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ži� mesto doplni� túto ambulanciu?
Snažíme sa o to aby, táto ambulancia         

v Rajci ostala.
MUDr. Hamzová odišla aj napriek tomu, 

že do Rajca prišla s tým, že sa tu chce stabili-
zova�. Pod¾a mojich informácii jej bolo 
ponúknuté miesto MUDr. Trpišovej v Žiline, 
kde jej ponúkli celý obvod aj s ambulanciou.Na MZ konanom 27. marca 

Naša požiadavka voèi pani doktorke je boli pozvaní záujemcovia     
taká, aby aspoò na 2 dni v týždni zabezpeèila o funkciu hlavného kontro-
do Rajca pracovníèku, keïže tu má svoje lóra mesta Rajec. Ako dopa-
priestory. Pravdepodobne sa chce najskôr za-dla vo¾ba?
behnú� v Žiline a potom bude rieši� našu Žiadostí o funkciu kontrolóra mesta, ktoré hospodárené prostriedky z roku 2008. Na èo 
požiadavku.spåòali požiadavky bolo pä�. budú použité tieto finanèné prostriedky?

Z hospodárenia Mesta Rajec v minulom Vo¾by boli tajné. V prvom kole nezískal Obyvatelia sídliska Sever si urèite všimli 
roku zostal prebytok finanèných prostriedkov ani jeden z uchádzaèov nadpoloviènú väèšinu výmenu svietidiel na verejnom osvetlení. 
– cca 11 miliónov Sk. Navrhli sme èas� týchto všetkých hlasov – traja uchádzaèi dostali po Preèo sa pristúpilo k ich výmene?

K výmene sa pristúpilo z viacerých h¾a- fin. prostriedkov preinvestova� v tomto roku.štyri hlasy. Vo¾ba sa musela opakova�. Volilo 
dísk. Najväèšia s týchto investícií bude polože-sa z uchádzaèov, ktorí dostali v prvom kole 

V prvom rade to bola funkènos�. Všetky nie nových asfaltových kobercov na hlavných rovnaký poèet hlasov. V druhej tajnej vo¾be 
výsledok svietidlá boli staré, špinavé, zamlieènené, cestièkách na sídliskách Sever a Juh. dopadol  rovnako. Pod¾a zákona na-

svietivos� bola minimálna. Tieto nové svieti- Ostatné financie preinvestujeme na akcie, sleduje žrebovanie z kandidátov, ktorí majú 
dlá majú menšiu nároènos� na spotrebu ener- ktoré plánujeme realizova�. Medzi ne patrí aj rovnaký poèet hlasov. Vyžrebovaná bola 
gií, majú ove¾a väèšiu svietivos� a pôsobia rekonštrukcia Mestskej základnej školy, Ma-Magdaléna Albertová, ktorá od 1. apríla na-
estetickejšie. Nové svietidlá sa vymenili aj na terskej školy na Mudrochovej ul., Materskej stúpila do funkcie kontrolóra mesta.
celej Partizánskej ulici. školy na Obrancov mieru a Mestskej základ-Z polikliniky Rajec odišla neurologièka 
Dopåòal sa rozpoèet mesta na rok 2008 o vy- nej umeleckej školy.MUDr. M. Hamzová do Žiliny. Bude sa sna-
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Druhé tohtoroèné zasadnutie Mestského 
zastupite¾stva v Rajci sa konalo 27. marca. 
Zaoberalo sa schválenými bodmi programu:

gramom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 24,- Sk s úèinnos�ou od 1. 1. 2008.Kontrola plnenia uznesení
mesta Rajec. Kronikár mestaMZ zobralo na vedomie správu o kontrole 
- zabezpeèenie realizácie projektu po schvále- MZ schválilo do funkcie kronikára mesta plnenia uznesení è. 1/2008 – 19/2008 a správu 
ní žiadosti o nenávratný finanèný príspevok Soòu Vanovèanovú.o uzneseniach doposia¾ nesplnených. MZ ulo-
- financovanie projektu vo výške 5 % z celko- Finanèný príspevok na kultúrne letožilo MsKS zrealizova� prieskum medzi verej-
vých oprávnených výdavkov na projekt. MZ schválilo finanèný príspevok pre nos�ou prostredníctvom médií a internetu 
Správa o èinnosti a mzdový poriadok MsP MsKS na Kultúrne leto vo výške 300 tis. Sk. oh¾adom využitia športovej haly na vo¾no-

MZ zobralo na vedomie správu o èinnosti Kúpa nehnute¾nostièasové aktivity.
Mestskej polície v Rajci za rok 2007 predne- MZ schválilo kúpu pozemkov, ktoré sú Vo¾ba hlavného kontrolóra mesta
senú náèelníkom MsP Jurajom Šimkulièom. zamerané geometrickým plánom èíslo MZ zvolilo do funkcie hlavného kontroló-
MZ schválilo mzdový poriadok Mestskej 69/2007 zo dòa 5. 6. 2007, overeným Správou ra mesta Magdalénu Albertovú od 1. 4. 2008.
polície v Rajci s úèinnos�ou od 1. 4. 2008. katastra v Žiline dòa 27. 3. 2007 pod èíslom Rozbory hospodárenia

Program hospodárskeho a sociálneho 979/07, do vlastníctva Mesta Rajec za cenu V zmysle uznesenia MZ è. 9/2008 zo dòa 
2rozvoja 200,- Sk/m .31. 1. 2008 sa vykonali rozbory hospodárenia 

Poslanci obdržali návrh Programu hospo- Odmena riadite¾ky MsKS a riadite¾ky DVza rok 2007 v jednotlivých MPO a MRO. 
dárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý vypraco- MZ schválilo jednorázovú odmenu riadi-Závery z rozborov boli predložené na rokova-
val MsÚ. MZ schválilo program hospodárske- te¾ke MsKS vo výške 10 tis. Sk za èinnos�       nie finanènej komisie a následne mestskej ra-
ho a sociálneho rozvoja mesta so zakompono- v roku 2007.de. MZ zobralo na vedomie výsledky rozbo-
vanými pripomienkami na obdobie rokov V zmysle Poriadku odmeòovania pracov-rov hospodárenia v príspevkových a rozpoè-
2008 – 2018. níkov mesta MZ schválilo odmenu riadite¾ke tových organizáciách Mesta Rajec za r. 2007

Stravné v DV DV za I.Q 2008 vo výške 25% z tarifného platu Doplnenie rozpoètu mesta na rok 2008
Riadite¾ka DV zaslala poslancom návrh vyplateného v I.Q 2008.Vzh¾adom na výsledok hospodárenia mes-

stravného v DV. MZ schválilo zvýšenie strav- V zmysle Poriadku odmeòovania MsKS, ta za rok 2007 navrhol MsÚ èas� finanèných 
ného pre obyvate¾ov a stravníkov Domova MZ schválilo odmenu riadite¾ke MsKS vo prostriedkov použi� na kapitálové výdavky. 
vïaky Rajec od 1. 4. 2008. výške 20% zo súètu platov vyplatených vo MZ schválilo návrh úpravy rozpoètu na rok 

Stravné pre MZŠ a ŠJ pri MŠ februári a marci 2008.2008 v kapitálovej èasti tak, ako bolo predlo-
MZ schválilo zvýšenie limitu na potraviny Odmena primátora za I.Q 2008žené na zasadnutí MZ.

pre stravníkov stravujúcich sa v ŠJ na MZŠ, V zmysle zákona è. 253/1994 Z.z. o práv-Informácia o registrácii projektov ROP
Lipová 2, Rajec o 2,- Sk na jedno jedlo pre žia- nom postavení a platových pomeroch staros-MZ zobralo na vedomie informáciu o re-
kov a o 3,- Sk pre žiakov gymnázia a dospe- tov a primátorov v platnom znení MZ schvá-gistrácii projektov ROP. MZ schválilo:
lých stravníkov s úèinnos�ou od 1. 4. 2008. lilo odmenu za I.Q 2008 primátorovi mesta - predloženie žiadosti o nenávratný finanèný 
Zvýšenie limitu na potraviny pre deti stravujú- Ing. Jánovi Rybárikovi vo výške 50% zo súètu príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho 
cich sa v ŠJ pri MŠ ul. Mudrochova 930/10 a platov vyplatených v I.Q 2008.operaèného programu na realizáciu projektu: 
Obrancov mieru 400/51, Rajec o 2,- Sk s úèin- Doplnenie sociálno-zdravotnej komisie„Rekonštrukciou a modernizáciou objektu 
nos�ou od 1. 4. 2008. Ostatné podmienky zo- MZ schválilo O¾gu Kasmanovú za èlena so-Materskej školy, ul. Mudrochova k zlepšeniu 
stávajú zachované. Zvýšenie režijných nákla- ciálno-zdravotnej komisie.podmienok pre prvotnú výchovu a vzdeláva-
dov na jeden obed pre žiakov gymnázia na  nie detí v Rajci a okolí“, ktorý je v súlade s Pro-

Nové svietidlá na sídlisku Sever.

foto: Šzá

Za rozhovor ïakuje Šzá

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVOMESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

MsÚ
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N a š a  f i r m a  V tomto a budúcom roku poèítame  tiež 
Drevodom Rajec s.r.o. s nárastom zamestnanosti o ïalších cca 50 
vznikla v roku 2001, zamestnancov.
ako priamy pokraèova-
te¾ živnostenskej èin- Ako silná spoloènos� realizujeme sa-
nosti firmy Drevovýro- mostatne viaceré developerské projekty     
ba Rajec, ktorá zaèala v Tatrách, na Liptove a na Orave, kde 
podnika� v Rajci v ro- skutoène s historickým dosahom meníme 
ku 1993. štýl architektúry v týchto oblastiach.

Poèiatoèné èisto Všetko toto pod názvom nášho mesta, 
obchodné aktivity sme propagujúc a zvidite¾òujúc um, šikovnos� 
v krátkej dobe rozšírili a fortie¾ našich majstrov z Rajca, tak ako    

Keï ma redakcia mesaèníka Rajèan o výrobnú èinnos� – výrobu a montáž origi- v minulosti zvidite¾òovali Rajec naši 
oslovila so žiados�ou o prezentáciu našej nálnych kanadských zrubových domov  d ed o vi a.
firmy Drevodom Rajec, dlho som premý- z gu¾atiny, ktoré vyrábame od roku 1995.
š¾al, o èom budem písa�. Èo chcú ¾udia po- Keï som sa ešte ako èerstvý absolvent Uvedomujeme si však úlohu silných a 
èu�? Skúste sa každý zamyslie�. Skúste sa vysokej školy, plný elánu, idealizmu a chceme vráti� regiónu to, èo dokázali 
pozrie� do zrkadla a úprimne odpoveda� na dobrej vôle pustil do vytvori� svojou prácou 
túto otázku. Sme naozaj takí lokálpatrioti, podnikania v Rajci, ani jeho ¾udia. Chceme po-
pyšní na kvalitnú prácu a úspech našich som len netušil, èo ma máha� tým, ktorí sú od-
spoluobèanov? Úprimne sa tešíme z toho, èaká. Zaèínal som s kázaní na pomoc iných. 
že sa nášmu susedovi darí? Keï sa dostane tromi zamestnancami Firma Drevodom Rajec 
do sveta a šíri tam dobré meno nášho kraja, a v priebehu dvoch ro- každý rok prispeje 
keï pokraèuje v tradícii našich starých ot- kov sa ich poèet zvýšil znaènou sumou na 
cov? Úprimne sa tešíme a doprajeme svoj- na 20. Poèas prvých podporu rodín, jedno-
mu kolegovi v práci, keï zarobí dvakrát piatich rokov firma tlivcov alebo združení,  
viac ako my sami, pretože obetuje svoj vo¾- nieko¾kokrát padla na na konkrétnu pomoc    
ný èas, aby zabezpeèil svoju rodinu? Alebo kolená následkom po- v sociálnej núdzi, resp. 
radšej v krème strácame dlhé hodiny a dni drazov zamestnancov na pomoc nadaným de-
tým, že plní nenávisti a závisti vylievame a èlenov vedenia, ¾udí, �om na získanie ade-
kopu zloby a žlèe na tých, ktorým sa podaril ktorým som dôveroval a ktorým som kvátneho vzdelania alebo na iné verejno-
akýko¾vek malý úspech. osobne nezištne v zaèiatkoch pomohol. Bo- prospešné projekty. Aj keï sme to niekedy 

la to tvrdá škola života. Vïaka obrovskému skutoène nemali ¾ahké, necítim žiadnu 
úsiliu a vïaka obetavosti ¾udí, ktorí stáli pri zlobu ani nenávis� voèi nikomu, bola to asi 
firme aj v tých naj�ažších èasoch a stoja daò tej doby. 
dodnes, sa nám podarilo preži� a dokázali Chcem, aby sa zaèalo šíri� medzi 
sme sa dosta� na dnešnú úroveò. ¾uïmi dobro, prajnos� a láska. A to je 

Vïaka takým ¾uïom ako Ing. Jarina   m ožné len vtedy, ak budeme každý šíri� 
z Rajca, pán Janík z Jasenového èi pán pozitívnu energiu, ona sa totiž vracia 
Jánošík z Kamennej Poruby a ve¾a ïalších dvojnásobne (rovnako ako tá negatívna).
našich poctivých zamestnancov, ktorí sve- Tento prístup sa nám osvedèil aj v prís-
domito pracovali, ale aj ve¾a známych a tupe k našim zamestnancom, kde výnimoè-
priate¾ov, ktorí nám fandili a pomáhali, sa ným sociálnym programom zabezpeèuje-
nám podarilo preži�. me stabilitu a istotu ve¾a rodinám z Rajca a 

Samozrejme, vïaka patrí aj rozumnej okolia.
politike pána primátora Ing. Jána Rybárika, 
ktorý vytvoril poèas období, keï vedie Namiesto toho, aby sme sa zomkli a 
mesto, ve¾mi dobré prostredie na rozvoj spoloènými silami, podporou, uznaním, 
podnikania. podaním pomocnej ruky pomohli jeden 

Èasom sme získali dôveru ïalších ¾udí druhému a tým sa dokázali presadi� v tvrdej 
a dnes dávame prácu viac ako 120-tim konkurencii okolitého sveta, radšej ohová-
¾uïom z Rajca a okolia.rame, intrigujeme a závidíme úspechy 
V zaèiatkoch sme vyrábali 2 – 3 domy druhých. 
roène, dnes je to viac ako 100 domov roène, Èo nás vedie k to¾kej nenávisti? Kde je 
ktoré putujú do skoro všetkých krajín Euró-láska k blížnemu? Iba keï sami zmeníme 
py. Každý rok výrazne investujeme, aby sa poh¾ad na svet, keï doprajeme hojnosti 
nám podarilo udrža� v silnej konkurencii svojim susedom, iba vtedy budú ma� zmy-
zahranièných výrobcov, investície v tomto Verím, že firma Drevodom Rajec sa sel takéto prezentácie. Pevne verím, že sa 
roku , a tiež ve¾mi dobré meno našej firmy dostane aj do Vášho srdca a budete na òu toho raz dožijem, pretože aj keï nepochá-
doma i v zahranièí nám umožòuje každým pyšní, tak ako sme my.dzam z Rajca, milujem tento kraj, mám tu 
rokom zvyšova� objem výroby o 30 %      rodinu, ve¾a priate¾ov a poznám ve¾a ¾udí, Ing. Miloš Bronèek

ktorí si zaslúžia úctu a uznanie nás všetkých. až 50 %. majite¾

V mesaèníku Rajèan postupne predstavujeme firmy a organizácie pôsobiace v Rajci.

Naša práca - výstavba zrubových rodinných 
domov a chát z gu¾atinového masívu.

Živý betlehem na Námestí v Rajci.
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Už tradiène sa konala v Žiline prehliadka detských divadelných 
súborov zo Žilinského regiónu – Detská divadelná Žilina. Túto pre-
hliadku zorganizovalo Regionálne kultúrne stredisko v Žiline         

„doskách èo zna-s podporou Žilinského samosprávneho kraja. vadelných súborov. Mali možnos� si vyskúša� na 
menajú svet“ svoje herecké výkon èo bolo ve¾kým prínosom pre V budove bábkového divadla sa poèas dvoch dní stretlo 14 di-
všetkých hercov.

Po dvojroènej prestávke sa na prehliadke zúèastnili aj deti z di-
vadelného krúžku „Èili divadlo“, ktorý pracuje pri MsKS v Rajci. 
Predstavili sa dvoma divadelnými hrami „Trio Kotkodák“ a 
„Figliari“. Snažili sa poda� èo najlepšie herecké výkony, za èo ich 
porota odmenila tretím miestom.

Ve¾kým prínosom pre všetky súbory bolo, že deti mali možnos� 
svoje herecké výkony prezentova� pred publikom a mohli sa po-
rovnáva� s ostatnými súbormi, èo bude vies� k ich posunu k lep-
šiemu.

Vedúcich súborov motivovali a pomohli rady poroty pod vede-
ním Jany Eliášovej, ktorá poukázala na to, èoho sa treba vystríha� 
pri výbere divadelných hier, naèo sa treba zamera�, aby sa kvalita 
vystúpenia èím ïalej zlepšovala, èo ocení každý režisér. 

Dúfame, že tretie miesto na tejto prehliadke nás bude motivo-
va� ešte k lepším výkonom.

Eva Pekná

2. apríl je medzinárodne uznávaný ako sviatok detskej knihy. 
Detské knihy si zaslúžia našu pozornos� tak, ako aj ich èitatelia. 

Mestská knižnica pri MsKS v Rajci sa zapojila do tohto sviatku 
akciou, ktorá bola venovaná detskej knihe, rozprávkam a 180. vý-
roèiu narodenia Pavla Dobšinského. Na zaèiatku sme si s de�mi 
priblížili život a dielo Pavla Dobšinského, pozreli dobové fotogra-
fie a ilustrácie z jeho diel, zopakovali sme si s de�mi mnohé jeho 
zozbierané a prerozprávané rozprávky. Potom nasledoval týžden-
ný pobyt v „Ríši rozprávok“, kde sme mali za úlohu odklia� a 
zobudi� Šípkovú Ruženku zo 100-roèného spánku. Napriek mno-
hým nástrahám a úskaliam sa nám to spolu s de�mi podarilo. Snaha 
detí bola odmenená divadelným predstavením. Deti z divadielka 
Kukuèka (MZUŠ) zahrali hru Deduškova rukavièka a Èili divadlo 
(MsKS) nám priblížilo Dobšinského rozprávku Tri groše. Veríme, že nie až o rok sa opä� stretneme a budeme sa teši�       

Snaha priblíži� de�om rozprávky, život a dielo P. Dobšinského z mnohých iných tém z detských kníh.
a preži� spoloène aspoò chví¾u dòa trochu zázraène, sa vydarila. Má

Detskej improligy v Rajci, ktorá už má Mestské kultúrne stredisko v Rajci v spolupráci s Regionálnym 
svojich priaznivcov.kultúrnym strediskom v Žiline pripravili 27. marca ïalšie kolo 

Osem družstiev z Rajca i Žiliny súpe-
rilo o stvárnenie najlepšej improvizácie 
na danú tému.

Pä�èlenná porota s predsedom Joze-
fom Abafim sa rozhodla najviac bodov udeli� družstvu „Bom-
parky“ – Èili divadlo pri MsKS Rajec, druhú prieèku obsadili 
„Kukuèky“  MZUŠ Rajec a tretiu „A je to“  MZUŠ Rajec.

Za najlepši dievèenský herecký výkon odmenila Soòu Porub-
èanskú (MZUŠ) a cenu za najlepší chlapèenský herecký výkon 
získal Ras�o Buchta (Èili divadlo). Cenou za najlepšiu scénku sa 
potešili „Lentilky“ (Èili divadlo).

Moderovania sa zhostila dvojica improvizátorov Peter Pekný a 
Tibor Trnovszký, ktorí v prestávkach vypåòali èas svojimi improvi-
záciami.

MsKS Rajec ïakuje p. Fabanovej – Unimix za ceny pre ocene-
ných.

ÈILI DIVADLO TRETIEÈILI DIVADLO TRETIE

OSLAVA DETSKÝCH KNÍH

STRETNUTIE MLADYCH IMPROVIZÁTOROV

foto: Kalma

foto: Má

foto: Pekná

Eva Pekná
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apríl 2008apríl 2008
Z tvorbyZ tvorby

Štefan DuckýŠtefan Ducký

- Rajec- Rajec

M
estské kultúrne stredisko v Rajci

M
estské kultúrne stredisko v Rajci

Predajná výstava obrazovPredajná výstava obrazov
V prípade záujmu volajte: 
tel. 041/542703, 0910 909 049, 0910 923 575   
alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku, Námestie SNP 2 (budova MsÚ)v Rajci.

V prípade záujmu volajte: 
tel. 041/542703, 0910 909 049, 0910 923 575   
alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku, Námestie SNP 2 (budova MsÚ)v Rajci.

Mestské kultúrne stredisko v Rajci
d’akuje Mestskej základnej škole v Rajci

za výstavu „PROJEKTOV A PRÁC ŽIAKOV 
6. AŽ 9. ROÈNÍKA“.

Mestskej základnej škole v Rajci
PROJEKTOV A PRÁC ŽIAKOV 
6. AŽ 9. ROÈNÍKA

„
“.

srdeène pozývajú 
všetky mamièky, babièky a staré mamy 

na DEN MATIEK
11. mája 2008 o 15.00 hod.

na námestí v Rajci.
V prípade nepriaznivého poèasia sa akcia uskutoèní v kultúrnom dome.

Èaká na vás bohatý kultúrny program.

Mestské kultúrne stredisko a OZ LackovciMestské kultúrne stredisko a OZ Lackovci

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI

pripravuje 

5. mája 2008 
v dopoludòajších hodinách

pre žiakov ZŠ v Rajci

kultúrny program, v ktorom vystúpi 
detský taneèný súbor 

GLIEMEZITIS z Jelgavy – Lotyšsko.

5. mája 2008

pre žiakov ZŠ v Rajci
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Koniec školského roka sa pomaly blíži a s ním prichádza dôležité 
obdobie pre štvrtákov – maturita.

V utorok 11. marca otvoril písomnú èas� slovenský jazyk. Žiaci si 
v òom overovali svoje vedomosti a zruènosti z jazyka, slohu a 
literatúry. Dopoludnia písali 90 minútový test a popoludní písomnú 
prácu, ktorá trvala 150 minút. Témy a útvary boli centrálne urèené a 
žiak si mohol jednu vybra�.

V stredu 12. marca pokra-
èovala maturita anglickým 
jazykom a vo štvrtok nemec-
kým jazykom. Žiaci absolvo-
vali test z gramatiky, poèúva-
nie s èítaním a porozumením, 
a popoludní písali krátku esej 
na urèenú tému.

V piatok uzavrela písom-
nú èas� matematika.

Ústne maturitné skúšky 
na Gymnáziu, Javorová 5 sa 
budú kona� v termíne od     
19. –22. mája 2008.

Nejedná sa o tzv. holo byty, ale o byty plne Stavbu realizuje firma GREEN HAUS, 
vybavené s kuchynským kútom. Každý byt ktorej pôsobenie sa opiera o 50-roèné skú-
má samostatný plynový kotol na teplú vodu roku. Záleží to aj od toho ako sa zachovajú senosti, overené technologické postupy, 
a kúrenie, aby sa nestalo, že kvôli neplati- ïalší subdodávatelia z oblasti bežných prác zázemie firmy VELOX a vzájomnú spolu-
èovi niekoho odpoja. Každý obyvate¾ bude (ústredné kúrenie, elektrina...).prácu s touto firmou, ktorá pôsobí v teritó-
ma� možnos� ovplyvòova� svoje náklady Pripravujete výstavbu aj ïalších bytových riu celej EÚ. Technológia výroby základ-
na byt. domov?ného prvku stavebného systému Velox - 

Samostatná stavba zo systému Velox Teraz pripravujeme stavbu v Zbyòove. štiepkocementových dosiek, využíva prí-
má ve¾ký tepelný odpor, èo vytvára pred- Vzniknú tu dva 3-podlažné bytové domy, rodné materiály (drevo, cement). Stavebný 
poklady, aby cena kúrenia klesla dolu.   sp o lu  1 2 bytov. Momentálne máme 10 by-systém vyniká vysokou zvukovou a 
U bytov stavaných týmto systémom kúre- tov už zajednaných, 2 byty ešte máme tepelnou izoláciou bez vzniku tepelných 

vo¾né pre ïalších záujemcov. Tu je mostov, vïaka týmto vlastnostiam 
cena bytu zhruba o 100 tisíc Sk viac, je šetrí kúrenie v hotovej stavbe.
tu vyššia vybavenos� bytu. Uvidíme 

Oslovili sme majite¾a firmy pri koneènom rozpoète, aká bude ko-
Green Haus Dušana Janíka, aby nás neèná cena bytu. Treba bra� do úvahy 
oboznámil s koncepciou projektu. aj ceny energií, paliva, surovín a mate-
Ako vznikla myšlienka postavi� ïalší riálov. Nieèo sa dá dotiahnu� z réžie 
bytový dom v Rajci? Ko¾ko tu vznikne firmy, nieèo vyjedna�     
bytov a kedy plánujete dokonèenie s ve¾koodberate¾mi.
stavby? V budúcnosti uvidí-

me aký bude záujem       Oslovili sme primátora a vedenie 
o byty od miest a obcí, ak mesta so žiados�ou o výstavbu byto-
bude k dispozícii staveb-vého domu. Primátor mesta Ing. Ján 
ný pozemok, tak nie je Rybárik a mestské zastupite¾stvo 
problém zaèa� s ïalšou nie robí, v porovnaní s bytom v pane-vyšli v ústrety snahám o výstavbu a poskyt-
stavbou. láku, len asi 50 % nákladov.li nám pozemok za ve¾mi prijate¾ných 

Chcem sa ešte raz Termín dokonèenia je 14 mesia-podmienok, ktoré umožnili cenu bytu 
poïakova� primátorovi cov od zahájenia stavby. Stavbu sme výrazne zníži�.

tohto mesta Rajec Ing. Jánovi zaèali v marci, teoreticky by mala by� Cena konkrétne bytu je 1 550 000,- Sk 
Rybárikovi za jeho ústre-dostavaná v máji budúceho roka. s DPH. Táto suma je zhruba o 400 000 Sk 

tovos� pri realizácii tohto projektu, ktorý Pod¾a toho ako stavba napreduje to vyzerá, nižšia ako je bežná cena na trhu.
sa bude slúži� obèanom mesta Rajec.že  výstavba skráti. Naše želanie je, aby V tomto bytovom dome vznikne desa� 

2trojizbových bytov o výmere zhruba 72 m . stavba bola dokonèená na Vianoce tohto 

STAVIA SA ÏALŠÍ BYTOVÝ DOM
Aj v Rajci sa èoraz viac pozornosti venuje bytovej situácii. Za posledné obdobie sa 

zaèalo so stavbou už štvrtého bytového domu. Nový 5 poschodový bytový dom bude stá� 
na sídlisku Sever a vznikne tu 10 nových plne vybavených bytov do osobného vlastníctva.

Za rozhovor ïakuje Šzá

Foto Šzá

Foto Šzá

Foto z¾ava: majite¾ firmy 
Green haus Dušan Janík a 
stavbyvedúci Juraj Ochman.

Foto Šzá

Ak ste vo februári stretávali v našom meste elegantne obleèených a 
seriózne sa tváriacich študentov Gymnázia v Rajci, nebolo to preto, že 
sa blížili maturity. To sa naši tretiaci zasväcovali do tajov podnikania a 
obchodu.
Hospodársky týždeò sa pod vedením odborných lektorov pre 3.A 
konal od 11. do 15. februára. Študenti vyrábali a predávali obuv.
3.B podnikala od 25. do 29. februára v oblasti parfumérie.

Žiaci boli rozdelení 
do viacerých firiem 
(vyrábali rovnaký druh 
tovaru), v ktorých získa-
li ve¾a nových informá-
cií o svete ekonomiky, 
nadobudli nielen teore-
tické, ale hlavne praktic-
ké skúsenosti. Zistili, 
aký je svet biznisu a kon-
kurencie neoblomný.

Text a foto:
Gymnázium Rajec

SKÚŠKY „DOSPELOSTI“ ZAÈALI TRETIACI PODNIKALI

Hospodársky týždeò na Gymnáziu v Rajci
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To je kúsok z pes-
nièky, ktorú nemô-
žete poèu�, ale práve 
òou nás privítali 
druháci, ktorí si pre prvákov pripravili 
krásne písmenkové divadielko.

A tak sme sa dozvedeli, že A vie èaro-
va� – abrakadabrakova�, že C robí cup, cup, 
cup, G naháòa Gašparka, F sa vozí s Fili-
pom na fiatke.

Prváci sa tešili nielen z básnièiek, ale 
najmä z toho, že písmenká poznajú. Na 
samom konci ich èakala písmenková sú�až 
a oni sa nedali nikým a nièím zahanbi�.

Sú�ažili, hrali sa a bolo nám všetkým 
veselo.

Prváci z 1.A a 1. B ïakujú 25-tim de�om 
z 2.A a pani uèite¾ke Marcelke Orlinskej za 
super zážitok.

Bolo nám s vami dobre, druháci!

Za prvákov MZŠ napísala 
Jana Paulinyová

obsadil 5. miesto. 

Simona Veselická 6.A, Soòa Zúbková 6.A, Radi sa toèíte na kolotoèi? Niekto áno, 
V okresnom kole sú�aže SUDOKU       Petra Osiková 6.C, Adriana Pavlíková 8.D.)iný nie. Ten, ktorý vám predstavíme my, je  

Matematickej olym- 3. miesto vyhrala Beáta Zemková z 8.A.V okresnom kole školský kolotoè. Hýri rôznymi èinnos�ami, 
Medzinárodnej výtvar-piády V okresnom kole  Soòa Školová z 5.B obsadila 5. miesto. akciami,  výsledkami a detskými tvárami.

nej sú�aže Európa v škole získali Anna 2. miesto v tej istej sú�aži obsadili Štefan 
Gazdíková z 5.B a Michaela Dúbravková zo Kavec a Jozef Kozárik z 9.A. Obaja chlapci Februárom sme zaèali druhú èas� 
7.B 3. miesto a Dominika Kumanèíková       školského roka, ktorá je na podujatia poria-
z 8.A získala 1. miesto.dané v škole i mimo nej bohatšia. Roztoèili 

V Biblickej olympiáde – v dekanátnom sa školské, okresné i krajské kolá v predme-
geografickej olympiá- kole, si družstvo: Štefan Kavec 9.A, Mária V okresnom kole tových olympiádach, športových a umelec-

dy Brodòanová 9.D a Dominika Knapcová        výborne zabodovali Marek Fapšo zo 6.A, kých sú�ažiach. Žiaci mestskej školy dopo-
z 9.D vybojovalo 2. miesto. ktorý získal 3. miesto, Štefan Kavec z 9.A sia¾ dosiahli nieko¾ko pozoruhodných 

obsadil 2. miesto a Jozef Kozárik z 9.A, výsledkov a umiestnení.
 Vyberáme z nich. 

V krajskej olympiáde zo 
slovenského jazyka získal        
8. miesto Štefan Kavec z 9.A.
V sú�aži GVOBOJ družstvo: 

Školský kolotoè priniesol aj Jozef Kozárik a Štefan Kavec 
návštevy v kine, divadelných 9.A, Ladislav Dubovan 8.A, 
podujatí, výstav, besedy so zau-Filip Súkeník 7.A získalo 3. – 4. 
jímavými ¾uïmi èi lyžiarsky miesto.
výcvik.V sú�ažnej prehliadke det-

Triedy prichádzajú s rôz-ských a mládežníckych skupín 
nymi aktivitami, tvoria projek-moderného tanca Žilinský 
ty, zapájajú sa do èinností, ktoré kryštál staršie družstvo dievèat 
ich oslovujú. Povieme si o nich È U È O R I E D K Y  z í s k a l o            
v ïalšom pokraèovaní. 3. miesto (Patrícia a Michaela 
Navštívte nás na Smolkové 5.C, Katarína Tepli-

èancová 6.A, Zuzana Mihalcová 
6.A, Monika Cesneková 6.A, 

Všetci traja postúpili do 
krajského kola. V òom J. Kozárik obsadil 
5. miesto, Š. Kavec 9. miesto a M. Fapšo 
22. miesto.

postúpili do krajského kola. Ich umiest-
nenie: na 2. mieste J. Kozárik a na 4. mies-
te Š. Kavec.

Na tieto výsledky sme právom pyšní. 
Blahoželáme všetkým, ktorí 
takýmto dôstojným spôsobom 
reprezentujú školu, mesto , ale i 
sami seba.

www.mzsrajec.edu.sk

ZO ŽIVOTA MESTSKEJ ŠKOLY

PaedDr. Marián Paprskár
riadite¾ školy

Foto: archív MZŠ Rajec

ABECEDA - TÁ JE MÚDRA,
múdrejšia než slová.
Tá si svoje písmenôèka
do slovíèok schová...

11. februára 2008 sa žiaci MZUŠ v Rajci už na celoslovenskej sú�aži v Trnave, na ktorú sa 
zúèastnili III. roèníka „Stretnutia mladých pripravujú, alebo na podanie èo možno najlep-
huslistov v Bojniciach“. šieho výkonu na prijímacích talentových skúš-

kach na konzervatórium.Stretnutie každoroène organizuje J. Strmen-
Rajeckí huslisti si vïaka riadite¾stvu školy a ský zo ZUŠ Bojnice a lektorsky sa zúèastneným 

ZRŠ pri MZUŠ v Rajci nemuseli necha� ujs� ani mladým huslistom venuje profesor Konzerva-
jeden z predošlých roèníkov stretnutí: I. roèníka tória v Bratislave Mgr. art. Stanislav Mucha 
v r. 2006 sa zúèastnili: M. Èelková, J. Kozárik, primárius Moyzesovho kvarteta.
B. Žideková, D. Jarinová. II. roèníka v r. 2007: Ani tento rok si mladí rajeckí huslisti z trie-
M. Šramko, B. Žideková, M. Èelková, J. Kozá-dy ¼uby Šramkovej nenechali ujs� príležitos� 
rik (z týchto žiakov v súèasnej dobe sú dvaja  stretnú� sa s huslistami z rôznych kútov Sloven-
študentmi Konzervatória v Žiline).ska (Topo¾èany, Bojnice, Prievidza, Handlová, 

Otázky detí „èi pôjdeme opä�“, a „ke-Nováky). Vypoèuli si navzájom svoje výkony, 
dy pôjdeme“ dávajú prís¾ub, že tomu tak bude    porovnali technickú a umeleckú úroveò. Získali 
i v budúcnosti.                            ¼uba Šramkovánové skúsenosti a zážitky, no najmä nabrali nové 

uèite¾ka MZUŠ v Rajcipoznatky a rady pre zdokona¾ovanie svojich 
huslistických schopností.

Tento rok svoje umenie na stretnutí 
predviedli a hodnotné pamätné listy si 
odniesli:
Viktória Molnárová (prípravné štúdium)
Michaela Súkeníková (príp. štúdium)
Alexander Fraštia  (1. roèník)
Eva Halková (3. roèník)
Mária Èelková (7. roèník)
a Barbora Žideková (2. roèník II. stupòa)

Výkony huslistov podporila Bc. Eva 
Blunárová klavírna korepetítorka.

Mnohým zo spomenutých huslistov 
úèinkovanie na tomto podujatí poslúži ako 
odrazová plocha pre ešte lepšie výkony èi 

STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV V BOJNICIACHSTRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV V BOJNICIACH

foto: archív MZUŠ
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Deò otvorených dverí GAŠ... Èo všetko 
sa za týmto dòom skrýva? Sú to dni a týždne 
príprav nadšencov (tým, ktorí ve¾a pomo-

Dvere našej školy sa otvárajú nielen pre hli, patrí naozaj ve¾ká vïaka). Tu sú popí- A èo my, ako ïalej?
našich študentov, ale pre všetkých, ktorí sa sané konkrétne kroky, ktoré viedli k tomuto Rastieme všetci ako strom... Je na nás, 
prišli pozrie� na Deò otvorených dverí dòu... èím sa budeme napåòa� a tak rás� do 
GAŠ. ve¾kých rozmerov rozkonáreného stro-

Tento deò si v sebe od zaèiatku príprav 7. marec, 10. marec, 13. marec 2008 mu... Cez vzdelanie, duchovné obohatenie 
nesie myšlienku stromu, ktorý rastie od ma-Poèas týchto dní sme (p. riadite¾, p. uèi- a mnohé aktivity naozaj ponúkame na našej 
lého semienka až do košatého obra, ponúka te¾ka a traja študenti) navštívili všetky zá- škole priestor pre rast každému... 

Mgr. Zuzana Stankováv sebe priestor pre rast, potešenie a rados�, kladné školy od Lietavskej Lúèky až po 
oèakáva sa od neho ovocie... Aj naša škola Faèkov, zavítali sme s krátkym program ku 
vkladá malé semienko do každého všetkým štvrtákom, ich triednym uèite¾om 
študenta, to v nich rastie a prináša úrodu.i riadite¾om škôl, a takto sme prezentovali 

Rodièia aj deti mali v tento deò mož-naše osemroèné jazykovo zamerané Gym-
nos� dozvedie� sa viacej o našej škole, deti názium A. Škrábika. Všetci dostali pozva-
mali svoj program, v ktorom navštívili ot-nie na Deò otvorených dverí, letáky a pre-
vorené vyuèovacie hodiny; no a rodièia sa zentaèné CD o škole. A všetci sa na nich 
dozvedeli viacej informácií o škole, prijí-tešíme...
macích skúškach a taktiež si pozreli prie-17. marec 2008
story školy.Prípravy vrcholia... Priestory školy 

Štvrtáci v malých skupinkách spolu so akosi zmenili tvár, atmosféru dotvárajú 
študentmi a záhradníkmi sprevádzali malé viacerí nadšení uèitelia a študenti pre tento, 

a nielen pre tento deò J semienko v jeho raste – od semienka cez 
Všetko je dúfam nachystané...  vyklíèenú rastlinku èi malý stromèek až po 

program... prezentácia školy... študenti aj pevný strom, ktorý na záver všetci spolu 
uèitelia... obèerstvenie... zasadili – strom budúcoroèných prímanov. 

18. marec 2008 Malí i ve¾kí si odnášali zážitok z nev-
Možno pre niekoho celkom obyèajný šedne prežitého dòa, darèek, chutné obèer-

dník, ale pre našu školu o èosi významnejší. stvenie...

VEL’KÝ DEN GAŠ – 18. MAREC 2008

Študenti spolu s uèite¾mi fyziky na Katedre Fyziky 
Elektrotechnickej Fakulty ŽU sa 6.marca zišli, aby sa spoloène stali 
úèastníkmi Physics Masterclasses (MC).

Je to podujatie, na ktorom sa študenti stredných škôl stanú na je-
den deò èlenmi vedeckého kolektívu a pod vedením profesio-
nálnych fyzikov sa zapoja do riešenia najaktuálnejších 
problémov svetového výskumu. 

Medzi zapojenými školami z Ružomberka, Su-
èian, Dolného Kubína, Liptovského Mikuláša èi Žili-
ny sme sa tejto akcie zúèastnili aj my, z Gymnázia 
Andreja Škrábika v Rajci. 

Z našej školy sa do akcie zapojili študenti septi-
my a oktávy (Michal Chovanec, Andrej Chovanec, 
Marek Stehlík) spolu s ich vyuèujúcou Mgr. Zdenkou 
Lackovou.

Podujatie otvoril rektor ŽU prof. Ján Bujòák CSc. 
Potom nasledovali prednášky. Po dobrom spoloènom obe-
de bolo poèítaèové cvièenie, v ktorom študenti analyzovali 
dáta z najväèšieho urých¾ovaèa èastíc na svete.

V závere dòa sa vyhodnotili získané výsledky a predniesli sa na 
celosvetovej videokonferencii, na ktorej sa zúèastnili aj ich rovesníci 
z viacerých univerzít. Študenti na ŽU si poèínali naozaj výborne. 
Zapájali sa do diskusie a odpovedali na otázky moderátorov.

V nároènom kvíze jedna dvojica zodpovedala z 10 otázok 9 
správne. Naša škola mala tiež ve¾ký úspech. Z 10 zadaných otázok  
naši študenti zodpovedali správne 8. Za odmenu si odniesli trièká      
s logom akcie a tiež aj CD s prednáškami o elementárnych èasticiach.

Toto podujatie sa všetkým študentom ve¾mi páèilo. Už teraz sa 
tešia na ïalší roèník.  

Mgr. Zdenka Lacková, GAŠ Rajec

Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového sys-
tému vzdelávania, èo si vyžaduje aj zmenu štruktúry uèebných osnov.

Uèebné osnovy náboženskej výchovy sa experimentálne ove-
rujú. Proces overovania sa má realizova� poèas troch školských 

rokov, a to nasledovne: tento školský rok sú to 1., 4. a 7. roèník 
základnej školy, budúci školský rok budú pridané roèníky 

2., 5. a 8.; no a na ïalší rok pribudnú aj 3., 6. a 9. roèník. 
Na strednej škole sú to roèníky 1. a 3. poèas tohto 

školského roku a na budúci školský rok sa pridajú 
zvyšné roèníky. K tomu sú aj zodpovedajúce 
roèníky osemroèných gymnázií.

Overovanie sa uskutoèòuje na deviatich zá-
kladných a na ôsmich stredných školách na 
Slovensku. Do experimentálneho overovania 

nových uèebných osnov sú zapojené aj ZCŠ           
   sv. J. Vianneyho a GAŠ v Rajci.
Nový návrh uèebných osnov má špirálovité uspo-

riadanie obsahu uèiva, èo umožòuje postupné prehlbo-
vanie uèiva v nasledujúcich roèníkoch vždy na nároènejšej 

úrovni.
Experiment so sebou prináša viac príprav, štúdium rôznych no-

vých metodík, zaujímavejšie metódy, stretnutia kòazov i katechétov 
na Spišskej Kapitule, ale uèí nás i žiakov rozlišova� medzi tým, èo je 
akceptované spoloènos�ou a tým, èo je skutoèným dobrom pre jed-
notlivca i pre celú spoloènos�.

Teraz je práca nároènejšia, no všetci zainteresovaní dúfajú, že po 
troch rokoch overovania, kedy by mali by� tieto uèebné osnovy 
schválené na celom Slovensku, zúžitkujeme v prospech našich detí 
skúsenosti Katolíckeho pedagogického a katechetického centra Spiš, 
pod ktorého záštitou sa tento experiment uskutoèòuje.

Ïakujeme kòazom našej farnosti i vedeniu obidvoch škôl, že nás 
podporujú v realizácii tohto experimentu. 

PHYSICS MASTERCLASSES ZCŠ AJ GAŠ - ZAPOJENÍ V EXPERIMENTE

Mgr. Janka Rybáriková

foto: archív GAŠ



V mesaèníku Rajèan postupne predstavujeme firmy a organizácie pôsobiace v Rajci.

Firma vznikla v marci 1993. V prvých 
rokoch sme zásobovali mesto Rajec a 
okolie uho¾nými palivami z Bane Cíge¾, 
Handlovej a uhlím z èeských revírov 
Sokolovských a Mosteckych baní, koksom z 
Ostravy a Východoslovenských železiarni záujem o takýto sortiment a preto ho neu- Poskytujeme prenájom náradia ako sú 
Košice. V tomto období sme zásobovali stále rozširujeme. elektrické vàtaèky, búracie kladivá, rezaèka 
uhlím Bytový podnik Rajec, Považské na kameò, stavebná miešaèka a vibraèná 
strojárne Rajec,  Vinuta Rajec a Našimi najväèšími dodávate¾mi sú doska. Tovar môžeme odviez� našimi ná-
obyvate¾stvo širokého okolia od Považskej výrobné závody tehly WIENERBERGER kladnými vozidlami s možnos�ou vyklád-
Bystrice po Žilinu. Zlaté Moravce, Porfix-pórobetón Zemian- ky hydraulickou rukou. 

ske Kosto¾any, Považská cementáreò Lad- Betóny z našej betonárky vám odvezie-
ce. Okrem týchto základných stavebných Rokmi sa však potreba uhlia a koksu me domiešavaèom. 
materiálov dostanete u nás strešné krytiny znížila. Okolnosti nás nútili rozmýš¾a� o Poskytujeme aj služby vo vnútroštátnej 
pálené, cementové aj na báze upravova-iných možnostiach využitia priestorov, a zahraniènej kamiónovej doprave.
ných plechov, izolaèné lepenky, minerálnu strojov a ¾udí. Keïže v Rajci nebola pre-
vatu, sádrokartón, betónové tvárnice, dajòa stavebného materiálu, rozhodli sme Aj v budúcnosti máme záujem prispô-
zámkové dlažby, lepidlá na keramické sa skúsi� to so základným stavebným mate- sobi� èinnos� firmy potrebám našich zá-
obklady a dlažby, špeciálne omietky a riálom ako je piesok, cement, vápno, oce¾. kazníkov.

Fapšováširoký sortiment murárskeho náradia.Zistili sme, že ¾udia v Rajci a okolí majú 

UHO¼NÉ PALIVÁ – STAVEBNINY
Fuèíkova 334, Rajec

UHO¼NÉ PALIVÁ – STAVEBNINY
Fuèíkova 334, Rajec

Ubehol ïalší rok a je tu èas na jeho zhodnotenie. 26. marca sa 
konala èlenská schôdza Základnej organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov - prídomový záhradkár. Úèas� na schôdzi bola 
vysoká, zo 68 registrovaných èlenov sa jej zúèastnilo 49, èo je 72 % 
èlenskej základne.

Program bol bohatý a zaujímavý. Predsedníèka Anna Pekarová 
v správe o èinnosti za rok 2007 spomenula všetky aktivity a akcie, 
ktoré prídomoví záhradkári v minulom roku uskutoènili. Prvou 
akciou bolo vo februári fašiangové posedenie pri kapustnici a 
dobrej hudbe. Záhradkári sa na òom od srdca porozprávali a 
navzájom si poradili ako èo najlepšie robi� vo svojej záhradke. 

V apríli nasledoval zájazd na výstavu „Záhradkár“ v Tren-
èíne, o ktorú je vždy ve¾ký záujem. Takmer každý úèastník si na nej 
vybral a nakúpil zo semien, sadeníc, okrasných kvetov, kríkov, 
ovocných stromov ako aj z rôznych pomôcok a náradí. K dispozícii vej a Dominikovi Jarinovi odovzdané Pamätné listy RV SZZ 
bol aj ve¾ký výber hnojív a prostriedkov na ochranu proti spolu s malou vecnou odmenou.
chorobám a škodcom. Spestrením èlenskej schôdze bolo premietanie fotografii        

Hlavnou akciou a vyvrcholením celoroèného úsilia a práce v z výstav ovocia a zeleniny v Rajci, Žiline a Nitre. Ïalšie pripome-
záhradkách bola Výstava ovocia, zeleniny a kvetov zaèiatkom nuli fašiangové posedenie, rôzne degustácie a sú�aže v reze ovoc-
októbra (Rajèan 11/07). Pripomenieme, že ju spestrili svojimi ných stromov.
prácami deti z MŠ Mudrochova a Obrancov mieru a kresbami Na záver poèas obèerstvenia si úèastníci pozreli krátky film o 
ozdobili žiaci ZCŠ a MZŠ v Rajci. Videlo ju 1 190 návštevníkov. jarnom reze jabloní, hrušiek, marhú¾, broskýò, malín a ríbezlí. 

Program pokraèoval Správou o hospodárení a Správou kon- Film bol ve¾mi zaujímavý, prof. Ing. Ivan Hrièovský, DrSc., naj-
trolnej a revíznej komisie. väèšia osobnos� v ovocinárstve na Slovensku, v òom predvádzal 

Pri príležitosti 50. výroèia vzniku organizovaného záhradkár- moderné spôsoby rezu ovocných drevín. Detailné zobrazenie a 
stva na Slovensku boli dvom dlhoroèným èlenom Emílii Pekaro- ve¾mi prístupný výklad ocenili všetci prítomní.

Úspešne sa pre nás zaèal aj tento rok. Na 9. roèníku celoslo-
venskej sú�aže v reze ovocných stromov v Dvoroch nad Žitavou sa 
stal celkovým ví�azom ¼ubor Žucha, èlen našej základnej orga-
nizácie. Získal pozlátené záhradnícke nožnice, ktoré mu odovzdal 
prof. Hrièovský. Je to pekný úspech rajeckých záhradkárov. 
Ïakujeme ¼. Žuchovi za reprezentáciu a prajeme do budúcnosti 
ešte ve¾a podobných úspechov.

Všetci už netrpezlivo èakáme na odchod zimy, aby sme sa 
znova s chu�ou pustili do pestovania novej úrody.

Naše poïakovanie patrí aj MsKS za dobrú spoluprácu a ochotu 
po každej stránke.

PRÍDOMOVÍ ZÁHRADKÁRI HODNOTILI MINULÝ ROK

Výbor ZO SZZ - prídomový záhradkár

Foto: archív ZO SZZ - PZ
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6. LIGA 3. LIGA

Aktuálne výsledky: 9. dvojkolo 15. 3. 2008 o 10.00 hod. 9. dvojkolo 15. 3. 2008 o 15.00 hod.
Višòové D - Stará Bystrica B 5:13 Èernová - Žilina C   9:9 MSTK Martin B - Žilina C 11:7
Martinská Žilina - Èadca E 4:14 MSTK Martin B - Neografia Martin 12:6 Èernová - Neografia Matin 14:4
Žilina H-žiaci - Nededza 5:13 Rajec - ŠKST Ružomberok C 10:8 Rado¾a - ŠKST Ružomberok C 10:8
Kysucký Lieskovec B - Rajec B 9:9 Rado¾a - Zuberec 16:2 Rajec - Zuberec 12:6
Trnové B - Stará Bystrica C 17:1 Tvrd. Nižná B - Medokýš Martin 11:7 Novo� - Medokýš Martin 12:6
Èadca F - Teplièka C 8:10 Novo� - Vrútky B 4:14 Tvrd. Nižná B - Vrútky B  8:10

1. Vrútky B 20 15 2 3 222:138 52
2. Tvrd. Nižná B 20 13 4 3 210:150 50
3. Rado¾a 20 12 3 5 216:144 47
4. Medokýš Martin 20 9 3 8 192:168 41
5. ŠKST Ružomberok C 20 8 4 8 198:162 40
6. MSTK Martin B 20 8 3 9 183:177 39
7. Èernová 20 7 4 9 179:181 38
8. Žilina C 20 6 6 8 170:190 38
9. Rajec 20 6 6 8 167:193 38

10. Novo� 20 7 3 10 154:206 37
11. Neografia Martin 20 7 2 11 157:203 36
12. Zuberec 20 1 2 17 112:248 24

1. Èadca E 19 18 0 1 268:74 55
2. Stará Bystrica B 19 15 1 3 245:97 50
3. ZŠ Martinská Žilina 19 14 1 4 224:118 48
4. Kysucký Lieskovec B 19 11 4 4 192:150 45
5. Teplièka nad Váhom C 19 10 0 9 192:150 39
6. Èadca F 19 8 2 9 173:169 37
7. Višòové D 19 6 3 10 144:198 34
8. Nededza 19 7 1 11 153:189 34
9. Rajec B 19 4 5 10 128:214 32

10. Žilina H - žiaci A 19 5 1 13 125:217 30
11. Stará Bystrica C 19 2 3 14 88:254 26
12. Trnové B 19 3 1 14+1k 120:222 25

6. LIGA 3. LIGA

STOLNOTENISOVÝ KLUB RAJEC

Slovenský pohár v zimnom triatlone 2008
Posledné kolo bolo aj v rámci Európskeho pohára 16. februára v Lát-

kach Mlákach. V silnej konkurencii so zahraniènou úèas�ou a najmä za 
silného mrazu a vetra si však svoje postavenie medzi klubmi a jednotliv-
cami ešte upevnili naši maratónci:
Janku Židekovú: 1. miesto ženy, Pavol Uhlárik: 3. miesto veteráni, 
Barborka Žideková: 3. miesto juniorky.

Šestica maratóncov J. Žideková, B. Žideková, J. Kavec, Z. Koleda, 
Jozef Stupòan a Pavol Uhlárik vybojovali svojimi výkonmi a najmä 
vytrvalos�ou aj v �ažkých snehových podmienkach medzi 12-timi klubmi 
na Slovensku 1. miesto pre Maratón klub Rajec.
Kluby: 1. Maratón Klub Rajec 323 b.

2. KBL ŠKP Martin      293 b.
3. PPŠ NereusŽilina      223 b.

Na RAJECKOM BOROŠOVCI, ktorého už 13. roèník sa bežal v so-
botu 15. marca patrili popredné miesta domácim pretekárom. Behu sa 
zúèastnilo 63 bežcov (16 bolo z Rajca). Na 3-tí roèník ÈSOB CITY MARATÓN do Bratislavy cestovala      

Pekné jarné poèasie, výborný guláš varený vonku, obèerstvenie a pov- 29. marca ve¾ká maratónska výprava z Rajca v poète 30 bežcov aj s rodin-
zbudzovanie domácich aj hos�ov dotvorili príjemnú športovú atmosféru. nými príslušníkmi. Bežalo 16 detí a 10 dospelých.

Ïakujeme našim usporiadate¾om a dievèatám za dobré zvládnutú a Najúspešnejším bežcom z detskej výpravy bol Peter Uhlárik (3. miesto).
pripravenú akciu, ktorá i napriek malým priestorovým zmenám bola ve¾mi Nezabudnute¾ná akcia s množstvom zážitkov z Bratislavy a sú�aže mali 
pekná. Keïže guláš sa varil vonku o to bola táto atmosféra rodinnejšia a najmä deti – budeme vás informova� v budúcom èísle Rajèana. 
urèite aj vôòa dobrého gulášu všetkých rýchlejšie �ahala do cie¾a. Svoju slávu zožali naši 2 maratónci Ondrej Veselovský 2:54:09 – za-

behol svoj najlepší maratónsky èas a pokia¾ mu vydrží zdravie aj forma, 
urèite sa teší na Rajec a Pavol Uhlárik, náš riadite¾, organizátor, ujo Palo, 
tato Palo – všetky tie prívlastky mu naozaj sedia, ale teraz mu patrí po 
bežeckej stránke ve¾ký obdiv za všetko a najmä za jeho 70-tý maratón, 
ktorý v Bratislave bežal za 3:17:16. Takže pevné zdravie, nohy, kåby, chu�, 
nadšenie a vydrža� do stovky!

Polmaratón bežal najrýchlejšie Z. Koleda 1:18, ale aj èasy ostatných 
polmaratóncov (Drlièka M., Kavec J., Stehlík P., Stupòan Joz., Vanák J., 
Zafka P., Žideková J.) boli na úrovni ich osobných rekordov. 

GALOVIÈOVCI VÍ�AZILI
29. marca Beh oslobodenia – Topolèianky. Na 12 km trati nás re-

prezentovali Bertin Galoviè a Ras�o Galoviè a obidvaja vyhrali. 
Otec mužov nad 50 rokov 47:56 a syn absolútne poradie za 43:11. 

Pozývame všetkých na najbližšiu akciu Maratón klubu Rajec, 
ktorou bude Horský duatlon 1. mája 2008 v Rajeckej Lesnej.

Jozef Smieško

Absolútne
poradie V kategórii MENO A PRIEZVISKO KLUB ÈAS kategória

2 2 Galoviè Rastislav Maratón klub Rajec 0:52:24 AR
3 3 Koleda Zdenko Maratón klub Rajec 0:53:18 AR
5 5 Veselovský Ondrej Maratón klub Rajec 0:55:42 AR
12 1 Galoviè Bartolomej Maratón klub Rajec 0:58:58 CR
16 9 Drlièka Miroslav Maratón klub Rajec 1:00:14 AR
17 1 Jarina Jaroslav Rajec 1:00:23 JR
23 7 Uhlárik Pavol Maratón klub Rajec 1:02:51 BR
24 11 Rybár Vladimír Maratón klub Rajec 1:02:53 AR
29 10 Stehlík Pavol Maratón klub Rajec 1:03:46 BR
41 15 Jurický Miroslav Rajec 1:08:32 AR
43 12 Stupòan Jozef Maratón klub Rajec 1:09:23 BR
44 17 Kavec Ján Maratón klub Rajec 1:09:27 AR
50 18 Prokopoviè Peter MTB klub Rajec 1:13:11 AR
51 3 Žideková Janka Maratón klub Rajec 1:13:20 ER
56 4 Kardošová Jana Maratón klub Rajec 1:16:21 ER
57 2 Bellan Michal MTB klub Rajec 1:18:02 JR

Rajecký Borošovec – najlepší Rajèania

Janka Žideková

ÈSOB CITY Bratislava (foto: archív MK)MARATÓNCI OPÄ� ÚSPEŠNÍMARATÓNCI OPÄ� ÚSPEŠNÍ
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Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

100. výroèie narodenia 135. výroèie narodenia 160 rokov od úmrtia

MUDr. JOZEF KALUŽAY JURAJ DURÈANSKÝ JOZEF MATEJ HULIAK

* 6. 4. 1908 Rajec - † 21. 8. 1996 Rajec * 16. 4. 1873 Rajec - † 1. 5. 1937 Sazdice * 22. 2. 1790 Rajec - † 27. 4. 1848 Nadlice

lekár senátor NZ, nositel’ pápežského prekladatel’, spisovatel’, katolícky farár
vyznamenania

Narodil sa v Rajci. Pochádzal z rodiny Narodil sa v Rajci v meštianskej rodine.
rajeckého pernikára. Narodil sa v Rajci. Vyrastal v gazdov- Študoval na gymnáziu v Trenèíne         

Po gymnaziálnych štúdiách v Trenèíne skej a papuèiarskej rodine. a v Sibiu, filozofiu a teológiu v Pešti a do 
študoval medicínu v Bratislave a skonèil ju Stále sa vzdelával, bol èlovek bohatý na roku 1819 v Trnave. Bol kaplánom v Mes-
v roku 1937. Ako lekár zaèal pracova� na vedomosti – náboženské, kultúrne a hospo- teèku, v Šaštíne a farárom v Bratislave – 
chirurgickom oddelení v Žiline a neskôr     dárske. Dúbravke, v Janovciach a v Nadliciach.
v Štátnej nemocnici v Trenèíne. V rodnom Rajci bol èlenom všetkých Preložil z maïarèiny do bernolákovèi-

Roku 1941 po základnej vojenskej služ- výborov, no najmä katolíckych spolkov. ny výber z francúzskych kazate¾ov. Jeho 
be zaèal pracova� ako jediný lekár v oblasti Postaral sa o celkovú úpravu rajeckého cin- kázne vydal A. Radlinský v Pokladoch 
od Rajeckých Teplíc po Èièmany. Vtedy torína a v roku 1923 zakúpil z vlastných kazate¾ského reèníctva „Reèi sobášne“. 
bol odkázaný jedine na svoju profesionalitu prostriedkov zvon „umieraèik“. Napísal aj diela „Celoroèné nede¾né káz-
a všestrannú znalos� všetkých lekárskych V roku 1920 sa stal senátorom za Hlin- ne“ a „Pripravovanie do stavu manžel-
odborov (malá chirurgia, gynekológia, pe- kovú slovenskú ¾udovú stranu. Ako senátor ského“.
diatria, zubná i oèná medicína). Èasto ne- bol postavený na 
poznal oddychu, veï dopravným pro- popredné miesto, kde 
striedkom bol v tom èase iba konský povoz. patril medzi trojicu 

Túto namáhavú a zodpovednú prácu prominentov – sená-
vykonával až do roku 1951. V tomto roku torov spolu s F. R. Os-
sa stal Rajec okresným mestom a bol tu valdom a Dr. J. Mu-
zriadený Okresný ústav národného zdravia, droòom.
kde pracoval vo funkcii vedúceho lekára. Z Rajca sa pres�a-

Ako vedúci lekár vykonával i mnoho- hoval do Sazdíc, kde 
strannú osvetovú zdravotnícku èinnos� po dal opravi� starodáv-
dedinách celého Rajeckého okresu (okres- ny kostol. V roku 
ný hygienik, okresný osvetový lekár). Mal 1933 bol pápežskou 
ve¾ký podiel na vybudovaní novej moder- stolicou vo Vatikáne 
nej polikliniky pre Rajec. Po jej otvorení, vyznamenaný za zá-
zriadení zubného a detského oddelenia, sa sluhy zlatým krížom 
stal vedúcim lekárom. „Pro ecclesia et Pon-

V roku 1968 už ako dôchodca pokra- tifice“
èoval ïalej v lekárskej praxi a až v roku Zomrel na svojom 
1975 odišiel do dôchodku. statku v Sazdiciach. 

Doktor Kalužay vychoval spolu s man- V roku 1941 boli 
želkou Anežkou (rod. Fišerová) tri deti, jeho telesné pozostat-
všetky dosiahli vysokoškolský titul. ky prevezené a ulože-

Za jeho zásluhy pre mesto Rajec mu bol né na rajeckom cinto-
v roku 1993 udelený titul „Èestný obèan ríne.
mesta“.

MUDr. JOZEF KALUŽAY JURAJ DURÈANSKÝ JOZEF MATEJ HULIAK

Narodení
Martin Straòanek – február

Filip Balušík – marec

Sobáše
Ing. Miloš Hulín a Jana Tabaková
Miloš Vríèan a Monika Lietavcová

Opustili nás
Júlia Ferjanèíková 1927 – 17. 3. 2008

Andrej Dudák 2008 – 18. 3. 2008

Spracovala Šzá

SPOMIENKA NA RODÁKOVSPOMIENKA NA RODÁKOV

70 rokov
Irena Kordišová

Oldrich Man

90 rokov
František Ferjanèík
Jozefa Podolanová

60 rokov
Marián Dietrich

Ján Dvorský

87 rokov
Štefánia Lednická

Jubilanti apríl 2008Jubilanti apríl 2008

Riadková inzercia:Riadková inzercia:
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VYZÝVAME VŠETKÝCH L’UDÍ DOBREJ VÔLE 
Z RAJECKEJ DOLINY, 

ktorí majú záujem pracovat’ a pomáhat’.
Vyzývame všetkých verejných èinitel’ov, zástupcov firiem, 
predstavitel’ov cirkví a štátu, a všetkých vážených obèanov 

rajeckej doliny, ktorí majú možnost’ a chcú pomáhat’.

Na zastúpenie v dozornej rade novovytvorenej 

nadácie DREVODOM RAJEC.

Privítame Vaše nápady, podnety z Vášho okolia na pomoc 
l’ud’om, ktorí to potrebujú, na zvýšenie prosperity celého 

regiónu.

Kontakt:
DREVODOM RAJEC, s.r.o.
Námestie SNP 2/2
015 01 Rajec

Tel.: 041/ 542 31 65, Mobil: 0902 035 966,
Fax: 041/ 542 27 03

nadácie DREVODOM RAJEC.

Privítame Vaše nápady, podnety z Vášho okolia na pomoc 
l’ud’om, ktorí to potrebujú, na zvýšenie prosperity celého 

regiónu

DREVODOM RAJEC, s.r.o.
Námestie SNP 2/2
015 01 Rajec

Tel.: 041/ 542 31 65, Mobil: 0902 035 966,
Fax: 041/ 542 27 03
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POZOR! NEPREHLIADNITE!
Važení obèania!

Každý z nás dobre pozná „nekoneèný príbeh“ nášho mesta:

                                                                    ROZSTAVANÚ ŠPORTOVÚ HALU.

I keï je ponúknutá na predaj, neznamená to, že Mesto Rajec predá svoj majetok za 
neprimerane nízku cenu. Stále je tá možnos�, že mesto tento objekt dokonèí a sprevádzkuje.

Preto sa obraciame na vás – deti, mládež, mladé rodiny, stredná 
generácia ale i na vás starších – chceme pozna� váš názor na aké úèely 
by mala by� využitá tzv. športová hala:

1. MOŽNOS�: klasické športy – futbal, volejbal, loptové hry, a iné vo¾noèasové
                                                                   aktivity.

2. MOŽNOS�: nové moderné športy – napr. squash, bowling, lezecká stena a iné
                                                                               vo¾noèasové aktivity.

SVOJ NÁZOR VYJADRITE:
- anketový lístok vložte do oznaèenej schránky „MsKS“ pri vchode do MsKS
- nechajte v knižnici
- pošlite poštou na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
- e-mailom: kniznicarajec@rajec.net

ANKETA TRVÁ POÈAS MESIACA APRÍL.

Vaše názory budú spracované na MsKS a poskytnuté Mestu Rajec a mestskému zastupite¾stvu.

Zapojte sa do ankety všetci, hlavne vy, mladí nášho mesta.

ANKETOVÝ LÍSTOK
Využitie športovej haly – anketa apríl 2008.

Vyberám možnos�:

£ 1. možnos�: klasické športy a iné

£ 2. možnos�: nové moderné športy a iné

Ïalšie nápady .........................................................................................................................
..................................................................................................................................................

£ 

£

tu odstrihnú�tu odstrihnú�
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Po tých najmladších 
nasledovali najstaršie – 
seniorky. Tu sme mali tiež 
výborné hodnotenie a 
mnoho ocenení.
V kategórii sólo senior na 
3. mieste skonèila Lucia 
Klincová a 4. miesto zís-
kala Žaneta Slyšková.
Duo reprezentovali Anna 
Rolinèinová a Žaneta 
Slyšková.
V miniformáciách sme 
mali dve skupiny. Tá star-
šia (minuloroèná) v zlo-

24. februára sme sa my – mažoretky Kordo-
vánky zúèastnili na sú�aži Ostravský pom-pom žení Mirka Turancová, Ivana Lietavcová, 
v Èeskej republike. Anna Rolinèinová, Majka Ondrejková a 

Veronika Turzová získala 2. miesto. Nová 
Skoro ráno sme sa stretli na námestí, aby (tohtoroèná) miniformácia, v ktorej tancu-

sme sa trochu povzbudili a nabrali síl pred je Majka Mièechová, Karolínka Turzová, 
dlhou cestou a �ažkým dòom. O 06.00 hod. na Anna Rolinèinová, Nikola Špániková, 
námestí v Rajci pristavil autobus s našim zná- Lucia Klincová a Žaneta Slyšková oèarila 
mym šoférom Jožkom. Dlhú cestu sme si sprí- všetkých navôkol a porota jej opä� udelila 
jemòovali spevom a smiechom. Keï sme ko- 1. miesto.
neène docestovali, stretli sme mnoho ma- Zlatým klincom celého dòa, na ktorý 
žoretkových súborov zo Slovenska a hlavne    sme sa všetci tešili, bola naša ve¾ká cho-
z Èiech. Konkurencia bola ve¾mi silná, my reografia s 25 dievèatami. Pod vplyvom 
sme sa s òou však dokázali úspešne popasova�. dobrej nálady sa nám opä� podarilo 

Ako prvé zaèali juniorky, èo bolo dos� ne- vyhra� a dosiahnu� najvyšší možný poèet 
obvyklé. Prvá štartovala Veronika Turzová a bodov!
hneï po nej Alexandra Hanusová. Nepodarilo 
sa im síce prebojova� do prvej trojky, ale svo-
jím výkonom patrili medzi tie najlepšie. Po só-
lach nasledovalo duo, v ktorom nás reprezentovali Evka Ondrej-
ková a Katarína Majerèiaková. Tie nato¾ko oèarili porotu, že im 
udelila 1. miesto. V kategórii miniformácie, v zložení Veronika 
Turzová, Silvia Divková, Silvia Pialová, Kristína Cesneková a 
Katarína Cibulková sme získali tiež najcennejšie – 1. miesto.

P o  j u n i o r k á c h  
nasledovali kadetky,    
v ktorých sme mali dve 
formácie. Duo Magda-
lénky Mièechovej a 
Anny-Márie Turzovej 
svojim výkonom vyèa-
rilo úsmevy na nejednej 
tvári a právom získalo  
1. miesto. Nasledovala 
miniformácia v zložení: Celkovo sme teda domov doniesli 6 zlatých, 1 striebornú       
Monika Fuèíková, Betka a 1 bronzovú medailu. 
Vanáková, Anna-Mária To len dokazuje, že ani teraz poèas príprav na novú sezónu a 
Turzová, Magdalénka Majstrovstvá Slovenska nespíme na vavrínoch, ale stále tvrdo 
Mièechová a Betka Pia- cvièíme a úspešne reprezentujeme naše mesto.
lová. Ako absolútni no- Táto sú�až sa konala v Ostrave po prvý krát a už teraz sa tešíme 
váèikovia dokázali vybo- na jej budúci roèník !
jova� v silenej konkuren- Vaše KORDOVÁNKY!
cii tiež 1. miesto.
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M. Turancová
M. Mièechová

foto: archív Kordovánky
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