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Keïže sme na spracovanie územného plá-Zaèneme so základnou verziou. Uvidí-
nu èerpali finanèné prostriedky z minister-me ako sa osvedèí èi ho budú mladí ¾udia 
stva výstavby, bola tam zazmluvnená aj využíva�. Ak budú ma� záujem rozšíri� 
èasová lehota (do 30. apríla) dokedy musí tento skejt park aj o ïalšie komponenty 
by� schválený. Na poslednom zasadnutí (prekážky) tak sa budeme týmto zaobera�.
MZ (27. marca) ešte neboli ukonèené všet-
ky náležitosti, ktoré vyplývajú zo zákona, V minulých èíslach Rajèana sme písali, že 
preto sme ho nemohli schváli�.v priebehu marca by malo vzniknú� v Raj-Realizácia skejt parku –  

Keï bol územný plán mesta spracova-ci biometrické pracovisko. Funguje už U-rampa.
ný, zverejnený, zapracovali sa do neho toto oddelenie?Táto požiadavka vznikla 
všetky vyjadrenia dotknutých organizácií  Na vytvorení tohto pracoviska sa stále pred dvoma rokmi. S touto 
v rámci celého mesta ale aj iných organizá-pracuje, predpokladám, že v máji už bude myšlienkou prišiel vtedajší 
cií, zvolali sme mimoriadne zasadnutie MZ fungova�.parlament mladých. Mali viacero požiada-
kde sme územný plán schválili. viek, z ktorých sme najskôr zrealizovali 

29. marca bolo mimoriadne zasadnutie posilòovòu.
Nainštaloval sa spoma¾ovací prah – re-MZ. Èo sa na òom prejednávalo?Teraz sme zaèali z realizáciou skejt par-

Na mimoriadnom zasadnutí mestského tardér pri vjazde na námestie.ku. Bude vybudovaný na futbalovom ihris-
Na základe požiadavky mestskej polí-zastupite¾stva sa prejednávalo schválenie ku. Už je hotová prvá etapa – vybetónova-

cie, ktorá je svedkom toho èo sa deje v noci územného plánu mesta, ktorý mesto reali-nie plochy pod skejt park. Máme podpísa-
na tejto komunikácii, bol namontovaný re-zuje už druhý rok.nú zmluvu, tak predpokladám, že v máji 
tardér, ktorého úlohou by malo by� zníže-Územný plán prešiel poèas spracovania dokonèíme realizáciu a k 1. júnu by MsKS 
nie rýchlosti pri vstupe na námestie.rôznymi etapami, ktoré sú dané zákonom. mohlo tento skejt park otvori�.

V novembri 2005 sa odovzdalo do užívania mini ihrisko        Všetci, ktorí túto plochu využívajú, by sa mali trochu zamy-
s umelým trávnikom pri MZŠ. slie�. Keï budú vidie�, že sa niekto nevie správa� a úmyselne 

nièí majetok nás všetkých, mal by na to upozorni� mestskú 
Už minulý rok sa na òom museli vykona� rozsiahle opravy. políciu.

Neprešiel ani rok a opä� sa muselo opravova�. Je úplne bežné, že 
pri zápale hry sa obèas nejaká doska vylomí alebo zlomí. Ale Dokedy nám toto ihrisko ešte vydrží, keï sa mladí ¾udia 
keï niekto naschvál vylamuje dosky, trhá siete, vykníše celé budú k nemu správa� tak ako sa správajú a mesto každým 
zábradlie alebo dokonca odlomí bránku a musí sa nanovo rokom bude musie� dáva� tisíce korún do opravy a údržby? 
privari�, tak to s normálnou hrou nemá niè spoloèné.

V iných mestách, kde majú takéto ihrisko je areál oplote-
ný, uzamknutý a vstupy sú kontrolované. V Rajci je ihrisko 
prístupné po celý deò bez obmedzení a mladí ¾udia si to 
vôbec nevážia.

Primátor mesta Ing. Ján Rybárik sa k tomu vyjadril: „Chcem 
apelova� na mladých ¾udí, že tak ako keï si èlovek kúpi auto a 
rozbije si ho pri búraèke a nemá peniaze na nové auto, ostane 
bez auta. Tak isto to môže dopadnú� aj s týmto ihriskom, keï ho 
budú stále rozbíja� a nièi�, môže sa sta�, že mesto rozhodne, že 
nemá zmysel do toho stále investova� a toto ihrisko zruší. Mali 
by si to mladí uvedomi� a viac si ho váži�.“

Skejt park v Rajci.

Za rozhovor ïakuje Šzá

Foto: Má

Šzá

CHCETE MINI IHRISKO???CHCETE MINI IHRISKO???
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JOŽKA ÈERNÝ

12. 6. 2008
o 19.00 hod

Kultúrny dom v Rajci

JOŽKA ÈERNÝ

12. 6. 2008
o 19.00 hod

Kultúrny dom v Rajci

Vstupenky si môžete zakúpi� 
na Mestskom kultúrnom stredisku v Rajci 

denne od 8.00 - 17.00 hod.

spevák l’udovych piesní

na koncert

o obecnom zriadení. Okrem kontroly príjmov, výdavkov a všet-
kých finanèných operáciách mesta a všetkých jeho príspevkových 
organizácií. Úlohou kontrolóra je aj kontrola vybavovania s�až-
ností, obèianske petície a plnenie všeobecne záväzných právnych Ing. Emília Rybáriková sa vzdala funkcie hlavného kontrolóra 
predpisov a nariadení obce.mesta z dôvodu odchodu do predèasného dôchodku.

V mojej funkcii by som rada rozšírila dialóg s obèanmi, moje V tajných vo¾bách na MZ konanom 27. marca bola zvolená 
dvere budú vždy otvorené pre podnety, èi už pozitívne alebo nová hlavná kontrolórka mesta, ktorou sa stala od 1. apríla 
negatívne, ktorých riešenie môže posunú� naše mesto v ïalšom Magdaléna Albertová.
rozvoji.Pri nástupe do tejto funkcie sme ju oslovili a položili sme jej 

zopár otázok.
Aká najdôležitejšia úloha Vás èaká vo vašej funkcii?

Vzh¾adom na to, že nás èaká v budúcom roku zložitý prechod Od 1. apríla ste nastúpili do funkcie hlavného kontrolóra Mesta 
slovenskej koruny na euro, z pozície hlavného kontrolóra to bude Rajec. Môžete sa nám predstavi�?
dôležitá úloha zaèínajúca vypracovaním správy prechodu na euro  Po zvolení do funkcie kontrolórky som na pozíciu nastúpila po 
v podmienkach mestského úradu.roènej materskej dovolenke. Vyštudovala som strednú obchodnú 

školu v Žiline a od jej skonèenia som sa v rôznych formách 
Aké zmeny nastanú pri prechode na euro pre mesto a hlavného venovala vedeniu úètovníctva pre fyzické osoby. Tento rok mám 
kontrolóra?záujem o rozšírenie svojho vzdelania na univerzite ekonomického 

Prechod na euro je komplexný proces. Mesto je momentálne    zamerania.
v štádiu vypracovania stratégií na hladký prechod na euro. Zave-
denie eura ovplyvní všetky finanèné operácie mesta ako aj jeho Èím všetkým sa budete zaobera�? Èo oèakávate od svojej 
príspevkových organizácií.funkcie?

Za rozhovor ïakuje ŠzáRozsah èinností a úlohy hlavného kontrolóra plynú zo zákona  

Predstavujeme vám nových zamestnancov mestského úradu.

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

MsKS v Rajci vás pozyva 
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Mestská knižnica 
pri MsKS v Rajci
Mestská knižnica 
pri MsKS v Rajci

Mestské kultúrne stredisko v Rajci
ïakuje

Štefanovi Duckému za výstavu „Z tvorby“.

1. turnus 

7. - 11. júl – Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 

2. turnus 

11. - 15. august – CESTA OKOLO SVETA 

Blizšie informácie dostanete na Mestskom kultúrnom 
stredisku v Rajci.

7. - 11. júl – Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 

11. - 15. august – CESTA OKOLO SVETA 
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Mami, oci! Co bude so mnou cez prázdniny?

ZAPÍŠTE MA DO PRÍMESTSKÉHO TÁBORA!

Mami, oci! Co bude so mnou cez prázdniny?
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Priaznivci skupiny Senzus a dobrej zábavy v podaní Štefana 
Hruštinca si vo štvrtok 10. apríla prišli na svoje. 

Skupina Senzus vïaka populárnemu štýlu interpretácie ¾udo-
vých skladieb je ve¾mi žiadaná, preto sme ve¾mi radi, že sme ju 
mohli privíta� aj u nás v Rajci. Hoci po neèakanej smrti Dušana 
Hergotta visel nad ïalším fungovaním skupiny otáznik, Igor 
Fekete a Pavol Peschl sa nevzdali a našli nového bubeníka a 
speváka Róberta Mrvu.

Mestské kultúrne stredisko, ktoré toto vystúpenie zorganizova-
lo, opä� „trafilo do èierneho“. Ponúklo vynikajúci program pre 
všetkých, ktorí majú radi ¾udové piesne a dobrú zábavu. Mnohí si 
mohli zaspieva� svoje ob¾úbené piesne a niektorí dokonca aj 
zatancova�.

SENZAÈNÝ SENZUS

Šzá

Foto: Šzá

ŽENY

Ako ¾ahko a snadno vyslovíš toto slovo,
o to �ažšie pochopíš, èo skrývajú v srdci svojom.

Èi skrývajú rados�, a èi žia¾, kto vie o tom.
Ak raníš ich srdce, bô¾ a žia¾ rinie im tokom.

Darmo h¾adáš ihlu ni� na šitie rany,
to srdce ranené, nevezmeš do svojej dlani.

Zastávajú prácu mužov, doma perú,
niet im èo závidie�, ani pod nehet veru.

Buïme k nim zdvorilí, kým nenastane z lásky tieò,
patrí im to stále nie len vo sviatok žien.

Ženy – matky patria medzi najdrahšie stvorenia na svet, pretože 
prostredníctvom nich sa rodí nové ¾udstvo – pokraèovatelia ¾udské-
ho života na zemi. Preto si zasluhujú nielen úctu, ale aj vïaku od 
všetkých, ktorí sa nezúèastòujú na pokraèovate¾skom diele ¾udské-
ho života na zemi.

A teda sa zamyslime nad životom a poslaním žien – matiek a ve-
nujme im aspoò týchto pár slov:

ŽENY - MATKY

K tomuto prianiu sa pripája a všetkým matkám, mamám, 
mamièkám praje všetko najlepšie ku Dòu matiek MsKS Rajec.

Ondrej Mikuš
èestný obèan

Pred jedenástimi rokmi odštartovala Liga proti 
rakovine (LPR) unikátny projekt – Deò narcisov. Poèas 
rokov sa vypracoval vïaka dôvere ¾udí na najväèšiu 
verejnoprospešnú finanènú zbierku na Slovensku.

Cie¾om Dòa narcisov je vnies� problematiku boja 
proti rakovine ako aj pravdu o súèasnom postavení chorých na 
Slovensku bližšie k ¾uïom – do ulíc, aby sa z choroby nestal stra-
šiak, ale fakt, ktorý ¾udí spája.

Deò narcisov sa už tradiène koná v apríli každého roka. Jeho 
symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ¾udia pri-
pínajú v tento deò na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili 
solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

11. apríla vyrazili do ulíc nášho mesta aj študentky Gymnázia 
Rajec na Javorovej ulici s pokladnièkami, aby mala verejnos� 
možnos� vhodi� do nich ¾ubovo¾ný príspevok a každý sa tak mohol 
prida� k ve¾kej rodine „narciskov“.

Študentky vyzbierali sumu 15 652,- Sk.
Financie vyzbierané v Deò narcisov prerozde¾uje LPR spä� do 

projektov v troch hlavných oblastiach: psychosociálna starostli-
vos�, prevencia a poradenstvo, klinické a výskumné projekty.

Ïakujem všetkým, ktorí sa pridali k tejto uš¾achtilej akcii a teší-
me sa na spoluprácu v budúcom roku.

Mgr. Estera Uhláriková
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Firma zaèala èinnos� v marci 1995 v prenajatých priestoroch 
areálu NDŽ – bývalé ÈSAD Rajec výrobu drobných betónových 
prefabrikátov.

Neskôr sme zakúpili strojné zariadenie na výrobu betónových 
skruží, studòových aj kanalizaèných. Zákazníci, ktorí si u nás 
zakúpia betónovú dlažbu, majú možnos� k jej montáži si zapožièa� 
vibraènú dosku na zhutnenie štrkového podkladu. Pri realizácii 
drobných stavieb, parkovísk, chodníkov, oplotenia spolupracuje-
me s firmou Prefabeton Koš a Prefa Hrabové na dodávke väèších 
množstiev betónových prvkov.

Nako¾ko sa zákazníci zaujímali o dovoz u nás zakúpeného 
tovaru, rozšírili sme èinnos� aj o nákladnú dopravu. Vrátane vývo-
zu komunálneho a drobného stavebného odpadu vo ve¾ko-objemo-

3 3vých kontajneroch (5 m  a 7 m ) vozidlom LIAZ-RN. V tejto èin-
nosti patrí medzi našich obchodných partnerov aj Mesto Rajec a 
obecné úrady od Turia až po Èièmany.

Sme schopný zabezpeèi� aj odvoz odpadu pri rekonštrukcii, 
alebo výstavbe rodinných domov obèanom Rajeckej doliny s tým, 
že si v mieste trvalého bydliska na obecnom alebo mestskom úra-
de vybavia tzv. sprievodku odpadu.

Slovensko, ale aj Rajecká dolina prežíva v súèasnosti stavebný 
boom. Preto sme rozhodnutý v najbližšej budúcnosti rozšíri� sorti-
ment betónových výrobkov, tak aby sme èo najviac vyhoveli našim 
zákazníkom.

Stanislav Urík 

Predstavujeme vám firmy a organizácie pôsobiace v Rajci.

inzercia
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žeme prehliada�, preto v týchto dòoch pracujeme na tom, aby sme sa 
priblížili aj domácim zákazníèkam.

Firma MODEMAX, s.r.o. vznikla v januári roku 2001, ako nástup-
nícka organizácia po živnostenskej èinnosti firmy MODEMAX.

V našich zaèiatkoch sme sa sústreïovali hlavne na domáci trh. Žia¾,    
z dôvodu platobnej nedisciplinovanosti slovenských obchodníkov        
v tom èase a tiež ve¾kého prílivu lacných odevov z Ázie sme sa museli 
obráti� na západoeurópske trhy. 

Už viac ako 8 rokov si kvalitou práce udržiavame stabilné postave-
nie na nemeckom trhu. Výrobky vyrábané u nás sú urèené pre zákazníè-
ky, ktoré požadujú od svojich šiat urèitú individualitu, ktoré zvýraznia 
ich zmysel pre módu. Viac a viac dnešných emancipovaných žien žijú-
cich zaneprázdneným životným štýlom požaduje znaèku, ktorá je svieža 
pri každej príležitosti a je urèitou zmesou kvality a širokej využite¾nosti.

V súèasnosti zabezpeèujeme prácu pre viac ako 60 ¾udí na celom 
Slovensku, z toho v našej firme pracuje 20 pracovníèok. Z dôvodu flexi-
bility sme boli nútený zabezpeèi� si vlastnú dopravu súvisiacu s našou 
výrobou. Naše autá sú špeciálne upravené na prevoz odevov, ktoré však 
využívajú aj iné, nie len odevné firmy. Sme schopní dopravi� tovar        
v krátkom èase prakticky všade v rámci celej EU.

Touto formou by sme sa tiež chceli poïakova� všetkým, najmä však 
naším dlhoroèným zamestnancom. Povolanie „krajèírka“ si totiž 
vyžaduje u ¾udí vysokú odbornú znalos�, zruènos� a presnos�. Nie 
každá vyuèená krajèírka dokáže spåòa� vysoké nároky na kvalitu, preto 
sme hrdí na ¾udí, ktorí pracujú v našej firme, lebo vieme, že sú skutoène 
odborne zdatní. 

Samozrejme, že radi privítame medzi nami každého, kto by rád 
predviedol svoju schopnos�, tvorivo pracova� pri výrobe odevov. Aj 
napriek tomu, že konkurencia v tejto oblasti je ve¾mi vysoká, vieme 
dlhodobo s výh¾adom na mnoho rokov zabezpeèi� prácu pre viac ¾udí 
ako momentálne zamestnávame.

V posledných rokoch sledujeme, že po našich výrobkoch je rastúci 
dopyt aj na Slovensku, nevynímajúc náš región, èo samozrejme nemô-

 

Príbeh MODEMAX
Viac ako 10 rokov kvality.

inzercia

Predstavujeme vám firmy a organizácie pôsobiace v Rajci.

Anna Šimková – MODEMAX

inzercia
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ÈSOB CITY MARATON Bratislava 
Výkonmi sa naše deti v Bratislave vôbec nestratili. V sú�ažiach 

kategórie detských behov sa umiestnili vždy v prvej desiatke 
bežcov. Atmosféra, ktorú im Bratislava ponúkla, bola pre ne 
výnimoèná a radostná a také bolo aj ich snaženie a bojovnos�, 6. 4. Beh do vrchu Studnièná – 4 km:
ktorú vložili do svojich výkonov. 5. miesto Z. Koleda 16:28, 2. miesto J. Žideková 22:56, 1. miesto  

Sú to deti rodièov-bežcov a bolo to vidie� aj na ich športovom B. Žideková 27:59
nadaní. Èi už to bol Damián, Matúš, Lukáš, Michal, Pe�o, bratia 13. 4. Národný beh Devín Bratislava
Žuchovci, alebo Ma�ka, Aïka, Borka, Kika, Tamarka všetci podali Peter Zafka 46:46, Miroslav Jurický 52:44
výborné výkony. Najlepšie v kategórii skonèil Pe�o Uhlárik, ktorý 13. 4. Beh oslobodenia Likavka:
na 3 km trati obsadil 3. miesto, a tým si aj vyslúžil pri vyhlasovaní R. Galoviè 33:50 – 5. miesto v hl. kategorii, B. Galoviè 37:32 – 2. 
výsledkov ve¾ký aplauz a potlesk, nielen bratislavských divákov, miesto v kategórii nad 50 r.
ale aj poèetnej rajeckej skupiny maratóncov. O výsledkoch mara- 13. 4. Èadèianska desiatka
tónu sme vás informovali v minulom, èísle. 4. miesto Z. Koleda 35:19, 9. miesto P. Uhlárik 41:06, ženy 5 km: J. 

Pekná športová akcia rodièia a deti je za nami, ale ïalšia je pred Žideková – 2. miesto, B. Žideková – 5. miesto
nami: DUATLON Dvory nad Žitavou a Branovo 26 – 27. apríla

(5 km beh, 20 km bicykel, 2,5 km beh)
Deti nezabudnite, že treba trénova�, pretože Rýchly beh a ešte rýchlejší bicykel, také bolo prvé a druhé kolo 

MDD 1. jún – bude vašim dòom na námestí v Rajci. Slovenského pohára v duatlone na juhu.
Uskutoèní sa 19. roèník BEHU RAJECKÝM RÍNKOM. Naši chlapci sa zaradili medzi prvých 10 na Slovensku.

Dvory nad Žitavou – 1 kolo:
muži do 40 rokov: 9. miesto Z. Koleda 55:05, 12. R. Galoviè 56:01, 
veteráni do 50 rokov: 5. miesto P. Uhlárik 1:02
veteráni nad 50 rokov 1. miesto B. Galoviè 57:56
Branovo – 2. kolo:
muži do 40 rokov: 7 miesto. R. Galoviè 56:33, 8. miesto Z. Koleda 
56:38; veteráni do 50 rokov 3. miesto – P. Uhlárik 1:07; veteráni 
nad 50 rokov 1. miesto – B. Galoviè 1:03
Beh Oslobodenia Streèno 27. 4 si z Rajca prišlo zabehnú�           
10 pretekárov.

Umiestnenia si odniesli ženy: 2. miesto – J. Žideková 24:55,    
4. miesto – J. Kardošová 26:58, B. Žideková – juniorky 1. miesto

V máji na nás èaká Horský duatlon Rajecká Lesná – 1. mája a 
Maratón v Prahe – 11. mája.

O týchto podujatiach vás budeme informova� a samozrejme 
prípravu a pozornos� èitate¾ov budeme pomaly smerova� k jubi-
lejnému – 25. roèníku Rajeckého maratónu.

Janka Žideková

Muži aj dorast zaèali prípravu už   sta tn e  le p ši e  – starší na jar neprehrali a ŽIACI:
v polovici januára, hlavná èas� prípravy sa mladší, dos� neš�astne, len z Rajeckými                                          starší     mladší
konala v telocvièni a posilòovni. Nako¾ko Teplicami. Rajec – Raková 5:1 2:1
sa škvarové ihrisko zatrávnilo a nebolo Výsledky v jarnej èasti jednotlivých Stará Bystrica – Rajec 0:0 1:4
možné ho poèas zimnej prípravy používa� sú�aží: Rajec – Rajecké Teplice 4:1 0:1
priestor na kvalitný tréning bol minimálny. MUŽI:
Ak to poèasie dovolilo tréningy prebiehali  Rajec – Považský Chlmec 0:1 Zápasy dorastu a žiakov na domá-
v blízkom okolí alebo na umelom ihrisku. Zádubnie – Rajec 0:2 T. Ligas, com trávniku:

                                                   M. Ïuriš              Dorast:
V kádri mužov nastali len malé zmeny. Rajec – Rajecké Teplice 1:3 T. Ligas 10. 5. Rajec – Èernová

Odišli: Ján Pauliny do Pov. Bystrice, Pavol 24. 5. Rajec – Zuberec
Martinka ukonèené hos�ovanie, Michal Zápasy, ktoré odohrajú muži doma:   7. 6. Rajec – Lisková
Kotrík hos�ovanie Ïurèiná. 11. 5. Rajec – Nez. Lúèka 21. 6. Rajec – Štiavnik

Prišli: Tomáš Ligas z Faèkova, Lukáš 25. 5. Rajec – Terchová
Janík a Peter Veselý sa vrátili z hos�ovania.   8. 6. Rajec – Rašov              Žiaci: 

O ambíciách jednotlivých mužstiev 22. 6. Rajec – Dlhé Pole 10. 5. Rajec – Rado¾a
mužov a dorastu by bolo predèasné hovori� 24. 5. Rajec – Skalité
nako¾ko úvodné zápasy jarnej èasti sú�aže DORAST:   7. 6. Rajec – Kysucký Lieskovec
nevyšli pod¾a našich predstáv. Veríme, že  Rajec – Liptovský Hrádok 4:0 21. 6. Rajec – Rosina
v ïalších zápasoch sa im bude dari� lepšie Hôrky – Rajec 2:1

J. Janíkako doposia¾. U žiakov sú výsledky pod- Rajec – Trstená 1:3

FK ISTROBANKA - PRÍPRAVA NA ÏALŠIE KOLÁ

MARATÓNSKE SPRÁVYMARATÓNSKE SPRÁVY

Foto: archív MK
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Sobáše

Martin Praznovec a Anna Trechová
Marek Mazák a Silvia Greènárová

Ing. Miroslav Pekný a Miroslava Šutiaková
Daniel Kianièka a Jana Rybárová

Milan Píš a Mária Hanèíková
Jaroslav Mazák a Lenka Žiaèiková

Peter Zuziak a Katarína Beòová
Mgr. Dušan Kuric a Monika Kúdelová

Dušan Halaj a Dagmar Franeková

Opustili nás

Františka Huljaková 1919 – 5. 4. 2008
Mária Špániková 1929 – 5. 4. 2008
Júlia Èeròanská 1925 – 11. 4. 2008
Martin Koreò 1931 – 23. 4. 2008

60 rokov:
Štefan Teplièanec
Marta Slamková
Jozef Miškovský
Júlia Juhaszová

Emília Klimeková

70 rokov:
Ján Fuèík

Narodení

Rebeca Èeròanská – apríl
Matias Piala – apríl

Sandra Novosadová – apríl
Klára Biela – apríl

Alexandra Straòanková – apríl

Neplaète, že som vás opustila,to ticho a k¾ud mi prajte,
len v srdci veènú spomienku si na mòa zachovajte.

Dòa 7. 5. 2008 sme si pripomenuli
2. výroèie, kedy ma navždy opustila 

manželka

HELENKA PEKAROVÁ
rod. Zubková, Rajec

S láskou a úctou spomína manžel 
a deti s rodinou.

‘

SPOMÍNAME

Riadková inzercia:Riadková inzercia:

inzercia

Viete kam sa máte obráti�, keï potrebujete lekárske ošetrenie 
mimo ordinaèných hodín u lekára? Prinášame vám preh¾ad 
LSPP  v Nemocnici s poliklinikou, V. Spanyola 43, Žilina.

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast
(nachádza sa na prízemí budovy detskej polikliniky)

Tel.: 041/ 5110 522, 5110 299

Pracovné dni: 15.30 – 7.00 hod.
Dni pracovného pokoja: 7.00 – 7.00 hod.

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých (od 19 rokov)
(budova gynekológie – pri hniezde záchrany)

Tel.: 041/ 5110 438, 72 33 383

Pracovné dni: 15.30 – 7.00 hod.
Dni pracovného pokoja: 7.00 – 7.00 hod.

Lekárska služba prvej pomoci stomatologická
(oèný pavilón)

Tel.: 041/ 5110 281

Pracovné dni: 15.30 – 19.00 hod.
Dni pracovného pokoja: 8.00 – 14.00 hod.

Úhrada pri každej návšteve LSPP je 60,- Sk

Ak dôjde k náhlemu porušeniu zdravia, úrazu alebo nehode 
s väèšími následkami volajte rýchlu zdravotnú pomoc 155 
alebo integrovaný záchranný systém 112.

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI V ŽILINE

Šzá

80 rokov:
Ján Vitko

Magdaléna Smiešková
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Rajecké violonèelistky, pochádzajúce z nie 2. kategória: Michaela Augustíniová (èestné uz-
ve¾mi ve¾kého mesta, si v slovenskom mládež- nanie), Katarína Jankechová (èestné uznanie), 
níckom hudobnom svete už vybudovali význam- Sandra Lasoková (èestné uznanie)
né a neprehliadnute¾né miesto. 3. kategória: Nora Majerèíková – 3. miesto,

Violonèelový súbor RADOS� (ojedinelý na Romana Domanická (èestné uznanie)
Slovensku) sa svojou hrou presadil na Krajskej 4. kategória: Simona Dudíková (èestné uznanie)
sú�aži v Dolnom Kubíne a zaradil sa medzi 400 Michaela Pažická (èestné uznanie)
úèinkujúcich na XXIII. celoštátnom festivale 5. kategória: Katarína Kavcová (èestné uznanie)
komornej a symfonickej hudby „Divertimento 6. kategória: komorná hra: (1. miesto nebolo u-
MUSICALE 2007“ v Levoèi, kde 27. 10. 2007 delené ): 2. miesto – violonèelové kvarteto (Ka-
vystúpil v mestskom divadle. Súbor úèinkoval tarína Kavcová, Terézia Kavcová, Simona Du-
pod vedením uè. O¾gy Pažickej a klavírnej kore- díková, Simona Domanická), 3. miesto – violon-
petície Bc. Kataríny Polaèkovej. èelové duetto (Júlia Krá¾ová, Katarína Krá¾ová)

Nároèná príprava mladých rajeckých vio- Nadšenie, ambicióznos� a správna vzájom-
lonèelistiek úspešne vyvrcholila na jednom   ná  s ú� a živos� nech naïalej sprevádza talento-
z najvýznamnejších podujatí mládežníckej hu- vané rajecké deti na ich nielen umeleckej ceste 
dobnej sezóny – 6. roèníku celoslovenskej sú�a- životom.

PaedDr. Marián Remeniusže „MLADÝ VIOLONÈELISTA SLOVEN-
SKA 2008“, ktorý sa konal 14. až 15. 
marca v Kežmarku.

Vïaka finanènému zabezpeèeniu 
úèastníkov sú�aže od ZRŠ pri MZUŠ 
Rajec a vïaka podpore riadite¾stva 
MZUŠ pri organizaènom zabezpeèení, si 
mohlo 13 žiakov uè. O¾gy Pažickej a 
klavírnej korepetície Bc. Evy Blunárovej 
porovna� úroveò svojho inštrumentálne-
ho umenia v konkurencii ostatných mla-
dých violonèelistov z celého Slovenska.

Sú�aže sa zúèastnilo 31 žiakov a od-
znelo 26 sú�ažných skladieb.
Violonèelistkám sa pre mesto Rajec        
v konkurencii ZUŠ (Bratislava, Senec, 
Žilina, Košice, Kežmarok, Poprad, Sabi-
nov, Prešov, Spišská Nová Ves) podarilo 
vybojova� významné ocenenia:
1. kategória: sólová hra: 
Petra Janušová – 3. miesto

Foto: archív MZUŠ

Takto sa 11. apríla pri vyhlasovaní výsledkov na 
Celoslovenskej interpretaènej sú�aži „Schnei-
derova Trnava“ prihovoril MgA. Stanislav 
Hochel – súèasný slovenský hudobný skladate¾, 
pedagóg Konzervatória v Bratislave a zároveò 
predseda poroty v I. kategórii malým sú�ažia-
cim huslistom.

Tohtoroèný VIII. roèník bol významný        
i tým, že sme si pripomenuli 50. výroèie úmrtia 
významného trnavského rodáka, hudobného 
skladate¾a – národného umelca Mikuláša 
Schneidera Trnavského.

Na tejto prehliadke nechýbali ani huslisti    
z MZUŠ Rajec. Sú�aže sa už po šiesty krát vïa-
ka finanènému zabezpeèeniu od ZRŠ a vïaka 
riadite¾stvu školy zúèastnili žiaci z triedy uè. 
¼uby Šramkovej spolu s klavírnou korepetítor-

kou Bc. Evou Blunárovou. Zmera� 
svoje technické a umelecké zruènosti 
a nazbiera� nové skúsenosti si toho 
roku vyšla nová zaèínajúca generácia 
najmladších huslistov: Michaela Sú-
keníková, žiaèka prípravného roèní-
ka a Alexander Fraštia (1. roèník). 
Obaja si okrem množstva zážitkov, 
nových skúseností a ve¾kej motivá-
cie do ïalšieho štúdia odniesli di-
plomy za úèas�.

Táto a podobné aktivity im  po-
môžu aj v ich neskoršej profesijnej 
orientácii tak, ako huslistke Márii 
Èelkovej (7.roè.) tiež z triedy uè. 
¼uby Šramkovej, ktorá 3. apríla ús-
pešne vykonala prijímacie talentové 
skúšky na Konzervatórium v Žiline.

Nemenej sa darilo i mladým 
gitaristom z MZUŠ v Rajci.

10. marca sa žiaci gitarovej triedy uè. Jaro-
slava Jankecha zúèastnili IX. roèníka sú�aže     
v hre na gitare v Súkromnej základnej umelec-
kej škole v Považskej Bystrici.
Najvýraznejšie sa darilo Adamovi Martincovi 
(2. roè.), ktorý vo svojej kategórii získal           
2. miesto.

Nech dosiahnuté úspechy pomáhajú našim 
žiakom pri zdokona¾ovaní vlastného talentu, 
nech im nikdy nechýba odvaha pracova� na sebe 
a rados�ou z muzicírovania. Nech šíria nielen 
harmóniu hudby, ale i harmóniu srdca a duše.

¼uba Šramková
uèite¾ka MZUŠ Rajec 

Èas odkrajuje poslednú štvrtinu školského Ivana Knapcová (VI.B), Barbora Hollá 
roka. Plynie rýchlo, rýchlejšie než si staèíme (VII.A), Soòa Kramárová (V.A).
uvedomova�. A nás – v škole – dopredu posú- Tretiu kategóriu prózy obsadili: Veronika Mar-
vajú žiaci. tiniaková (IX.A), Silvia Divková (VIII.A), Si-

mona Dudíková (IX.A), Dominika Franiaková Najmä tí, o ktorých sa oplatí hovori�, preto-
(IX.A).že nechávajú za sebou udržiavaný chodník, po 

Tieto umiestnenia neboli koneèné. Všetci ktorom sa dá úžasne kráèa� – všetkým, alebo 
ví�azi jednotlivých kategórií postúpili do re-aspoò tým, ktorí o to majú záujem.

V školskom gionálneho kola, ktoré sa uskutoènilo v Žiline a Marec sa krútil na plné obrátky. 
kole turnaja vo volejbale hoci bol prvý apríl, nebol to žart, dve dievèatá  1. miesto získala IX.D 

sa stali opä� ví�azkami. Kristína Biela zo IV.A a – dievèatá, IX.C – chlapci.
Veronika Martiniaková z IX.A získali vo svo-Tradíciu na škole má aj jedna z najstarších 

druhé miesta.Hviezdosla- jich kategóriách obe školských sú�aží na Slovensku – 
vov Kubín. Do krajských kôl postúpili aj ma- V školskom kole sa zapojilo do 

tematici.sú�aže nieko¾ko desiatok žiakov II. – IX. roè-
V matematickej olympiáde druhé níka.

miesto získal Jozef Kozárik (IX.A) a Na prvom stupni v kategórii poézia si ví-
štvrté miesto Štefan Kavec (IX.A).�azstvo odniesli: Kristína Biela (IV.A), Pavol 

Koníèkom našich spomínaných Januš (III.A), Ema Domanická (II.B).
chlapcov nie je len matematika, ale aj V próze najlepšie obstáli: Monika Juríèková 
geografia. V krajskom kole v Streène (IV.A), Juliána Trs�anová (II.A), Michaela Ho-
získal Jozef Kozárik piate miesto a lešová (IV.A).
Štefan Kavec deviate miesto.Na druhom stupni v kategórii poézia vyhra-

Sú�aže konèia, ïalšie zaèínajú.li: Mária Gáliová (VII.A), Ivana Pilhovièová 
Veríme, že aj nabudúce sa o niekto-(VII.A), Soòa Školová (V.C). Tretiu kategóriu 

ré úspechy a zaujímavosti s vami pode-obsadili: Katarína Vysoká (IX.C), Dominika 
líme.Juríèková (IX.C). Kategóriu – prózy vyhrali: 

ÚSPECHY VIOLONCELISTOV MZUŠ V RAJCIÚSPECHY VIOLONCELISTOV MZUŠ V RAJCI

OHNOSTROJ FARIEB

„V mojom srdci 
ste všetci vít’azi “

Foto: archív MZUŠMgr. Jana Paulinyová – MZŠ Rajec



Výsledným produktom by Už sme si zvykli na rušný školský život. 
mala by� príruèka, akýsi Onedlho príde zaslúžený odpoèinok pre 
manuál pre žiakov, aké uèite¾ov i samotných žiakov. Blížime sa do 
stanovisko by mali k danej finále. 
problematike zauja�, prí-V minulom èísle Rajèana sme infor-
padne návody na riešenie movali o aktivitách a výsledkoch našich 
rôznych životných situácií.žiakov. Konštatovali sme, že snaha nás 

všetkých prináša zo sebou zaujímavé vý-
sledky, potešenie i snahu o lepší výkon. 

Tento krát chceme èitate¾ov informo-
va� o niektorých novinkách, ktoré zvyšu-
jú štandard života školy a starostlivos�    
o žiakov.

Nako¾ko sa v priestoroch našej škol-
ným parametrom, do ktorej si odkladá skej jedálne stravuje viac ako 400 strav-
osobné veci ( kabáty, prezuvky, potreby na níkov (MZŠ, Gymnázium), podali sme 
telesnú výchovu a pod.). Tento systém sa projekt na zavedenie elektronickej 
nám zatia¾ osvedèuje a žiaci si ho chvália. registrácie stravníkov, ktorý by mal u¾ah-
Aj týmto spôsobom ich vedieme k zmyslu èi� systém stravovania o. i. aj prostred-
pre zodpovednos� a samostatnos�.níctvom internetového spojenia medzi 

Nakoniec spomenieme nový systém    Veríme, že sa nám spomenuté aktivity vedúcou ŠJ a samotnými stravníkmi.
v úschove osobných vecí žiakov, ktorý sme podarí zrealizova� a tým zatraktívni� pobyt Taktiež sme zareagovali na výzvu MŠ 
zaèali realizova� od nového kalendárneho žiakov v mestskej škole.SR v projekte „Zdravie v školách“. Naša 
roka a kompletne je spustený od marca.aktivita smeruje k realizácii výchovno-

PaedDr. Marian Paprskár 
Každý žiak má svoju uzamykate¾nú vzdelávacieho programu na tému pre- riadite¾ školy

šatòovú skrinku prispôsobenú jeho teles-vencie násilia medzi mladou generáciou. foto: archív MZŠ

Už od skorého rána (18. apríla) sme my, študenti Gymnázia      že v Po¾sku majú úplne iný školský systém, taký novší, lepší a 
v Rajci, oèakávali našich rovesníkov z Po¾ska, žiakov LICEA hlavne „európskejší“. Do základnej školy chodia 6 rokov, do 
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO im. Miko³aja Reja z Bielsko- strednej školy 3 roky a potom si vyberú odbor svojej špecializácie. 
Biala. Mòa osobne prekvapila ich znalos� angliètiny. Dokážu plynule a 

súvisle rozpráva�, èo v našej škole dokáže málokto, samozrejme 
vrátane mòa.

Najedení a odpoèinutí sme sa pobrali na prehliadku školy. 
Poukazovali sme im naše triedy, laboratória, jazykové uèebne        
i uèebne informatiky. 

V triede 1.A nechali na tabuli odkaz: „Greetings from girls of 
Poland“. Nakoniec sa podpísali do školskej kroniky a odcestovali 
spolu s uèite¾mi do Rajeckej Lesnej pozrie� si slovenský unikát  
obrovský drevený pohyblivý betlehem. Neskôr sa vybrali do 
Èièmian, kde ich ohúrila krásna ¾udová architektúra v podobe Èiè-
mianskych ma¾ovaných domèekov.

Peter Banik 1.A
foto: archív Gymnázia

Okolo desiatej hodiny naši drahí kolegovia a športoví súperi 
dorazili. Privítali sme ich v uèebni angliètiny. Prichystali sme im 
obèerstvenie, porozprávali sme sa a pozreli sme si spolu video-
nahrávku, ktorá vznikla pri príležitosti 50. výroèia založenia našej 
školy. 

Po prezentácii školy sme zaèali hra� prvé zápasy – basketbal, 
futbal, volejbal. V basketbale, bohužia¾, dievèatá prehrali, ale 
chlapci boli úspešnejší a vyhrali 14:19. Vo volejbale sa, naopak, 
darilo viac dievèatám. Vyhrali nad Po¾kami 0:2. Vo futbale remi-
zovali (5:5).

Po vyèerpávajúcich zápasoch sme vyhladli, tak sme sa išli 
spoloène naobedova�. Bližšie sme sa zoznámili a dozvedeli sme sa, 

ZO ŽIVOTA MESTSKEJ ŠKOLYZO ŽIVOTA MESTSKEJ ŠKOLY

NÁVŠTEVA NAŠICH POLSKÝCH PRIATELOV

RAJÈAN 5/2008
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