov výtvarného odboru prijatých novaným a grafickým technikám ako sú 
na stredné umelecké školy výtvarného za-linoryt, monotypia a tlaè z výšky z prírod-
merania, kde môžu využi� vedomosti         ných aj umelých materiálov. Pri tvorbe 
a zruènosti získané v našej škole.využívajú aj rôzny odpadový materiál,       

V svete fantázie, tvorivosti a obrazo-z ktorého vyrábajú plastiky, priestorové 
tvornosti sa deti cítia ako doma, radi svoje figurálne kompozície a koláže. V súèasnej 
hodiny navštevujú a trávia svoj èas hod-dobe študuje vo výtvarnom odbore 98 
notne.žiakov, èo je v histórii školy najvyšší poèet. monotypie, bábky, kresby a koláže. Verni-

Odbor navštevuje okrem žiakov zá- sáže výstavy sa zúèastnil aj primátor mesta Mgr. Janka Mimrová MZUŠ Rajec
kladných a stredných škôl aj 6 predško- Rajec Ing. Ján Rybárik a slávnostnú Foto: archív MZUŠ

Mestská základná umelecká škola v Rajci sa vám predstavuje

VÝTVARNÝ ODBORVÝTVARNÝ ODBOR
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prichádzali do nášho domova a obdarili nás Vo svete, v ktorom sú mladí ¾udia vystavení Ïalšou aktivitou sú každomesaèné tvorivé 
darèekmi, potravinami, ovocím...všetkým nebezpeèenstvám konzumnej spoloè- dielne, kde našli deti s mladými ¾uïmi uplatne-

nosti, zostávajú èasto ¾ahostajní pre potreby ¾u- nie v hudobno – taneènom krúžku a v rôznych 
Úprimne im všetkým ïakujeme. 

dí v núdzi žijúcich okolo nich. záujmových èinnostiac: výroba papierových ko-
Zamestnanci a klienti Domova Gianny B. MollovejToto však neplatí pre niektorých úžasných láží, peèenie medovníèkov, kreslenie, modelo-

mladých ¾udí z Rajca a okolia, ktorí dokážu svoj vanie, spoloèenské hry a didaktické hry. Výrob-
vo¾ný èas obetova� tým, ktorí sú v núdzi. ky z tvorivých dielní sme potom vystavovali na 

vianoèných výstavách – v Rajci, v spolupráci     
V Domove Gianny B. Mollovej žijú deti, s Mestským kultúrnym strediskom Rajec a v Ra-

ktoré núteným a náhlym odchodom z rodiny jeckých Tepliciach v spolupráci s obèianskym 
stratili svojich spolužiakov, priate¾ov i rodiných združením Kultúra. 
príslušníkov, s ktorými sa urèitú dobu nemôžu 
stretáva�. Každé die�a má iné problémy, ale i iné Náš domov navštívili aj dobrovo¾níèky       
potreby. Pracujú s nimi odborníci, tieto deti však z Francúzska – Bildé Léna, Girard Mathilde, 
potrebujú aj nových kamarátov. Monteiro Mariana, ktoré vypracovali humanit-

ný projekt s názvom: „Un sourire pour la Slova-
quie“, v preklade „Úsmev pre Slo-
vensko“, na ktorý získali grant. 
Tento použili na kúpu školských 
pomôcok, telocvièných úborov, 

„Tri kvapky dobrovo¾níka školských tašiek a kníh, nielen pre V rámci projektu 
pre deti v núdzi“ Nadácia pre deti z domova, ale aj pre deti zo , ktorý podporila 
deti Slovenska Hodina de�om sociálne slabších rodín v Rajeckom  v programe , sa 

regióne. Pri tlmoèení nám pomáhali od júna minulého roku snažíme vybudova� tím 
naši mladí dobrovo¾níci – študenti. stálych dobrovo¾níkov. Našou snahou je pov-

„by� dobro- Spoloène sme sa vybrali aj na výlet zbudi� v mladých ¾uïoch túžbu 
vo¾níkom“ za krásami Rajeckej doliny, do Èiè- a tak zvýši� kvalitu ich života           

aj mian, Rajeckej Lesnej, Rajeckých a v neposlednom rade zvýši� tak kvalitu života 
Teplíc a Kuneradu.detí v zariadení sociálnych služieb. Medzi pra-

videlné aktivity projektu preto patria pracovné 
Poslednou peknou akciou v mi-stretnutia s dobrovo¾níkmi, kde mladí ¾udia 

nulom roku bolo vianoèné posede-dostávajú informácie o dobrovo¾níctve, a tak-
nie, ktoré pre deti z domova pripra-tiež o probléme násilia a o špecifikách našej 
vili èlenovia Parlamentu mladých      cie¾ovej skupiny. Ponúkame im priestor pre ich 
z Rajca. Spoloène s de�mi ozdobili v domove dva osobnú angažovanos� a kreatívnos� v práci        
vianoèné stromèeky, spievali vianoèné piesne a s de�mi. Zvýši� citlivos� mladých ¾udí, a cez 
pripomínali si zvyklosti a tradície vianoèných nich aj verejnosti voèi ¾uïom v núdzi, voèi 
sviatkov. Deti boli obdarované darèekmi, ktoré násiliu páchanom na ženách i de�och, chceme aj 
im pripravili. prostredníctvom poskytnutia informácií.

 Do konca roka 2007 sa študenti Gymnázia 
Chceme sa touto cestou poïakova� A. Škrábika zúèastnili dvoch odborných pred-

všetkým obetavým, ochotným mladým ¾uïom nášok na témy: Násilie páchané na ženách a de-
z Rajca a okolia, a taktiež všetkým ostatným �och a Obchodovanie s ¾uïmi – „Každý z nás 
¾uïom dobrej vôle, ktorí poèas vianoèných dní môže by� obe�“. 

O OBETAVOSTI MLADÝCH ¼UDÍ Z RAJECKÉHO REGIÓNU    

15. decembra 2007 Zo šiestich našich hráèov skonèila polovica na  sa dve 4-èlenné družstvá 
Ve¾kej ceny stupòoch ví�azov. Rajca zúèastnili  žiackych družstiev 

Tomáš Kozub ví�az kategórie chlapcov do 16 r.v Nesluši. Na tomto medzinárodnom turnaji bo-
Monika RácováZápasmi na 64 políèkach pokraèovala sú-  druhé miesto v kategórií diev-jovalo 32 družstiev. Z toho 2 èeské a 3 po¾ské.

�ažná èinnos� šachového krúžku pri MZŠ Rajec èat do 16 r.Z našich hráèov zaznamenal najväèší bodo-
eronika Teplièancováaj po turnaji O šachového krá¾a mesta Rajec. V  tretie miesto v kategórií vý zisk tretiak Branko Dubec (4 body zo 7 zápa-

dievèat do 9 r.sov) na 1. šachovnici v B-druž-
stve. 

Najlepší hráèi krúžku hrajú aj v zápasoch   29. decembra 2007 vo štvr-
5. ligy dospelých. V tejto lige si už zahralo všet-tom kole turnaja Spektrum chess 
kých 5 registrovaných žiakov: Tomáš Kozub, v Žiline sú�ažilo 5 hráèov krúž-
Štefan Kavec, Filip Súkeník a bratia Dubcovci. ku. Najviac sa darilo Štefanovi 
Najúspešnejší z nich je Tomáš Kozub so ziskom Kavcovi. Zo 67 hráèov skonèil na 
4,5 bodu zo 7 zápasov a dopomohol tak družstvu 6. mieste (5 ví�azstiev zo 7 zápa-
ŠK Rajec k doteraz siedmemu miestu z dvanás-sov).
teho. 19. januára 2008 v piatom 

kole tohto turnaja bol zo 6-tich Najbližšou ve¾kou akciou žiakov budú 
Rajèanov najlepší Tomáš Kozub. Majstrovská Slovenska vo Vrútkach. Tento 
Zo 66 úèastníkov obsadil 2. mies- turnaj sa bude hra� celý týždeò od 17. – 22. fe-
to (6 bodov zo 7 zápasov). bruára 2008.

26. januára 2008 Turnaj Do- Ján Uhlárik
mu Matice Slovenskej v Žiline. Foto: archív ŠK Rajec

ŠACHOVÉ SPRÁVY

5. liga Rajec - Mlados� Žilina - G

Aj keï vianoèný èas je za nami, spomeòme si 
na chvíle, ktoré sme cez toto obdobie prežili.

22. decembra 2007 sme navštívili centrum 
ÁNO PRE ŽIVOT. Doobeda sme prišli do cen-
tra, kde nás už netrpezlivo èakali nadšené deti. 

Nachystali sme si ozdoby a dali sme sa do práce.  
O pár minút boli stromèeky vyzdobené. Zaspie-
vali sme si spolu s de�mi a mamièkami aj zopár 
kolied. Vonku bola ve¾ká zima, tak nám dobre 
padol horúci èaj. Nakoniec sme de�om odov-
zdali darèeky, ktoré sme im pripravili a toto 
pekné dopoludnie sme zveènili fotografiami.

Už teraz sa tešíme na ïalšie spoloèné akcie.

Mária Bajzathová, predsedníèka PM

PARLAMENT MLADÝCH 
PRE ÁNO PRE ŽIVOT
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nutnejšie veci. Postupne sme zaèali meni� okná súèas�ou zdravotnej starostlivosti o zdravotne Obèania mesta vedení kres�anským sociál-
najskôr z južnej strany, ktorá bola horšia. Robili postihnutých je okrem lieèby aj zhodnotenie ich nym cítením si uvedomujú potrebu chráni� svo-
sme to za plnej prevádzky, èo bolo nesmierne funkèného potenciálu a možnosti ich sebestaè-jich slabších spoluobèanov. Túto svoju povin-
zložité. Jeden deò sa vypratala izba, ¾uïom sme nosti pre úèely rehabilitácie, predpísaných po-nos� chápu ako dobrovo¾ný èin lásky k blížnemu.
urobili provizórne bývanie a na druhý deò sa môcok, úprav prostredia a výberu vhodného Mesto Rajec reprezentovaný demokraticky 
s�ahovali spä�. Za ten èas sa museli vyseka� ok- spôsobu starostlivosti.zvolenými poslancami MZ zriaïuje Domov 
ná, vymeni� ich, osadi�, vyma¾ova�, uprata� a V zariadení sa okrem racionálnej stravy pri-vïaky...
opä� všetko nas�ahova�. Som nesmierne vïaè- pravuje aj nieko¾ko druhov diét, pod¾a doporu-... Na tento úèel bol vybratý architektonicky cen-
ná zamestnancom a ich rodinným príslušníkom èení lekára. O prípravu stravy a jej dovoz majú ný objekt v centre mesta s dostatoène ve¾kou 
za pomoc. Naši manželia nám chodili pomáha� záujem aj starí a postihnutí ¾udia žijúci v domác-záhradou a v tesnej blízkosti kostola sv. Ladi-
ma¾ova�, s�ahova� nábytok. Potom sme sa s ni- nostiach.slava...
mi rozlúèili, oni šli domov a my sme spávali spo- K zlepšeniu zdravotného stavu najmä u psy-... Poslaním domova je starostlivos� o starých, 
lu so starkými na prízemí na matracoch a rozkla- chicky zmenených ¾udí prispieva aj vhodná er-chorých, opustených, mentálne postihnutých a 
dacích kreslách do skonèenia akcie. Aj pre oby- goterapia. Na tento úèel sme vytvorili priestory telesne postihnutých spoluobèanov. Bude im 
vate¾ov to bola skúška, lebo tým, že boli zrazu   vo vstupnej hale Domova vïaky, ktorá slúži na poskytova� ubytovacie, stravovacie a opatrova-
v inom prostredí boli dezorientovaní a tým aj èinnos� našich obyvate¾ov a zároveò je to pries-te¾ské služby. Služby domova budú poskytované 
ohrození, hrozilo im vyššie riziko úrazu. tor, ktorý sa môže v budúcnosti využíva� pre nielen obèanom v òom trvale umiestneným, ale 
Poèas takýchto „akcií“ sa ukáže sila kolektívu. denný pobyt tzv. škôlku pre dospelých. Prízemie všetkým, ktorí ich potrebujú.
Ve¾mi som ju vtedy poci�ovala. Nikto sa nepýtal domova je ve¾mi vhodne prispôsobené na túto O odkázaných bratov a sestry sa budú sta-
èo bude ma� za to, preèo to musí robi�, robili pomoc a èiastoène odbremenenie rodín, pretože ra� v úzkej súèinnosti civilní pracovníci domova 
sme všetci bez rozdielu funkcií a stavu. A takto sa tu nachádza kuchyòa s jedálòou, kaplnka, a reho¾né sestry, ktoré z rozhodnutia svojich 
je to dodnes... aj keï vidím, že náš kolektív hygienické zariadenie, kompletne vybavená predstavených zriadili v tomto domove novú ko-
„stárne“ a tiež má svoje hranice najmä èo sa týka kuchynka pre obyvate¾ov a ich návštevy, malá munitu Dcér kres�anskej lásky v Rajci...
zdravotného stavu. klubovòa s lôžkom pre odpoèinok a knižnica. 

Medzi finanène nákladnejšie akcie patrí aj Všetky priestory v DV sú bezbariérové a vyba-
náter strechy, bezbariérová úpravu schodov, izo- vené pre èinnos� rôznych skupín postihnutých, 
lácia a obklady skladových a pivnièných pries- starých a chorých ¾udí. 
torov. V r. 2006 sme rozširovali jedáleò, ktorá Poskytujeme aj poradenstvo a pomoc pri ná-
bola na naše potreby malá. Imobilní ¾udia na vrate ¾udí z hospitalizácie, informácie o opatro-
vozíèkoch potrebujú väèší priestor pre svoju vaní a ošetrovaní na lôžku, ako sa zabezpeèujú 
existenciu a ak sa tam niekomu nieèo stalo, ne- rehabilitaèné a kompenzaèné pomôcky.
dalo sa tam pohybova�. Keï boli vymenené ok- Ïalšie služby domova: vypožièiavanie re-
ná, dvere a urobili sa izolácie z vnútra, bolo nut- habilitaèných pomôcok aj keï ich množstvo je 
né rieši� vonkajšiu izoláciu a taktiež poškodenú obmedzené, možnos� okúpa� sa za pomoci per-
fasádu domu. Po vzájomnej dohode s vedením sonálu domova, ktorého súèas�ou je manikúra, 
mesta a poslancami MZ sme pristúpili aj k týmto pedikúra, u mužov holenie. 
prácam. Minulý rok sme z príspevkov sociálne- Do zariadenia sa klienti prijímajú prednost-
ho fondu, ktorý je založený na mestskom úrade  ne z Rajca a Rajeckého regiónu. Kapacita zaria-
a rozhodujú o òom poslanci mesta, zakúpili sto- denia je 29 lôžok, èo je aj poèet obyvate¾ov.
lièkový vý�ah, ktorý bol nutný na poslednú 
debarierizáciu vnútorných priestorov domova. Pripravujete nieèo nové v DV?

Nedá sa to poveda� v tejto chvíli, uvidíme 
Máte v pláne ešte pokraèova� v rekonštrukcii? aké budú požiadavky z terénu. V decembri sme 
Alebo je budova v stave, že sú už ukonèené urobili prieskum v domácnostiach cez dotazník 8. februára uplynie 15 rokov od otvorenia Do-
všetky práce. „Ako si predstavujú dôstojnú starobu ¾udia do-mova vïaky. Kto prišiel s myšlienkou otvori� 

Za posledných pä� rokov sme preinvestova- ma a v zariadení“. Chceli sme, aby si sami ¾udia toto centrum práve v Rajci?
li zhruba okolo šes� miliónov korún. Hovoríme povedali èo potrebujú a dali podnety k spolu-Bola to iniciatíva vtedajšieho primátora    
si už 3 roky, že sme skonèili s rekonštrukciami, práci. Postupne to spracúvame. (L. Židek) a poslancov, ktorí to mali vo svojom 
ale vždy keï nieèo „praskne“, najskôr to vyzerá volebnom programe. Na zaèiatku Domov vïa-
nevinne a po preskúmaní odborníkov zistíme, že Ako oslávite 15. výroèie otvorenia?ky financovalo hlavne mesto, ïalej to boli prís-
to nie je len na povrchu, ale hlboko a treba to 4. februára máme naplánovanú fašiangovú pevky od obyvate¾ov a malé príspevky zo štátu. 
neodkladne rieši�. zábavu, kde bude hra� hudobná skupina Kvanto. Fungovala aj Nadácia Domova vïaky, cez ktorú 

Túto spojíme s oslavou 15. výroèia otvorenia. sme sa snažili získa� tiež finanèné prostriedky 
Komu predovšetkým slúži DV. Aké sú podmien- Oslava bude v priestoroch Domova vïaky. najmä z grantov. Desa� rokov sme fungovali tak, 
ky prijatia do DV, máte naplnenú kapacitu? Bude to taká „rodinná“ oslava pre všetkých aby bola pokrytá v prvom rade prevádzka, nero-

Poslaním organizácie je starostlivos� o ¾udí obyvate¾ov DV, zamestnancov...bili sa nijaké ve¾ké údržby, opravy, ani investiè-
v dôchodkovom veku, ktorí sú chorí a opustení. Budeme ma� aj ïakovnú sv. omšu vo far-né akcie. V r. 1998 keï vstúpil do platnosti Zá-
Taktiež o dospelých ¾udí s telesným a mentál- skom kostole za tých èo tu bývali, bývajú, za kon o sociálnej pomoci, sa zlepšili a hlavne sta-
nym postihom, ktorých zdravotný stav si vyža- všetkých bývalých aj súèasných zamestnancov, novili podmienky na poskytnutie a výšku štátne-
duje zvýšenú starostlivos�. Zahàòa komplexnú za všetkých, ktorí nám akýmko¾vek spôsobom ho príspevku pre jednotlivé sociálne služby.
opatrovate¾skú starostlivos�, lieèebno-preven- pomáhajú, ktorí nás podporujú... za vyprosenie 

Ste v budove zo zaèiatku 20. storoèia, bývalej tívnu zdravotnú starostlivos�, ubytovacie a stra- sily, aby sme sa neodklonili od cie¾a a smerova-
lekárne neskôr materskej škôlky. Budova pre- vovacie služby, kultúrne a spoloèenské vyžitie nia tohto zariadenia, nech sa èo najviac svojím 
šla za tieto roky dostavbou aj rekonštrukciou. obyvate¾ov. V domove pracujú okrem iného prístupom a atmosférou v zariadení priblížime  

personálu reho¾né aj civilné zdravotné sestry. k vytvoreniu „domova“.Asi od roku 2000 sme sa postupne púš�ali do 
Pod¾a potreby prichádza do zariadenia všeobec-väèších opráv a údržby objektu, ktorý si to vyža-
ný lekár, psychiater, neurológ. Neoddelite¾nou doval, lebo pred spustením sa robili iba tie naj-

8. februára 2008 uplynie 15 rokov od zalo-
ženia Domova vïaky v Rajci. Pri tejto príleži-
tosti sme požiadali riadite¾ku Domova vïaky 
Janku Jasenovcovú o rozhovor.

(úryvky zo Zriaïovacej listiny DV)

DOMOV VDAKY PÔSOBÍ V RAJCI UŽ 15 ROKOV

Za rozhovor ïakuje Šzá

¡

Foto Šzá
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Jubilanti február 2008Jubilanti február 2008

Sobáše
Martin Rybár a Mária Sudorová

Peter Eloga a Mgr. Aneta Turyová

60 rokov
Jaroslav Dubec
Pavol Baránek

Jozef Èeròanský
Rozália Mikolková

70 rokov
Pavol Babèan
Jozef Buèek

80 rokov
Anna Špániková
Magda Janušová

88 rokov
¼udovít Kardoš

89 rokov
Františka Huljaková

93 rokov
Štefánia Pekaríková

94 rokov
Mária Buèková

Narodení
Sofia Kalinová - december

Alexandra Kosperová - december
Samuel Majbík - január

Adam Šibík - január
Alexandra Hehejíková - január

Jozef Krá¾ - január

Opustili nás
Anna Pavlovièová 1919 - 13. 1. 2008

Pavol Lietavec 1958 - 19. 1. 2008
Anna Repková 1923 - 23. 1. 2008

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

85 rokov od úmrtia

Andrej Èerniansky
*12. 10. 1841 Rajec – †1. 2. 1923 Martin

redaktor, publicista

Študoval v Seminári v Banskej Bystrici, teológiu vo Viedni. Bol 
redaktorom Peš�budínskych vedomostí v Pešti, organizátor kul-
túrneho života, spoluzakladate¾ Slov. spevokolu v Martine, v kto-
rom úèinkoval aj ako herec. Básnické prvotiny uverejnil v zborníku 
banskobystrického seminára Jarnie kvety. V humoristickej tvorbe 
vynikol ako improvizátor a kritik spoloèenských pomerov.

180. výroèie narodenia

Romuald Èestislav Zaymus
*7. 2. 1828 Rajec – †19. 7. 1902 Žilina - Bytèica

knaz, publicista

Je bratom Cyrila Zaymusa. Po štúdiách v Nitre ho roku 1850 
vysvätili za kòaza. Roku 1863 sa stal farárom v Bytèici pri Žiline, 
kde pôsobil až do smrti.

Jeho životným krédom bolo povznies� životnú úroveò chudob-
ného ¾udu horného Považia. Patril medzi obetavých pracovníkov na 
hmotnom i duchovnom povznesení slovenského národa. Na svojej 
fare vychoval mnoho sirôt. Uèil ¾ud po¾nohospodárstvu, záhrad-
níctvu a vèelárstvu. Farské role rozdelil medzi ¾ud a uèil ho obrába� 
ich. Bojoval proti alkoholizmu, chodil a pouèoval, sadil a štepil, 
rozdával sám seba. Nebolo takej všenárodnej ustanovizne, v ktorej 
by nebol pracoval.

Jeho meno figuruje medzi zakladate¾mi Matice slovenskej, bol 
spoluzakladate¾om gymnázia v Kláštore pod Znievom, jedným      
z prvých aktivistov Slovenskej národnej strany a podpredsedom 
Muzeálnej slovenskej spoloènosti. V rôznych vtedajších èasopi-
soch uverejnil desiatky èlánkov. Za nekompromisný postoj v národ-
ných veciach bol prenasledovaný i väznený.

Andrej Èerniansky

Romuald Èestislav Zaymus

Spomienka na rodákovSpomienka na rodákov

MATRIKA - PREHLAD ZA ROK 2007

K 31. 12. 2007 poèet obyvate¾ov: 6049

SOBÁŠE: 34
V Rajci 17, mimo Rajca 17. 

Prihlásení k pobytu: 43 obyvate¾ov.
Odhlásení z pobytu: 78 obyvate¾ov.

ZOMRELÍ: 41
Muži 26
Ženy 15

NARODENÍ: 52
Chlapci: 29
Dievèatá: 23

Riadková inzercia:Riadková inzercia:
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solvoval najmä behy do vrchu, kde bodoval, letné aj zimné triatlo-
ny, cestné behy, rajecký maratón, polmaratóny a na záver sa pripra-
vil na železného muža (3,8 km plávanie, 180 km jazda na bicykli a 

Síce snehová nádielka v dolinách bola minimálna, na horách to 42 180 m maratón), ktorý v Rajci absolvoval ako prvý v peknom 
staèilo na uskutoènenie 1. kola Slovenského pohára v zimnom èase 11 hodín a osem minút. Vo svojej kategórii obsadil 6. miesto 
triatlone. na Slovensku. 

Konal sa na Martinských holiach 5. januára. Umiestnenia si Veríme, že i v tomto roku, ktorý sa už naplno rozbehol, sa nám 
domov odniesli P. Uhlárik muži nad 40 r., J. Žideková ženy a B. Ži- bude dari� a reprezentácia klubu a mesta bude na peknej úrovni ako 
deková za juniorky. 2. kolo bolo na Javorine 19. januára, kde i na- doteraz.
priek �ažkým podmienkam bol pretek dobre zorganizovaný. Opä� 
bodovali naši najlepší triatlonisti a dobré výkony podali aj Janko 
Kavec, Jozef Stupòan a Zdeno Koleda, ktorý siahal už na dno svo-
jich síl.

V nede¾u 20. januára sme zorganizovali Èièmanskú bežku, 
ktorej sa zúèastnili všetci bežci z klubu. Namiesto bežiek sme beža-
li po okolitých svahoch a dedine. Bola to pekná akcia spojená aj      
s hodnotením celého roka 2007. 

Ïakujeme lyžiarom v Èièmanoch, p. Tordovi za poskytnutie 
priestorov pre usporiadanie akcie.

25. januára na vyhodnotení bežeckej ligy v Žiline sa naši bežci 
umiestnili na popredných miestach v rámci Okresnej bežeckej ligy, 
ktorá zaèína vždy na jar a konèí v jeseni. Sem sa rátajú všetky kolá 
bežeckej ligy a ïalšie vybrané preteky v rámci Slovenska. Taktiež 
už zaèína bežecká liga a prvé zimné kritérium sa beží v Žiline        
2. februára.

Za rok 2007 bol ako najlepší a najaktívnejší bežec klubu vyhlá-
sený Zdeno Koleda, ktorý sa zúèastnil 48 pretekov za celý rok, ab-

Zaèiatok nového kalendárneho roka, 
zaèiatok novej tenisovej sezóny. Je èas, aby 
sme sa obzreli za tou minulou, ktorá bola 

52. m. Jaroslav Jarinavcelku úspešná. Najväèšou zmenou oproti druhej celoslovenskej ligy s družstvami ako Veselý a na  je , ktorý 
minulým sezónam bolo odstúpenie doteraj- TKM Martin, TK Nová Dubnica, TK Žili- je síce ešte dorastenec, no napriek tomu už 
šieho predsedu klubu L. Pekaru. Za nového na, TK Teniska Banská Bystrica, TK Tenis- vyhral dva celoštátne turnaje mužov a jeho 
predsedu bol zvolený P. Petráš. centrum Bojnice... V pomerne silnej konku- umiestnenia sú zatia¾ najvyššími v histórii 

rencii ušiel družstvu TK Rajca iba tesne nášho klubu. Treba vyzdvihnú�, že naši hrá-
postup do druhej ligy. èi sa okrem tenisu venujú aj iným športom V hodnotení klubov, ktoré každoroène 

V žiadnom prípade nesmieme zabudnú� (futbal, atletika) a sú aj v týchto športoch zverejòuje slovenský tenisový zväz, skon-
TK Rajec na 69. mieste na hos�ovania našich hráèov v iných klu- lepší ako mnohí športovci, ktorí sa venujú èil  (vlani 76. m.) z 

boch. Za mladších žiakov hos�ovali v TK iba danému športu. viac ako dvoch stoviek klubov. V sú�ažiach 
Žilina Daniel Fraštia a Juraj Jarina, ktorí Na sezónu 2008 sme prihlásili do sú�aží družstiev sme mali dve družstvá. Družstvo 
postúpili na majstrovstvá Slovenskej repu- opä� družstvá starších žiakov a mužov. starších žiakov hralo 3. triedu stredosloven-
bliky kde obsadili koneèné siedme miesto. Chystáme sa zorganizova� tri celoštátne ského regiónu, v ktorej skonèilo na celko-
Tento úspech nikto vopred neoèakával. Za turnaje mládeže a ak sa nám to podarí, bu-vom tre�om mieste.
dorast hos�oval v žilinskom družstve Jaro- deme sa snaži� zorganizova� turnaj rekre-Muži hrali najvyššiu sú�až stredoslo-
slav Jarina. Kvalitné družstvo obsadilo po aèných hráèov vo štvorhre.venského regiónu, kde bojovali o postup do 

prehre vo finále majstrov- Je len na škodu, že v našom meste je 
stiev Slovenka s Trnavou  ve¾mi málo záujemcov, ktorí by mali chu� 
krásne druhé miesto. venova� sa tenisu. Z najmladších hráèov    

Taktiež už sú nasadzovacie v našom oddieli treba pochváli� Sama 
rebríèky pre rok 2008. V star- Petráša, ktorý je pohybovo ve¾mi nadaný. 
ších žiakoch je na 81. m. Da- Tréningu mladších hráèov sa v minu-
niel Fraštia, na 89. m. Jakub lom roku venovali L. Pekara a P. Veselý, 
Petráš, na 126. m. Matúš Šu- ktorí obetovali mladým hráèom nemálo 
janský a na 131. m. skonèil svojho vo¾ného èasu.
Juraj Jarina. V kategórii do- Na záver by sme chceli poïakova� všet-
rastencov skonèil na 26. m. kým sponzorom, ktorí nás podporili v roku 
Jaroslav Jarina. Rajec má 2007 a dúfame, že zachovajú priazeò ra-
svojich hráèov aj v rebríèku jeckému tenisu aj v nasledujúcich rokoch 
mužov, kde na 556. m. je (sú to najmä: Mesto Rajec, Kofola a.s., 
Michal Pekara, 476. m. Juraj Dolkam Šuja, Drevodom Rajec...).
Veselý, na 225. m. Peter 

ZIMNÉ SÚ�AŽE A MARATÓNCI

Janka Žideková

Foto: z¾ava: B. Žideková, Z. Koleda a J. Žideková

OHLIADNUTIE ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007

Tenisový klub RajecFoto: archív TK Rajec



Mestské kultúrne stredisko v Rajci 
Vás pozýva na

 
na Mudrochovej ulici.

                                 v priestoroch Radnice v Rajci.  
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inzercia

Dva dni venoval zo svojho vzácneho èasu akademický sochár Štefan Pelikán 
študentom z rajeckých škôl.

18. a 23. januára sa stretli študenti z Gymnázia Javorová, ZCŠ, MZŠ, MZUŠ 
na besede s týmto vzácnym èlovekom. Štefan Pelikán im porozprával zážitky zo 
svojho detstva, študentským liet, aj o svojich potulkách po celom svete. Ve¾mi ho 
potešil záujem o jeho umenie a rád im odpovedal na ich všeteèné otázky.

Poèas besedy mali študenti možnos� pozrie� si vystavené diela. Obdivovali 
prekrásne drevené reliéfy svetcov, krajinoma¾by z ¾udového prostredia Oravy a 
Liptova aj francúzskeho Bretónska.

Študenti z Gymnázia na Javorovej ulici milo prekvapili umelca kyticou 
kvetov a zápisom do školskej kroniky.

Štefan Pelikán pripravil pre každú triedu malú pozornos�, odovzdal im bro-
žúru o svojom živote a dielach s venovaním.

Foto: Z. Moská¾ová

PRIVÍTALI SME VZÁCNEHO HOSTAPRIVÍTALI SME VZÁCNEHO HOSTA

Šzá

Neviem, od kedy je zaužívané u turistov a nadšencov z Rajca, že na prelome 
rokov sa nepísane organizuje výstup na Strážov.

Aj minulý rok 30. decembra sa nielen turisti, nadšenci, ale aj tí, ktorí nieèo 
robia pre „svoju kondièku“, rozhodli pre túto akciu, ktorá už od samotného rána 
naznaèovala, že milovníci prírody si prídu na svoje. Aj keï u nás Perinbaba ešte 
nenade¾ovala, Èièmany nás vítali snehovou nádielkou. Hory zaliate slnkom, vi-
dite¾nos� na Fatranský Kriváò. Kde tu medvedia stopa sa objavovala poèas túry, 
ktorá najväèšiu rados� robila de�om, že spoloèníkom pri túre bude aj medveï.

Pohoda a úsmevy na tvárach prezrádzali, že opä� sa v pravý èas na pravých 
miestach stretli ¾udia, ktorí urèite nebudú váha� zúèastni� sa podobnej akcie aj 
tento rok. ¼. Cesneková

POHODA A ÚSMEV NA TVÁRACHPOHODA A ÚSMEV NA TVÁRACH

Foto: J. Stupòan

Mestské kultúrne stredisko v Rajci 
dakuje akademickému sochárovi 

ŠTEFANOVI PELIKÁNOVI za výstavu „Z TVORBY“.ŠTEFANOVI PELIKÁNOVI „Z TVORBY“.

1. 2. – 29. 2. 20081. 2. – 29. 2. 2008

VÝSTAVU PRÁC DETÍ Z MATERSKEJ ŠKOLYVÝSTAVU PRÁC DETÍ Z MATERSKEJ ŠKOLY

Mestská základná umelecká škola v Rajci

zaèína od februára 2008 v taneènom odbore 

s hodinami l’udového tanca.

  Hodiny budú vždy v piatok od 13.30 hod. 

Vítame deti, ktoré navštevujú 
základné školy v Rajci,

 Rajeckých Tepliciach a ich okolí.

L’udový tanec bude vyuèovat’ 
Júlia Knapcová z Rajeckých Teplíc.

PaedDr. Marián Remenius,
riaditel’ MZUŠ

V klube dôchodcov sa    
22. januára konalo fašiango-
vé posedenie. Zúèastnilo sa 
ho 85 èlenov. Program spes-
trilo taneèné vystúpenie žia-
kov z MZŠ pod vedením pani 
uèite¾ky Orlinskej. Do tan-
ca hrala hudobná skupina 
Kvanto, ktorá vyèarovala vý-
bornú fašiangovú náladu.

A. Brezániová Foto: archív MsKS

OZNAMOZNAM
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Už IX. roèník Mestského plesu v Rajci zorganizovalo MsKS    
v Rajci. Ples sa konal 19. januára v sále kultúrneho domu pod záš-
titou Mesta Rajec.

Primátor mesta Ing. Ján Rybárik slávnostným prípitkom a val-
èíkom spolu s manželkou slávnostne otvorili mestský ples.

Moderátor veèera Rado Pažej sa bravúrne zhostil svojej úlohy. 
Svojimi vystúpeniami spestrila program skupina orientálnych 
tancov Anthea, ktorá potešila prevažne mužskú èas� osadenstva. 
Do tanca hrala a o dobrú náladu sa postarala hudobná skupina 
Rebeka. Nálada na plese bola vynikajúca, plesajúci sa zabávali do 
skorých ranných hodín. Mnohí odchádzali domov s krásnou tom-
bolovou cenou. Výzdoba sály a stolov prispela k slávnostnej 
plesovej atmosfére.

MsKS Rajec chce touto cestou poïakova� všetkým sponzo-
rom za pekné ceny do tomboly a všetkým tým, ktorí sa podie¾ali 
na uskutoènení tohtoroèného mestského plesu.

MESTO PLESALO

Tohtoroèný mestský detský maškarný ples nám v nede¾u 20. ja-
nuára predviedol promenádu tých najrozmanitejších masiek. 

Rôznorodé, èasto ve¾mi zložité masky si urèite vyžiadali èas na 
prípravu, ve¾akrát s pomocou rodièov. Rôzne èarodejnice, strašidlá, 
zvieratká, princezné, rytieri, postavièky z televízie a mnoho iných sa 
zabávali vo fašiangovo vyzdobenej sále kultúrneho domu. 

Deti sa zabávali, tancovali a pretekali pri rôznych sú�ažiach, do 
ktorých zapojili aj rodièov. O dobrú zábavu sa postarala dvojica 
zabávaèiek zo Žiliny. Každý úèastník dostal malú odmenu. O hudbu 
a skvelú diskotéku sa postaral DJ. O obèerstvenie sa postaral bufet 
„U bosoriek“.

Toto krásne a vydarené podujatie pripravilo MsKS Rajec. 
MsKS ïakuje všetkým sponzorom, ktorí podporili toto podujatie.

Šzá

Šzá

VE IS NE RLÉ MAŠKA E EVESELÉ MAŠKARENIE

'
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