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 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 

 Pozvánky na kultúrne akcie 

 Novy školsky rok zacal  Separovany zber v Rajci 

Letné policajné správy  Úspešné športové akcie 

 Spolocenská rubrika 

V tomto císle si precítate:

ZNÁMKYZNÁMKYZNÁMKYZNÁMKY

Jednotka je ako bic,
nebojte sa deti nic.
Mamka ju má velmi rada,
ci od Janky, ci od Vlada.

Labut na jazere pláva,
nie je pyšná ako páva.
Tie dva vtáky krásne sú,
nech mi štastie prinesú.

Trojka v kúte jojká:
”Kazdy sa ma bojká!
Ja však nie som zlá tak moc,
horšia isto je aj noc.”

Štvorka - to je stolicka,
chyba jej však nozicka.
Nesadnem si na nu hned,
radšej prejdem cely svet.

Pätka nie je dobrá vec,
má ju kazdy lenivec.
Ale pät gulôcok v jamke
robí radost našej Danke.
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è. 369/2004 Z.z. v platnom znení bol urèe- stavby nového bytového domu na ulici 
ný postup vo¾by hlavného kontrolóra. Bolo Sama Chalúpku.
zvolané mimoriadne MZ, na ktorom bol ur- V auguste sme podpísali zmluvu so Štát-
èený termín, do ktorého je potrebné zasla� nym fondom rozvoja bývania, Ministerstva 
všetky podklady. Boli urèené podmienky, výstavby a regionálneho rozvoja SR na 
za ktorých sa môžu záujemcovia uchádza� dotáciu cca 3,5 milióna Sk (116 178,71 €) 
o funkciu hlavného kontrolóra a bol urèený nenávratný príspevok a úver v objeme cca 

V júli sa urobil nový as- termín vo¾by hlavného kontrolóra mesta. 10,5 milióna Sk (348 536,15 €), ktorý bude 
faltový koberec na sídlis- Na cintoríne vyrástol nový stožiar. Na èo úroèený 1 % úrokom na výstavbu tohto by-
kách Sever a Juh na hlav- bude slúži�? tového domu. Úver bude splácaný z prenáj-
ných cestách. Plánujú sa    Na cintoríne, za domom smútku, sa na- mu od nájomníkov.
nové asfaltové koberce aj chádzal stožiar, ktorý slúžil na zabezpeèe- Oèakávame, že niekedy na jar budú-

na boèných cestách a chodníkoch na nie digitálneho televízneho signálu pre oby- ceho roka by sme mohli odovzdáva� byty 
týchto sídliskách? vate¾ov, ktorí využívajú služby MMDS. do užívania.

Pôvodné asfaltové koberce boli staré Keïže o túto službu prejavili záujem aj 
zhruba 25 rokov. Po to¾kých rokoch sme okolité obce, požiadal prevádzkovate¾ o po- – Ako sme už spomínali v minulom 
našli finanèné prostriedky na to, aby sme volenie postavi� vyšší stožiar, aby mohol èísle Rajèana skládka odpadu rajeckého 
zbavili obyvate¾ov sídlisk Sever a Juh zabezpeèi� digitálny televízny signál aj pre regiónu (SORR) má obmedzenú životnos� 
dennodenného trápenia s nerovnos�ami. tieto obce. do 31. 12. 2008. 

Boèné cesty a chodníky nie sú v takom 8. júla sa stanovil konverzný kurz medzi Preto sme požiadali Ministerstvo život-
dezolátnom stave, ako boli hlavné okruhy eurom a slovenskou korunou na úrovni   n ého prostredia o povolenie na položenie 
na oboch sídliskách. Je jednoduchšie prejs� 1 € = 30,1260 Sk. Slovenská republika sa novej kazety do doterajšej skládky, povole-
30 metrov po horšom teréne a potom prejs� dòom 1. januára 2009 stane v poradí 16. nie sme dostali. 
na opravenú cestu. Na sídlisku Sever sme krajinou eurozóny a týmto dòom sa stane S výstavbou sa zaène druhý septem-
riešili hlavný okruh, ktorý používajú všetci. euro platnou menou na Slovensku. Ako sa brový týždeò a dokonèi� by sa mala do 
Na sídlisku Juh hlavný okruh z dôvodu pripravuje Mesto Rajec a jeho príspevkové konca novembra. Táto kazeta bude ma� 
znièenia rôznymi prekládkami vody, kana- organizácie na prechod na euro? objem kapacity zhruba na 15-20 rokov 
lizácie..., kde to bolo upadané a zaplátané Tak ako ostatné organizácie, aj Mesto vývozu odpadu, èiže bude schopná absor-
väèšinou betónom. Rajec muselo prija� opatrenia súvisiace   bo v a � cca 20 rokov produkcie v tomto re-

Robíme èo je v našich silách, som s prijatím eura. Na MsÚ bol vytvorený gióne všetkých èlenov združenia SORR.
ve¾mi rád, že sa nám podarilo položi� nové eurotím, ktorý v zmysle zákona pripravuje Výstavbu novej kazety realizujeme 
asfaltové koberce, ktoré budú lepšie pre prechod Mesta Rajec, MsÚ èi príspevko- preto, aby sme nemuseli vozi� odpad na iné 
chodcov, cyklistov, korèuliarov, koèíky, vých organizácii mesta na prechod na euro. skládky a za omnoho väèšie peniaze.
autá, pre všetkých. V predchádzajúcich èíslach Rajèana ste V rámci Regionálneho operaèného pro-
Cez leto sa už tradiène v našom meste koná spomínali, že sa plánuje rekonštrukcia gramu sa má zaèa� rekonštrukcia Mater-
Rajecké kultúrne leto a Ve¾ký rajecký deò. budovy kultúrneho domu (KD). Kedy sa skej školy na ul. Obrancov mieru. 
Ste spokojný s organizáciou týchto akcií plánujú zaèa� práce na tejto rekonštruk- 4. septembra ideme odovzda� žiados� 
pod taktovkou mestského kultúrneho stre- cii? ku projektu na Ministerstvo výstavby a re-
diska? Toho èasu vrcholí príprava stavebnej gionálneho rozvoja SR. 

Je vidie�, že za posledné dva roky stúpa projektovej dokumentácie na rekonštruk- Dokonèujú sa práce na výstavbe obchod-
kvalita aj kvantita. Aj keï to má svoje dô- ciu KD. ného domu TESCO. 
vody. Museli by� vytvorené správne pod- Rieši sa to ako rekonštrukcia MZUŠ, 12. septembra sa uskutoèní tlaèová 
mienky. Jedna z podmienok je finanèná, keïže prevažná väèšina priestorov slúži a konferencia, 13. septembra bude slávnost-
ktorá bola vznesená na mesto a ïalšia bude slúži� MZUŠ, s tým, že tu bude zabez- né prestrihnutie pásky a slávnostné otvore-
podmienka je tá, že na MsKS je èlovek, peèená aj kultúrna aktivita. Predmetom nie prevádzky. Od 14. septembra zaène 
ktorý vie tieto finanèné prostriedky správne rekonštrukcie bude zateplenie fasády, vý- riadnu prevádzku.
použi�. Sú použité úèelovo a ja môžem mena všetkých okien, rekonštrukcia vrch- Mám ve¾kú rados� z toho, že sa nám 
hodnoti�, že kvalita aj kvantita išla výrazne ného podlažia a podkrovia, oprava strechy, podarilo zrealizova� tento projekt.
hore. oprava nádvoria, dažïová kanalizácia a re-

Aj keï je ve¾mi dôležité, aby to zhod- konštrukcia kuchyne 
notili konzumenti týchto akcií a to mi neja- a jedálne.
ko chýba. Je pre nás ve¾mi dôležitá aj spät-
ná väzba, aby sme komunikovali s obèanmi Èo ešte plánuje mesto 
o tom, èo je správne a èo by sa dalo urobi� Rajec stihnú� opra-
inak, bez toho nevieme posúdi� èi naozaj vi�, rekonštruova�, 
konáme pod¾a ich predstáv. s t a v a � . . .  p r e d  
Mesto opä� nemá hlavného kontrolóra. nástupom zimného 
14. augusta sa konalo mimoriadne zasad- obdobia?
nutie Mestského zastupite¾stva v Rajci, – 2. 9. 2008 odov-
kde sa prejednávala aj vo¾ba nového hlav- zdávame stavenisko 
ného kontrolóra. spoloènosti TRISTAV 

Predchádzajúci hlavný kontrolór mesta z Banskej Bystrice, 
M. Albertová sa vzdala funkcie. ktorá bola vybratá v 

Preto v zmysle zákona §18a zákona     sú�aži ako dodávate¾ 

Foto: Šzá
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VO¼BA HLAVNÉHO KONTROLÓRA.“ Na obálke musí by� 
uvedený odosielate¾.

MZ uložilo MsÚ zverejni� termín vo¾by hl. kontrolóra mesta   
v zmysle zákona è. 369/2004 Z.z. v platnom znení.14. augusta sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského 
Regionálny operaèný program – MŠ, ul. Obrancov mieru, Rajeczastupite¾stva v Rajci. Poslanci sa zaoberali:

MZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finanèný prí-
spevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operaèného programu Vo¾ba hlavného kontrolóra 
na realizáciu projektu: „Stavebné úpravy Materskej školy, ulica MZ zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie hl. kontrolóra mesta 
Obrancov mieru è. 400/51, Rajec“, ktorý je v súlade s Programom Magdalény Albertovej ku dòu 31. 7. 2008.
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, zabezpeèenie MZ urèilo termín vo¾by hl. kontrolóra mesta na deò 25. 9. 2008, 
realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finanèný podmienky predkladania žiadostí o funkciu hl. kontrolóra – k žia-
príspevok, financovanie projektu vo výške 5 % z celkových opráv-dosti je potrebné doloži�: výpis z registra trestov, štrukturovaný 
nených výdavkov na projekt.životopis, doklad o vzdelaní, prehlásenie, že v prípade úspešnosti 

VZN o mieste a èase zápisu die�a�a na plnenie povinnej vo¾by sa vzdá všetkých èinností v zmysle § 18 zákona è. 369/2004 
školskej dochádzky pre školský rok 2008/2009Z.z. v platnom znení, uchádzaè o funkciu musí ma� prax 10 rokov,  

MZ schválilo VZN è. 2/2008 – VZN o mieste a èase zápisu z toho preukázate¾ne 5 rokov odbornej ekonomickej praxe.
die�a�a na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok Termín odovzdania žiadostí – do 11. 9. 2008 vrátane do 15.00 h 
2008/2009.do podate¾ne MsÚ v zalepenej obálke oznaèenej „NEOTVÁRA� – 

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

Riadne zasadnutie Mestského zastupi- daj nebytového priestoru è. 29 v budove Pk 
te¾stva v Rajci sa konalo 4. septembra. Po- Rajec (RTG pracovisko) spoloènosti VESA-
slanci sa okrem iného zaoberali: LIUS, s.r.o. zastúpenej MUDr. Knapcom za 

2
cenu 5.000,- Sk/m  plus podiel na spoloè-

Kontrola plnenia uznesení ných priestoroch a pozemku za cenu      
2Správu o kontrole plnenia uznesení 100,- Sk/m .

predniesol poslancom primátor mesta      Spoloènos� VESALIUS má záujem aj    
Ing. Ján Rybárik. o odkúpenie nebytového priestoru è. 24, kde 

Golf Park Rajec, a.s. sa nachádza sono, toto odkúpenie však neod-
Na zasadnutie MZ sa dostavil konate¾ poruèila mestská rada a následne ho neodpo-

spoloènosti Golf Park Rajec, a.s., ktorý spolu ruèili ani poslanci MZ.
s primátorom informovali o momentálnej Mestské zastupite¾stvo taktiež neodpo-
situácii v spoloènosti. ruèilo odpreda� nebytový priestor è. 12 v bu-
Žiados� Spoloèenstva vlastníkov domu, dove Pk MUDr. Janke Sádeckej. 

Jabloòová 2, Rajec Prenájom nehnute¾ností
Spoloèenstvo vlastníkov domu na ul. P. Anna Žideková, ktorá mala od roku 

Jabloòovej è. 2 v Rajci požiadalo mesto o sú- 1991 v prenájme práèovòu, požiadala           
hlas na zriadenie vlastnej plynovej kotolne. k 31. 7. 2008 o skonèenie nájmu dohodou. 
MR odporuèila túto žiados� na schválenie. Nako¾ko do dnešného dòa neprejavil nikto 
Poslanci predbežne súhlasili s týmto odpoje- záujem o prenájom tejto práèovne, poslanci 
ním, spoloèenstvo však musí najskôr absol- navrhli zverejni� inzerát, že mesto ponúka 
vova� rokovania s konate¾mi Bineka, s.r.o. tieto priestory do prenájmu za úèelom pre-
Predloženie správ hlavného kontrolóra vádzkovania práèovne.

Hlavná kontrolórka mesta súèasne s oz- Regionálny operaèný program
námením o vzdaní sa funkcie odovzdala aj Primátor informoval o pripravovanom 
správy, ktoré jej vyplývali z plánu kontrol- projekte „Stavebné úpravy MZUŠ, Rajec“. 
nej èinnosti. Tieto správy obdržali poslanci  Termín registrácie tohto projektu je 24. 9. 
v internom materiáli. Poslanci uvedené sprá- 2008. Mesto sa bude podie¾a� na financo-
vy zobrali na vedomie. vaní projektu vo výške 5% z oprávnených 

Odpredaj nehnute¾ností výdavkov. Poslanci jednohlasne schválili 
Spoloènos� Bineko, s.r.o. spoluúèas� pri financovaní.

Spoloènos� Bineko, s.r.o. Rajec požia- Interpelácie
dala o odkúpenie pozemku 1040/30 o vý- V interpeláciách poslanci predložili po-

2 
mere 243 m za úèelom rekonštrukcie ko- žiadavky a postrehy obèanov mesta. S jed-
tolne na spa¾ovanie biomasy na sídlisku notlivými požiadavkami sa budú zaobera� 
Sever. Mestské zastupite¾stvo už v minu- oddelenia MsÚ.
losti túto žiados� prerokovalo a súhlasilo      Preh¾ad nevysporiadaných pozemkov
s rekonštrukciou kotolne tak, aby mohlo by� Poslanci schválili vysporadúvanie 
vydané stavebné povolenie. Poslanci MZ pozemkov na cintoríne v Rajci, nako¾ko nie 
uvedenú žiados� jednomyselne schválili. Ak všetky pozemky sú vysporiadané.
stavba kotolne nebude zrealizovaná do 24 Rôzne
mesiacov, mesto môže vypoveda� zmluvu. Informáciu o rozpracovanej kronike 
Spoloènos� VESALIUS, s.r.o. mesta Rajec predložil poslancom prednosta 

Spoloènos� VESALIUS, s.r.o. a MUDr. MsÚ Mgr. Jozef Pauko. Pracovnú verziu 
Janka Sádecká požiadali mesto o odkúpenie obdržali na rokovaní MZ aj poslanci MZ na 
priestorov v budove Pk Rajec. Mestská rada CD nosièi. Táto kronika bude v budúcnosti 
prerokovala ich žiadosti a odporuèila odpre- doplnená o obrázkový materiál. 

POĎAKOVANIE SPONZOROM

Mesto Rajec a Mestské kultúrne 
stredisko v Rajci vyslovujú poïakovanie 
majite¾ke knihárskej dielne v Žiline pani 
Lýdii Mlichovej za štedrý sponzorský 
dar pri výrobe novej mestskej kroniky.

Mesto Rajec a Mestské kultúrne 
stredisko v Rajci vyslovujú poïakovanie 
za sponzorské dary pri organizácii Ve¾-
kého rajeckého dòa:
Dexia banka Slovensko a.s., Považská 
Bystrica; Agroregión, a.s., Rajec, kúpa-
lisko Veronika Rajec. 

POĎAKOVANIE SPONZOROM

Ing. Ján Rybárik, v.r.
primátor mesta Rajec

Anna Tordová, v.r.
riadite¾ka MsKS

OPRAVA

V mesaèníku Rajèan èíslo 7-8/2008      
v èlánku Mestské zastupite¾stvo bola 
uvedená nesprávna informácia.

Uvádzame správny text znenia: 
c) Odmena hlavnej kontrolórke za 
II.Q 2008

V zmysle Poriadku odmeòovania 
pracovníkov mesta a v zmysle zákona    
è. 369/1990 Zb. v platnom znení MZ 
neschválilo odmenu hl. kontrolórke 
mesta Magdaléne Albertovej za II.Q 2008.

MsÚ

redakcia

POÏAKOVANIE

Vyslovujem verejné poïakovanie 
Mestskej polícii v Rajci

npor. Marcelovi Urbanovi 
a stržm. Jozefovi Pekarovi 

za nájdenie peòaženky a jej následné 
vrátenie v dòoch 9. – 10. júla 2008.

Jiøí Šmoldas, v.r.
Slavìtín 26, okres Olomouc

MsÚ

RAJÈAN 9/2008



CVIÈENIECVIÈENIE

Cvičí sa každú stredu o 18.30 hod. každú stredu o 18.30 hod.

Mestská základná škola ul. Lipová 2
malá telocvičňa
Mestská základná škola

Cvièia sa rôzne druhy aerobic-u.Cvièia sa rôzne druhy aerobic-u.
Poplatok za cvičenie 30,- Sk 
bude vyberaný pri vstupe 
do telocvične.

Pri vstupe do telocvične 
je nutné obuť si čistú 
športovú obuv. 

Doporučujeme uterák 
a vodu.

Poplatok za cvičenie 30,- Sk 
bude vyberaný pri vstupe 
do telocvične.

Pri vstupe do telocvične 
je nutné obuť si čistú 
športovú obuv. 

Doporučujeme uterák 
a vodu.

Informácie:  
Mestské kultúrne stredisko Rajec

tel. 041/ 542 2067, 542 4703
kniznicarajec@rajec.net

pre ŽENY bez rozdielu veku a váhypre ŽENY 

Zaèína sa 17. 9. 200817. 9. 2008

zlepšujú prísun kyslíka a výdaj oxidu V dnešnej dobe, keï sa na nás kladú         
uhlièitého z tela, takže organizmus postupne v mnohých oblastiach života väèšie fyzické a 
opä� dokáže vytvori� prirodzenú rovnováhu psychické požiadavky, stále viac ¾udí trpí 
medzi potrebou a ponukou kyslíka. Relaxaè-zdravotnými problémamiu. Práve preto majú 
ným cvièením dosahujú pacienti telesné i du-v súèasnosti ve¾ký význam metódy a techni-
ševné uvo¾nenie.ky, ktoré pomáhajú upevòova� a zlepšova� 

Jogové cvièenia úèinne pôsobia aj pri zdravie, ktoré nasto¾ujú telesnú, psychickú a 
prevencii rôznych pohybových �ažkostí. Za-duševnú harmóniu. Jogové telesné, dychové a 
braòujú napr. tuhnutiu chrbtice, vzniku reu-relaxaèné cviky zo Systému Joga v dennom 
matických zmien v kåboch, na�ahujú skrátené živote ponúkajú práve v tejto oblasti alterna-
a posilòujú ochabnuté svaly, ktoré svojou tívnu možnos� ako pomôc� sám sebe.
stabilitou následne poskytujú kåbom potrebnú Výskumy ukázali, že väèšina ¾udí dýcha 
ochranu. Telo postupne a prirodzeným spôso-príliš povrchne. Tým je telo nedostatoène zá-
bom opä� nadobúda svoje zdravé pohybové sobené kyslíkom, znižuje 
návyky. sa látková výmena a ná-

Tvorcom spomínaného systému jogo-sledkom toho sa znaène 
vých techník, pod¾a ktorého sa cvièí joga na poškodzuje telesné zdra-
viac ako 4000 miestach na celom svete je vie. Pomocou cvièení zo 
Paramhans svámi Mahéšvaránada, ktorý je na Systému joga v dennom 
celom svete uznávaný ako jeden z najvýz-živote sa ve¾a ¾udí môže 
namnejších majstrov jogy v súèasnej dobe.nauèi� nielen zdravšie 

dýcha�, ale aj zmieròova� Klub jogy
prejavy astmy, chronic-
kej bronchitídy.

¼ahkými, postupne 
zaraïovanými telesnými 
cvikmi možno stabilizo-
va� krvný obeh, posilni� 
cievnu sústavu a skvalit-
ni� prácu srdca. Špeciál-
ne dychové cvièenia 

Na druhý deò prešli Áziu, z jej krajín ich upútala Èína – kde práve 
prebiehali OH. Okrem vedomosti o tejto krajine si deti vyskúšali èín-
ske písmo a jedenie ryže palièkami. Celodenný výlet na hrad Streèno 

Tak ako je už nieko¾ko rokov zvykom aj tento rok pripravilo Mest- im pripomenul doby minulé – kde boli králi a rytieri.
ské kultúrne stredisko v Rajci denné prímest- Afrika a Austrália, tieto pre nás 
ské tábory pre deti poèas prázdnin. vzdialenejšie kontinenty rozmanité 

Z rozprávky do rozprávky svojou históriou, kultúrou, etnickými  sa putovalo od 
skupinami. Pod rukami detí tak vznikali 7. do 11. júla.
africké masky i pyramídy z farebného Každý deò ich èakali rôzne hry a sú�aže. 
piesku.Na ceste rozprávkami ich najviac zaujala 

Posledný deò patril Amerike a In-rozprávka od Pavla Dobšinského „Tri groše“.
diánom, pôvodným i súèasným oby-Rozdelili sa do skupín, v ktorých sa stali 
vate¾om tohoto kontinentu. Deti si vy-kulisármi, kostymérkami, hercami a zaèali 
hotovili apaèské kocky. nacvièova�. Ich snaha vyvrcholila v posledný 

Na záver oboch táborov dostali deti deò tábora. Na rozprávku sa prišli pozrie� ich 
na pamiatku pamätné listy, ktoré im rodièia, ktorí boli príjemne prekvapení 
budú pripomína� nezabudnute¾né šikovnos�ou svojich detí.

Cestou okolo sveta zážitky z prázdnin. za pä� dní prešli deti 
11. až 15. augusta.

V prvý deò cestovali po Európe, ktorej 
súèas�ou je i Slovensko. Históriu i súèasnos� 
jednotlivých štátov, ich zaujímavosti i kultúr-
ne dedièstvá. Zaujímavé hry a sú�aže charak-
terizovali krajiny Európy.

NEZABUDNUTELNÉ ZÁŽITKY

CVIÈENIE JOGY POMÁHA ZLEPŠI� NAŠE ZDRAVIE

E. P.Foto: archív MsKS

ZBIERATE SAMORASTY?

Volám sa Miroslav Tonhajzer a od roku 2001 sa zaoberám samorastami. Pre zberate-
¾ov – h¾adaèov samorastov som vytvoril internetovú stránku  Postup-
ným h¾adaním sa mi podarilo nájs� takmer 30 zberate¾ov.

Verím, že aj v iných, doteraz neoslovených regiónoch Slovenska, žijú a tvoria ïalší 
zberatelia.

Ak sa zaujímate o samorasty pripojte sa k našej skupine zberate¾ov a kontaktujte nás.

www.samorasty.sk

Miroslav Tonhajzer
Jedlíkova 31
01015 Žilina

Mobil: 0905 294 400
mail: miro.tonhajzer@gmail.com

Máte záujem o cvièenie jogy v Rajci? 
Je opä� možnos� od 7. októbra 2008 po-
kraèova� alebo zaèa� s cvièením. 

Cvièí sa každý utorok od 18.00 hod.      
v Kultúrnom dome v Rajci vo ve¾kej zasa-
daèke. V prípade záujmu staèí prís� v deò 
cvièenia a dozviete sa všetky potrebné in-
formácie.
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jogou k harmónii tela, mysle a dušejogou k harmónii tela, mysle a duše

rozvoj celostného zdravia

22. september 200822. september 2008
pondelok o 18.00 hod.pondelok o 18.00 hod.

odborný seminár 



 (šikovných rúk, kde budete pracova� s papierom, 
      s látkou, kožou, bavlnkami, farbami, suchým  
      ozdobným materiálom... atï.)

Milé deti! Milé deti! 

vás pozýva do krúžkov:vás pozýva do krúžkov:

PALIÈKOVANIEPALIÈKOVANIE

DIVADELNÝ DIVADELNÝ 

KREATIVKREATIV
- zruènos� v remeslách regiónu

tvorivosti

remeselná technika 

Prihláste sa do 

30. 9. 2008 
v Klubovej miestnosti

Mestského kultúrneho 

strediska, 

pondelok - piatok

8.00 -  16.00 hod.

Prihláste sa do 

30. 9. 2008 
v Klubovej miestnosti

Mestského kultúrneho 

strediska, 

pondelok - piatok

8.00 -  16.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko 

v Rajci

Mestské kultúrne stredisko 

v Rajci

Mestské kultúrne stredisko v Rajci
pripravuje

Prihláste sa do 30. 9. 2008 
v Klubovej miestnosti Mestského kultúrneho strediska 

pondelok - piatok do 16.00 hod. alebo telefonicky 041/5422067, 542 4703.

palièkovania 
                 

krúžok

pre dospelýchpre dospelých
¡¡

Mestské kultúrne stredisko ïakuje

Martinovi Matejkovi 
za výstavu Drevená fantázia,

Jánovi Papouškovi 
za výstavu 25 rokov rajeckého maratónu 

a Martinovi Šimkovi 
za poskytnutie krojov na výstavu 

Múzeum do kroja odeté.

Pri príležitosti 64. výroèia SNP zorganizovali 29. augusta Mesto Rajec, Mestské 
kultúrne stredisko v Rajci, Základná organizácia protifašistických bojovníkov v Rajci a 
Klub strany Smer-SD pri pamätníku SNP spomienkovú slávnos� spojenú s kladením 
vencov.

O kultúrny program sa postaral violonèelový súbor z MZUŠ.

Pozývame vás na slávnostné otvorenie 
supermarketu TESCO Rajec 

spojeného s kultúrnym programom.

13. septembra (sobota) od 8.00 hod.

 slávnostné otvorenie 
supermarketu TESCO Rajec 

13. septembra  8.00 hod.

´

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSTSPOMIENKOVÁ SLÁVNOST

MsKS

MsKS v Rajci vás pozýva na výstavu 

na Mudrochovej ul. 

spojenú s výstavou

26. 8. - 25. 9. 2008
Výstavná sien Radnice v Rajci

PRÁCE DETÍ Z MATERSKEJ ŠKOLY

Marta Horníková – PLETENÉ BÁBIKY

PRÁCE DETÍ Z MATERSKEJ ŠKOLY

Marta Horníková – PLETENÉ BÁBIKY

Mestská základná umelecká škola 
v Rajci

pozýva na 

KONCERT MLADÝCH

24. 9. 2008 o 16.30 hod.

sála Kultúrneho domu v Rajci
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Nový školský rok 2008/2009 sa zaèal   Gymnázium A. Škrábika
2. septembra. Prajeme všetkým žiakom, celkový poèet žiakov: 243
študentom a pedagógom ve¾a úspechov a študentov 1. roèníka:   32 (1 trieda)
tvorivých síl.

Gymnázium, Javorová ul.
Preh¾ad stavu žiakov na školách v Rajci celkový poèet žiakov: 256

študentov 1. roèníka:   63 (2 triedy)
Mestská základná škola
celkový poèet žiakov: 604 Materská škola, Mudrochova ul.
žiakov 1. roèníka:   39 (2 triedy) celkový poèet žiakov:   64

Mestská základná umelecká škola Materská škola, 
celkový poèet žiakov: 440 ul. Obrancov mieru

celkový poèet žiakov:   89
Základná cirkevná škola z toho predškolákov:   24
celkový poèet žiakov: 285
žiakov 1. roèníka:   21 (1 trieda)

ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009

Šzá
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sterstva životného pro-Združenie Ra-
stredia vo výške 1 mil. jecká dolina získalo 
Sk (33 193,92 €) na dotáciu 8 mil. Sk 
nákup zvonových kon-(265 551,35 €) z Environmentálneho fondu na 
tajnerov na separovaný nákup vozidla na vývoz separovaného odpadu 
zber. v hodnote 6 mil. Sk (199 163,51 €) a štiepko-

Chceme v Rajci vaèa vo výške 2 mil. Sk (66 387,84 €).
nahradi� staré plechové Vozidlo je v prevádzke od 1. septembra.
kontajnery na sklo za sklolaminátové a Zriaïujeme prevádzku separovaného Kedy plánujete otvori� prevádzku na Fuèí-
podopåòa� v rámci celej doliny kontajnery na zberu, ktorá bude na Fuèíkovej ul., kde sa bu- kovej ulici?
separovaný odpad tam, kde ešte chýbajú.dú dotrieïova� druhotné suroviny, plasty Prevádzku plánujeme otvori� v októbri. 
Obyvatelia musia obèas vyhodi� odpad, kto-pod¾a farebnosti, papier pod¾a druhu, ktoré sa Priestory treba ešte pripravi�, doèisti�, osadi� 
rý sa nezmestí do kontajnera, èo s ním? tam budú následne lisova�. Bude tu zamestna- tam lis. 

Obyvatelia sú povinný takýto odpad us-ný vodiè, obsluha a nieko¾ko pracovníkov, V budúcnosti plánujeme zriadenie kom-
chova� doma vo svojich priestoroch.ktorých zabezpeèujeme cez úrad práce, buï postárne. Od 1. 1. 2010 budeme povinný 

Pod¾a zákona je dané, že sa musia nadvá-pracovníci na aktivaènú èinnos� alebo inva- kompostova� biologické odpady. Aj preto sa 
hové a nadrozmerné odpady zbera� minimál-lidní dôchodcovia, toto je v štádiu jednania. zakúpil štiepkovaè, ktorý bude slúži� pre 

Kto doteraz vykonával zber komunálneho a ne 2x roène. Keïže táto frekvencia je neposta- všetky obce združenie RD. Budú sa s ním 
separovaného odpadu? èujúca, pravdepodobne od budúceho roka štiepkova� konáre, ktoré vznikajú pri orezoch 

chceme zabezpeèi� pre obyvate¾ov, aby od-Doteraz nám vykonávala zber komunál- na verejných priestranstvách, pri úpravách 
pad priniesli priamo do prevádzky na Fuèíko-neho odpadu (kontajnerový bežný od obèa- vodných tokov alebo v domácnostiach. Urèí 
vej ul., ktorá sa buduje. Predpokladáme, že aj nov) firma T+T a.s., èo ostalo po starom. sa zberové miesto, kde sa tieto konáre budú 
takto zabezpeèíme èistotu okolo kontajnerov a Zber druhotných surovín sme vykonávali da� uloži� a priamo na mieste sa zoštiepkujú. 
zabránime èiernym skládkam.prostredníctvom firmy ASA. Bude sa vzniknutá štiepková dr� využíva� na 

Ve¾mi ma mrzí, že obyvatelia Rajca, hlav-Celé združenie Rajeckej doliny, ktoré za- kúrenie, napríklad v kotolni sídliska Juh?
ne na sídliskách, robia ve¾ký neporiadok        hàòa 24 obcí èo je zhruba 35 tisíc obyvate¾ov, Štiepky sa rozde¾ujú na viaceré druhy.
v okolí kontajnerov na komunálny odpad. Ne-si od 1. septembra vykonáva zber separova- Z konárov sú štiepky, ktoré nie sú ve¾mi 
uvedomujú si, že porušujú VZN – kto ponechá ného odpadu samo. kvalitné a majú malú výhrevnos�, je tam ve¾a 
odpad mimo miesta na to urèeného, tak je Doteraz bolo vyberanie kontajnerov zhruba kôry, lístia, ihlièia. Táto štiepková dr� sa vyu-
postihnute¾ný až do výšky 5 000,- Sk.raz za dva týždne, nie vždy postaèovali na to- žíva skôr na kompostovanie. Ak je štiepka 

Urèené miesto na odpad je kontajner, nie to obdobie. Budú sa teraz vybera� èastejšie? kvalitnejšia, dá sa aj energeticky zhodnoti�.
miesto okolo neho.Urèite. Požiadali sme o dotáciu z Mini-

Obyvate¾ov iste zaujíma, ako a kedy sa môžu 
na vás obraca� so svojimi problémami?

Od 1. 2. 2008 bola zriadená stála služba, èo 
znamená, že policajt je prítomný na obvod-
nom oddelení celých 24 hodín. 

V minulosti v mimopracovnej dobe poli-
k zníženiu poètu trestných èinov a priestupkov cajti boli v obchôdzkovej službe a obèania Je za nami èas prázdnin a 
oproti predchádzajúcim rokom. Tento pokles museli v prípade potreby telefonova� na èíslo dovoleniek. Èo ste cez 
sa však netýka jazdy vodièov motorových vo- 158 a potom poèka� na policajnú hliadku. tohtoroèné leto riešili 
zidiel pod vplyvom alkoholu, kde došlo k ná- S problémami, ktoré spadajú do kompe-najèastejšie?
rastu priestupkov oproti rovnakému obdobiu tencie polície sa môžu obèania obráti� na polí-Poèas letnej turis-
predchádzajúceho roku, celkom o pätnás� ciu pod¾a naliehavosti v ktorejko¾vek dennej tickej sezóny dochádza 
priestupkov. a noènej dobe osobne alebo telefonicky na každoroène k zvýšeniu poè-

158Chystáte zmeny? Zaèali plati� nové predpisy? èíslo  alebo priamo na Obvodné oddelenie tu krádeží vlámaním do motorových vozidiel, 
PZ Rajec na tel. èísle 0961 403 905.èo ovplyvòuje aj prácu polície. Hliadky sú ve- Èo sa týka práce polície, konkrétne OO PZ 

lené do miest, kde k týmto krádežiam najèas- Rajec, tak žiadne zmeny sa nechystajú. Už nejaký èas je avizované biometrické pra-
tejšie dochádza. K poslednej zmene došlo 1. 2. 2008, kedy bolo covisko v Rajci. 

Od mája roku 2008 malo v priestoroch V služobnom obvode OO PZ Rajec ide skrátené vyšetrovanie, ktoré patrilo pod Úrad 
Mestského úradu Rajec fungova� biometrické hlavne o parkovacie plochy pred kúpaliskami. justiènej a kriminálnej polície Okresného ria-
pracovisko, èiže 2-3 krát do týždòa mali pra-Polícia sa zameriava na prevenciu pred pácha- dite¾stva PZ Žilina, opätovne zaèlenené pod 
covníci oddelenia dokladov Okresného riadi-ním takéhoto protiprávneho konania. Spolu- organizaènú štruktúru OO PZ Rajec.

sme sa te¾stva Policajného zboru Žilina chodi� do podie¾ali  na ochrane verejného poriad- Poslanci NR SR schválili nový cestný zá-
Rajca za úèelom vydávania dokladov (obèian-ku poèas rôznych kultúrno-spoloèenských a kon, ktorý mal plati� od 1. 10. 2008, ale prezi-
ske preukazy, vodièské preukazy a cestovné športových podujatí ako bol v Rajci Ve¾ký dent Slovenskej republiky ho v danej podobe 
pasy). Z dôvodu technických problémov toto rajecký deò, Strážovský cyklomaratón a iné. nepodpísal. Opätovne by mali poslanci o òom 
pracovisko doteraz nefunguje.V spolupráci s Mestskou políciou Rajec rokova� na jeseò. 

Týmto by sa vedenie Okresného riadite¾-sme vykonali aj kontroly v pohostinských a Nový zákon zahàòal celoroèné svietenie 
stva Policajného zboru Žilina chcelo ospra-reštauraèných zariadeniach èi nedochádza  m o to rových vozidiel, pre cyklistov ukladal 
vedlni� obèanom za prie�ahy, ale zároveò ich k podávaniu alkoholických nápojov mladist- povinnos� používa� ochranné prilby (deti bez 
ubezpeèi�, že intenzívne pracuje na tom, aby  vým a podnapitým osobám. Zistili sme cel- výnimky, dospelí pri jazde mimo obce) a po-
v èo možno najkratšom možnom termíne bio-kom pätnás� priestupkov, všetky boli riešené vinnos� používa� reflexné prvky pri jazde na 
metrické pracovisko slúžilo obèanom. uložením blokovej pokuty. bicykli. Obsahoval aj urèitú toleranciu alko-

Celkovo môžeme skonštatova�, že poèas holu pri jazde vodièov motorových a nemoto-
Za odpovede ïakuje Šzáletnej turistickej sezóny v roku 2008 došlo   r o v ých vozidiel a ïalšie zmeny.

Cez prázdniny a dovolenky už tradiène dochádza k nárastu trestných èinov. 
Opýtali sme sa r

a na situáciu poèas leta v Rajci.
iadite¾a Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rajci (OO PZ)  

kpt. Mgr. Jozefa Sedliak

Za rozhovor ïakuje Šzá

LETNÉ POLICAJNÉ SPRÁVY

SEPAROVANÝ ZBER V RAJCI
V Rajci a okolí už nieko¾ko rokov funguje združenie Rajecká dolina 

(RD), ktoré sa zaoberá odpadovým hospodárstvom. Koordinátor pro-
jektu separovaného zberu Roman Dolník nás informoval o novinkách    
v zbere odpadov.

ZDRUŽENIE
RAJECKÁ DOLINA
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v našich obytných prívesoch. Zamestnanci skej vody a tieto dolomity sú spolu s halitom a 
majú možnos� stravova� sa na pracovisku a sádrovcom súèas�ou súvrství, tzv. evaporito-
zúèastòova� sa rôznych kultúrnych podujatí. vých morských usadenín.

Cez letné prázdniny umožòujeme limito- Dolomit, aj minerál aj hornina, je biely, 
vanému poètu študentov zúèastni� sa letnej šedobiely, naružovený až naèervenalý, hne-

HISTÓRIA SPOLOÈNOSTI brigády, kde okrem mzdy za prácu majú mož- dastý až èierny, prièom jeho farebnos� závisí 
V rokoch 1939 – 1941 bolo územie Strá- nos� vyskúša� si tvrdé podmienky kameòo- od najrôznejších prímesí. V žilách dolomito-

žovskej vrchoviny geologicky zmapované lomu. vých ložísk sa niekedy nachádzajú dutiny      
profesorom Andrusovom. Túto fázu môžeme Záverom treba dúfa�, že akciovej spoloè- s nieko¾kocentimetrovými kryštálmi. 
považova� za zaèiatok zvidite¾nenia kvalit- nosti DOLKAM Šuja sa bude i naïalej dari� 
ných ložísk dolomitov. ako doposia¾ a stále sa bude radi� medzi PONUKA PRODUKTOV

Jednými z najkvalitnejších dolomitov boli úspešné spoloènosti Rajeckej doliny. Surovinu pre výrobu tvoria dolomity, kto-
práve ložiská v okolí Rajca. Tieto ložiská sú ré po rozpojení trhacími prácami sú prevažne 
budované dolomitmi choèského príkrovu sypkej povahy s kusovos�ou maximálne 500 
hronika a sú zaradené do stredného až vrch- mm. Po technologických úpravách sa vyrába-
ného triasu. jú frakcie 0-2 mm, 2-4 mm, 0-4 mm, 4-8 mm, 

V priebehu rokov 1956 – 1957 bol zreali- 8-16 mm a 16-32 mm.
zovaný ve¾mi podrobný a kvalitný geologic- Výrobky majú ve¾mi širokú škálu uplat-
ký prieskum v okolí Šuje, ktorý potvrdil výni- nenia, hlavne pre betonársku výrobu, sta-
moènú kvalitu ložiska s vysokou homoge- vebné úèely, hutníctvo, po¾nohospodárstvo, 
nitou horniny. V nadväznosti na prieskum lesníctvo, sklárstvo ako aj pre špeciálne 
bolo vyèlenené chránené ložiskové územie a použitie.
následne sa zaèala plynulá �ažba mestom 

Výrobky spoloènosti, frakcie 0-4 mm,    Rajec. 
4-8 mm a 8-16 mm sú certifikované Technic-Od roku 1957 prešiel lom pod správu ná-
kým a skúšobným ústavom stavebným v Bra-rodného podniku STAVOHMOTY. Postup-
tislave.ným vývojom prevzal �ažbu štátny podnik 

DOLOMIT Výsledkom trvalého dodržiavania a zlep-Stredoslovenské kameòolomy a štrkopiesky, 
Dolomit popri vápenci patrí medzi naj- šovania kvality výrobkov spoloènosti je zís-ktorý pokraèoval v �ažbe až do roku 1992, 

bežnejšie a najrozšírenejšie prírodné uhlièi- kanie certifikátu systému kvality pod¾a me-kedy postupnými etapami privatizácie postú-
tany, prièom dolomit je nato¾ko rozšírený dzinárodných noriem ISO 9001:2000, udele-pil pod hlavièku dnešnej akciovej spoloènosti 
materiál, že dokonca buduje celé pohoria.      ným spoloènos�ou RW TUV.DOLKAM ŠUJA.
V Európe je práve takéto najznámejšie poho-

Po stránke chemického zloženia, vykazu-rie Dolomity v Taliansku.SÚÈASNOS�
je surovina vysoký stupeò homogenity s výs-Dolomit je hlavným minerálom, ktorý V súèasnosti v akciovej spoloènosti DOL-
kytom chemických prvkov:tvorí rovnomennú horninu – teda dolomit. KAM Šuja pracuje celkom 39 zamestnancov. 
CaO  –  30,7 + 0,5 %;  MgO  –  21,3 + 0,4 %Hornina dolomit vzniká tzv. dolomitizáciou Roèná �ažba a spracovanie rúbaniny predsta-
SiO   <  0.5 %;  H O   <  0.2 %;  Fe O  <  0.1 % 2 2 3 2 3 vápencov a to buï tak, že vápencová usade-vuje okolo 520 tisíc ton. Po navàtaní a vyko-

nina reaguje ešte v mori s horèíkom rozpuste-naní clonového odstrelu je surovina naložená 
ným v morskej vode a z vápenca CaCO  vzni-a dopravovaná ve¾kotonážnym automobilom 3

do drviarne. Po primárnom predrvení pokra- ká dolomit CaMg(CO )  alebo sa z vápenca 3 2

èuje surovina ïalej na triediareò, kde sa triedi stal dolomit až na suchu, kde cez horninu pre- Dolkam Šuja, a.s., 015 01 Rajec
na požadované frakcie. Tento proces sa môže nikali roztoky obohatené o horèík, ktoré 

Tel: 041/ 542 23 10, Fax: 041/ 542 23 10,opakova� v sekundárnom aj terciálnom cykle. premenili jednotlivé zrna kalcitu na dolomit 
web stránka:  Úspechy našej akciovej spoloènosti vidí- (principiálne sa jedná o to isté). Niekedy však 
e-mail:  me aj v neustálom investovaní do nových môže dolomit kryštalizova� už priamo z mor-

technologických zariadení. V roku 2007 sme 
preinvestovali skoro 40 miliónov Sk             
(1 327 756,75 €), to všetko pre uspokojenie 
požiadaviek zákazníkov. 

Firma je držite¾om medzinárodného certi-
fikátu ISO 9001-2000 a samozrejmos�ou je aj 
certifikácia výrobkov štátnym stavebným 
skúšobným ústavom.

V neposlednom rade sa staráme aj o spo-
kojnos� našich zamestnancov. V minulom ro-
ku sme kompletne zrekonštruovali sociálne 
zariadenia a šatne a v najbližšom období nás 
èaká rekonštrukcia sociálnej budovy.

Okrem ve¾mi slušných priemerných zá-
robkov vyplácame aj dovolenkové a vianoèné 
príspevky a samozrejmos�ou je aj trinásty 
plat. Pravidelne poriadame oslavu „Dòa stav-
bárov“, vianoèné posedenie so zamestnanca-
mi ako aj zájazdy. Zabezpeèujeme aj podni-
kovú rekreáciu na Slovensku a v Chorvátsku 

www.dolkam.sk
dolkam@stonline.sk

Predstavujeme vám firmy a organizácie pôsobiace v Rajci a v jeho blízkom okolí.

Text a foto: Jozef Ma�a�a

Firma Jozefína Kollárová – RAJKA, 
vznikla 1. 9. 1993. Sídlime v priestoroch 
Kultúrneho domu na ul. 1 mája v Rajci.

Od svojho vzniku poskytujeme kom-
plexné služby závodného stravovania, prí-
pravu a rozvoz hotových jedál do firiem   
v Rajci a okolí.

V súèasnosti naša firma vyrába cca 
120 jedál denne. Jedlá sú pripravené pod¾a 
noriem závodného a reštauraèného stravo-
vania. V ponuke máme 2 druhy jedál.

Ïalšou našou èinnos�ou je zabezpeèo-
vanie kultúrno-spoloèenkých akcií, 
svadieb, plesov, stužkových, firemných a 
rodinných osláv.

Text a foto: J. Kollárová

Jozefína KOLLÁROVÁ – 

RAJKA
Stravovacie služby

ul. 1. mája 412/1, 015 01 Rajec
t. è. 041/ 542 21 83
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gress, SBS, el Strote, LECOL, Majomax, 
Montservis, NyNa, Pegas Net, PCHZ, Tva-
rovanie, Racional, ROT, Šariš, Torelec, Fit-
ness centrum Rajec, MY Žilinské noviny, si vyžaduje celého èloveka. Nie je to ¾ahké, ale Na 25-tom roèníku Rajeckého maratónu 
SME, PATRIOT – reg. televízia, Rádio Zet, po úspešnom zvládnutí si s ¾ahkos�ou vydých-(RM) horúce slnko vystriedal vytrvalý dážï, 
Žilinský veèerník a Rajèan.nem a opä� idem do ïalšej práce. Ïakujem ktorý nie a nie presta�. I napriek tomu však 

všetkým, ktorí nám pomáhajú a aj tým, ktorí maratón ostal tým najkrajším, naj�ažším a Rajecký maratón je aj vïaka vám takou 
stáli v zaèiatkoch pri nás a podporili nás, najsrdeènejším pre všetkých, ktorí do Rajca krásnou akciou už 25 rokov.

naj- všetkým sponzorom, mestu, kolektívom, bež-prišli a teraz možno s ïalším prívlastkom 
upršanejší. com. Vážim si, že sa to¾ko Rajèanov, ale aj 

iných, vždy príde pozrie� a povzbudi� bežcov 
Rajeckí bežci a bežkyne na rajecké námestie. A nebolo tomu inak ani  sa postavili na 

teraz, hoci poèasie moc divákom neprialo. Je tra� maratónu aj polmaratónu v hojnom poète, 
to ve¾ká sila kolektívu a všetkých èo sú v tomto maratón (12) z toho 2 ženy a polmaratón (16) . 
zapojení – aj divákov.“Nabehané kilometre sa každý snažil zúroèi� a 

Ïakovné listy právom hrejú pri srdci, vy-vydarilo sa. Favoriti nesklamali a ani ich vý-
beráme z maratónskej stránky z fóra:kony. 
Ivan V. „Rajèania môžete by� hrdí na tieto pre-V rámci Rajca bolo vyhlásených 5 najlep-

1. R. Galoviè teky, ktoré ste zvládli na vysokej profesionálnej ších domácich pretekárov: 
2:39:38, 2. Z. Koleda 2:49:27, 3. O. Veselov- úrovni...“

Peter B. Chlapci v Rajci a hlavne Pavol Uhlá-ský 2:53:03, 4. B. Galoviè 2:56:29, 5. M. Dr- „ ABSOLVOVANÉ SÚ�AŽE PO MARATÓNE:
lièka 3:01: 41. rik a spol., odviedli ste opä� ve¾mi dobrú prácu, 

16. augusta: Beh SNP v Ráztoène
Janka Žideková bežala v osobnom rekor- tá atmosféra v Rajci je neopakovate¾ná.“

Na 6 km trati týždeò po maratóne si zabe-
de a potvrdila tak svoju výbornú sezónu, poèas Michal K. „Na každom kroku som cítil záujem 

hli: R. Galoviè 20:15, Z. Koleda 20:30, O. Ve-
ktorej získala mnohé popredné umiestnenia a o pretekára a ve¾kú ochotu vyjs� v ústrety. Za 

selovský 21:23, B. Galoviè 21:38, J. Židek 
výborné výsledky, èoho je dôkazom aj èas na seba môžem poveda�, že som sa v Rajci cítil 

23:57, J. Žideková 26:45 a B. Žideková 30:04
Rajeckom maratóne – 3. miesto 3:32:16. Prvý super, najmä vïaka ¾uïom okolo...“
krát bežala maratón Soòa Ïurišová 11. miesto Na veèernej recepcii po maratóne sa stretli 

23. augusta: Horský duatlon  Žiarská dolina
4:20:56, z èoho máme rados� a veríme, že   m  a ra tónci, organizátori, sponzori a pozvaní 

Sedem bežcov z klubu absolvovalo tento 
o rok si to zopakuje. hostia. Pavol Uhlárik zhodnotil celých 25 ro-

duatlon celý a jedna dvojica, ktorú tvorili Ing. 
Polmaratón si vyskúšal aj primátor mesta kov, poïakoval sa za pomoc tým, ktorí boli pri 

Jaro Stupòan a MUDr. Jozef Lalinský si tra� 
Ing. Ján Rybárik, ktorý sa takto zapojil do zrode maratónu, všetkým, ktorí akýmko¾vek 

rozdelili. Ich èas: 58:10.
jubilejného roèníka RM. spôsobom prispievajú k príprave maratónu a 

Ženy: 1. miesto J. Žideková 1:06:20,        
Ulicami Rajca bežalo viac ako 80 detí a najmä sponzorom, bez ktorých by Rajecký 

7. J. Kardošová 1:17:10, juniorky – 2. B. Žide-
dospelých a rados� zo samotného behu, mara- maratón nemal tie krásne prívlastky: najkrajší, 

ková 1:30:19.
tónskeho trièka a malých darèekov im nepo- naj�ažší, najsrdeènejší. 

Muži do 40 r.: 10. Z. Koleda 52:38.
kazil ani dážï. 

Muži nad 40 r.: 17. P. Uhlárik 1:03:01,   
Ešte raz ïakujeme za spoluprácu Mestu 

24. J. Stupòan 1:05:53, 32. J. Uhlárik 1:10:56.
Maratón sa zvládol na výbornú. Vïaka Rajec, Mestskému kultúrnemu stredisku a 

množstvu zaangažovaných ¾udí, ochotných nasledovným firmám a spoloènostiam za 
23. augusta: Beh na Vtáènik

spolupracova�, pomáha� a podpori�. podporu podujatia: Lesotrans Rajec, Gar-
Ras�o Galoviè, obsadil 2. miesto 40 se-

Poèas 25-rokov prešiel mnohými zmena- min, Kofola, SSE, Colormetal, ŽSK, Mateo, 
kúnd za ví�azom M. Urbanovským.

mi, ale to podstatné, pre ktoré je Rajecký Newline, MZ pneu, Allianz, Vinuta, Kom-
maratón ob¾úbený nielen u bežcov, to ostalo. pava, Pokrok, M a T systémy, METAGAS, 

23. augusta: Èachtický polmaratón
Pavol Uhlárik, riadite¾ preteku a bežec, Ford VIP auto Žilina, JK, Nebia, ROSS, 

Bartolomej Galoviè v kategórii nad 50 r. 
ktorý zabehol už 72 maratónov povedal: Kinekus, ZIPP, Kontipro, Dieseltrans, 

obsadil 2. miesto (1:20:53) a Vladimír Rybár 
„Som rád, že maratón sa doslova rozvil do krá- Dreal M, Dolkam Šuja, ECRO s.r.o., Rešt. 

do 40 r. èasom 1:27:08 – 9. miesto
sy a je z neho športová akcia, ktorá je najväè- Dubová, Zastrovia a.s., Zinex, i.tran, 

JaFHolz, Katrimex, Technaco, MPM, Pro- za MK Janka Ž.šia v Žilinskom regióne. Samotná organizácia 

Koneèné poradie družstiev: 

1. FK 97 Torpédo 4  3  1  0 19:5 10 bodov
2. Cár Hôrky 4  3  0  1 14:4   9V sobotu 30. augusta zorganizoval Klub malého futbalu už 
3. Slza Rajec 4  2  1  1 12:8   7tradièný Rajec cup. 
4. „12“ Jasenové 4  1  0  3   3:14   3
5. Kibici 4  0  0  4   4:21   0Aj napriek vopred avizovanej ve¾kej úèasti (10 muž-

stiev) sa turnaja zúèastnilo 5 mužstiev. Ïalšie mužstvá 
Klub malého futbalu ïakuje za podporu a pomoc pri orga-úèas� na poslednú chví¾u odriekli, resp. nepricestovali. 

nizovaní primátorovi mesta Ing. J. Rybárikovi, riadite¾ke Taktiež chýbal aj posledný ví�az mestskej ligy v Rajci team 
MsKS p. Tordovej a Komisii pre školstvo, kultúru a šport pri Deportivo Rajec.
MZ v RajciVí�azom turnaja, ktorý sa hral systémom každý s každým, sa 

KMF Rajec vás pozýva na zápasy mestskej ligy vo futsale, stal dlhoroèný úèastník domácej mestskej ligy FK 97 Torpédo 
ktoré sa hrávajú na asfaltovom ihrisku v areáli futbalového Rajec. V rozhodujúcom zápase proti ve¾mi dobre hrajúcemu team-u 
štadióna od 15.15 hod. Cár Hôrky, ktoré dovtedy nestratilo ani bod, museli zví�azi�. To sa 

Na programe sú posledné 4 kolá (6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9.) a hráèom Torpéda s urèitou dávkou š�astia aj podarilo. Doslova 
boj o tabu¾kové umiestnenie vrcholí.ví�azný gól dal 10 sekúnd pre koncom zápasu Tomáš Hollý.

KMF RajecNajlepším strelcom so 6 gólmi sa stal Michal Kotrík (Torpédo).

JUBILEJNÝ RAJECKÝ MARATÓN

RAJEC CUP 2008

Foto: K. Kalmová
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Zosobášili sa

Peter Maèák a Mária Sekerková
Jozef Imrichovský a Katarína Kuèeríková

Peter Tužinèin a Andrea Janigová r. Balážová
Juraj Gáplovský a Gabriela Jurèíková

Jozef Baïura a Katarína Kluchová r. Hodasová
Daniel Tabaèek a Mgr. Marcela Botošová

Mgr. Peter Gürtler a Mgr. Katarína Töröková
Ing. Dušan Englárt a Anna Veselá

Jozef Šuhajda a Katarína Kadorová

Opustili nás

Jozefa Rybárová 1945 – 3. 7. 2008
Juraj Repka 1929 – 6. 7. 2008 

Alžbeta Èeròanská 1937 – 23. 7. 2008 
Irena Krejsová 1931 – 12. 8. 2008 
Štefan Sádecký 1951 – 20. 8. 2008 

88 rokov
Ján Buèek

70 rokov
Ladislav Mládenek

Viliam Èepèár
Jozef Baránek

85 rokov
Jozef Paulini

80 rokov
Alexander Višòovský

87 rokov
Mária Smiešková

Ján Špánik

60 rokov
Mária Sciranková
Marián Remenec

Mária Kuèeríková
Milan Raèko

Mária Èeròanská
Eduard Zadòanèin

Gejza Hodás
František Janèoviè

Štefan Pekara
Anna Š�astná

Mária Mazáková

89 rokov
Otakar Dúbravka

Jún:
Nina Bolvanová

Bibiána Martincová

August:
Peter Pavol Rýpal

Marek Pavel Duraj
Filip Linet

Nina Mária Bellanová

Júl:
Viktória Vatamanová

Veronika Jarinová
Mária Šáleková

Simona Kianièková
Michal Kováè
Patrik Hulín

Alexandra Klincová

Narodili sa

110. výroèie narodenia

Matúš Kavec
* 23. 9. 1898, Rajec – † 2. 6. 1980, Bratislava

spisovatel’

Základné a stredné vzdelanie absolvoval v Prievidzi, Trenèíne a Ni-
tre. Potom narukoval a zúèastnil sa I. svetovej vojny. V roku 1918, po 
absolvovaní notárskeho kurzu, sa stal notárom vo Ve¾kom Rovnom. 
Neskôr odišiel do Brna, kde vyštudoval Právnickú fakultu Masaryko-
vej univerzity a potom UK v Bratislave.

Do literatúry vstúpil v roku 1926, keï mu v ¼udovej politike zaèal 
vychádza� román s drotárskou tematikou Svetom moje, svetom. Tejto 
tematike zostal verný aj v ïalších románoch V rudých hmlách (1930) a 
Grapy (1936, vyšiel aj v chorvátskom preklade pod názvom Tvornice).

V roku 1935 vyšli jeho dva romány Kuvik na plote a Nezamestnaný. 
Obidva sú situované do Bratislavy a do prostredia inteligencie. Po 
vojne, v roku 1946 vyšiel jeho ïalší román Návrat na hole, ktorý 
napísal ešte v roku 1938. Potom sa literárne odmlèal a až v roku 1973 
napísal cyklus spomienok pre mládež Svetlonos a v roku 1980 Moje 
stretnutie s drotármi.

V roku 1936 dostal Matúš Kavec Štúrovu literárnu cenu mesta 
Bratislavy a v roku 1938 (za román Návrat na hole) Rázusovu cenu 
Spolku slovenských spisovate¾ov.

Matúš Kavec

Spracovala Šzá

SPOMIENKA NA RODÁKASPOMIENKA NA RODÁKA

inzercia

inzercia

inzercia
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sme našli huby, za ktorými sme išli. V ideálnom 
poèasí na tomto mieste býva množstvo plodníc. 
Teraz však dos� dlho súvisle nepršalo a tak sme 
sa po dôkladnom prieskume lokality potešili as-

Chránené huby nájdeme aj pri obyèajnej poò dvom plodniciam vzácneho hríba. Jeho 
„hubaèke“. V našich prekrásnych okolitých neobvyklá, citrónovožltá farba podhubia a sivo-
lesoch sa už zaèína tá pravá hubaèka a to je hnedý klobúk hríb iba pomohli presne urèi�. Je 

(Boletus fecht-podnetom, aby sme sa sami èi v skupinkách to on. Chránený Hríb striebristý 
neri).vybrali do lesa na najrozšírenejšie plody.  Po malièkom odlúpnutí nás prekrásna 

Huby – jedlé, èi nejedlé, jedovaté, èi prudko 
jedovaté... Takéto delenie je pre väèšinu zbe-
raèov a hubárov to najpoužívanejšie. Iba málo-
kto však vie, že aj u tak ve¾mi rozšírenej ríše, 
ako sú huby (lat. Fungi) je množstvo druhov, 
ktoré sú zaradené medzi chránené. Náš štát sa 
ich zberu snaží zabráni� nemalou pokutou. Tieto 
huby sú chránené prevažne z dôvodov súvisia-
cich so zriedkavým európskym, alebo svetovým 
výskytom.

Malá propagácia týchto druhov zapríèiòuje 
modrejúca farba rúrok nenechala na pochybách. ich èastý výskyt v košíkoch a následné kuchyn-
Za presným zaradením vždy nasleduje zdoku-ské spracovanie bez toho, aby konzument vôbec 
mentovanie nálezu. Pretože huby a prírodu už vedel, aká drahá bola jeho veèera èi obed.
nielen fotografujem, ale najnovšie aj filmujem, Ja som však v poslednú júnovú nede¾u spolu 
po fotoaparáte prišla na rad aj kamera. Nafoti� a so známym rajeckým hubárom Jožkom Hude-
natoèi� krátky film trvá dos� dlho. Ani sme sa kom vyrazil do jeho ob¾úbených lokalít v okolí 
nenazdali a zamraèilo sa. Posledný poh¾ad na Ve¾kej Èiernej. Vychádzka sa zaèala dos� 
žlté podhubie a potom opatrný zostup do doliny. nevábne. Obišli sme èiernu skládku neuverite¾-
Túto lokalitu si urèite dobre zaznaèím do mapy a ného neporiadku a smetí, ktorú si uprostred lesa 
budem ju pravidelne navštevova�. Možno aj pre vytvárajú niektorí milovníci èistého prostredia  
Masliaky smrekovcové (Suillus grevillei), ktoré v obci. Vo svojej obmedzenosti im však úplne 
sme zbierali celou spiatoènou cestou.uniká zmysel ochrany napr. vodných zdrojov 

Takto, teda vyzerala naša posledná júnová nad dedinkou. 
nede¾a. Množstvo húb, ktorých sezóna je v pl-Po krátkom predieraní húštinou sme prešli 
nom prúde – aj keï pre mòa už tretí rok neskon-na zarastenú lesnú cestu. Tu som od svojho spo-
èila – nás teda nabáda na opatrnos�. Nezbieraj-loèníka dostal krátku prednášku o tom ako na 
me huby, ktoré nepoznáme a poznajme tie kopci, po ktorom ideme, pásaval s rovesníkmi 
chránené. Možno aj pomocou fotografií a kravy. Kopec bol vtedy krásne vyèistený a priam 
filmov z Rajeckej doliny, na ktoré nájdete odkaz stvorený na chlapèenské hry.
na internetovej stránke mesta Rajec. Nájdete tu Dnes sme sa po sústave zarastených plošín a 
aj zákutia, do ktorých pravidelne chodíte na tú plošiniek dostali skoro na vrchol. Náš výstup 
svoju pravú „hubaèku“.odmenil krásny výh¾ad na vrch Srnák a na okraj 

Text a foto: Miroslav Bellannového golfového areálu. Po krátkom pochode 

KLAVÍRNE ODDELENIE MZUŠ...

... sa zúèastnilo 4. apríla v poradí „13. re-
gionálnej prehliadky v štvorruènej hre na klaví-
ri v Žiline.“, kde bolo ve¾mi úspešné odniesli    
5 ocenení.

15. mája prebiehala v MZUŠ Rajec „Sú�až-
ná prehliadka slovenskej hudobnej tvorby pre 
deti a mládež.“ Z klavírneho oddelenia sa tejto 
sú�aže zúèastnili: M. Capková (M. Komlós-
syová), M. Mihalcová (M. Dudášová), K. Oèko-
vá (K. Polaèková) – èestné uznanie.

28. mája 2008 sa zúèastnili sú�aže pod 
názvom „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej“ 
M. Dudášová so žiaèkou S. Popelárovou.

Školský rok 2007/2008 sa skonèil. Pedagó-
govia a žiaci majú za sebou ve¾a úspechov a 
skúseností, ktoré ich posúvajú dopredu.

K. Polaèková

ÚSPECHY AKORDEONISTOV

27. apríla sa konala sú�až v rytme swingu a 
boogie v Kys. N. Meste. Žiaci za svoje výkony 
získali mnohé ocenenia.

9. mája sa B. Úradníková a L. Babula 
zúèastnili akordeónovej sú�aže v Tvrdošíne, na 
ktorej úspešne reprezentovali našu MZUŠ.

V piatok 13. júna sme vycestovali do Raj. 
Teplíc na VII. sú�ažný akord. festival. Hovorí 
sa, že piatok 13. sa nedarí, práve naopak našim 
žiakom sa darilo vynikajúco.

Ïakujem riadite¾ovi MZUŠ PaedDr. M. 
Remeniusovi za to, že nám umožnil zúèastni� sa 
všetkých sú�aží. Zároveò sa chcem poïakova� 
našim akordeonistom za ich vynikajúce 
výsledky, rodièom za trpezlivos� a želám, aby 
sa im aj v tomto šk. roku darilo èo najlepšie.

Anna Jakubíková

ÚSPECHY MZUŠPRAVÁ HUBAÈKA

VŠETCI SME VÍTAZI
Nedávno sa v neïalekom Pekingu odohrali Po neskutoèných športových výkonoch bol 

Olympijské hry, z ktorých si iba tí najlepší pre všetkých športovcov pripravený výborný 
odniesli cenné medaily, iba niektorí z nich mohli gu¾áš a vystúpenie hudobnej skupiny Farizeo. 
stá� na stupòoch ví�azov. Športová èas� dòa sa uzavrela futbalovými zá-

Organizátori z OZ Lackovci, ktorí pripravili pasmi mužov a žien. Prvý zápas odohrali ženatí Vïaka finanènej podpore Nadaèného fondu 
športovo-kultúrne podujatie „Všetci sme ví�azi“ muži proti slobodným. V tomto zápase sa jedno-Slovak Telecom pri nadácii Intenda, Drevodo-
sa rozhodli, že dajú možnos� vyhra� všetkým znaène ukázala ako výhoda skúsenos� starších mu Rajec a mravenèej práci ve¾kého množstva 

hráèov, pomocou ktorej hladko vyhrali nad slo-dobrovo¾níkov pripravili toto podujatie v pon-
bodnými 5:0. V druhom zápase naopak slobod-delok 1. septembra. Vïaka myšlienke Všetci 
né dievèatá porazili vydaté ženy 2:1.sme ví�azi nevládla v priestoroch záhrady za 

No ani po prehratých zápasoch nikomu ne-Pastoraèným centrom a na Hviezdoslavovej ul. 
zmizol úsmev na tvári a všetci sa spoloène tešili atmosféra rivality a konkurencie, ale radosti a 
na ïalší program v podobe vystúpenia šermiar-lásky. Táto atmosféra bola dotvorená aj charita-

Blšieho skej skupiny Vargar z Bratislavy. O 16.00 hod. sa tívnym rozmerom podujatia v podobe 
trhu nám podarilo vytvori� malý rajecký rekord        , z ktorého výnos išiel na pomoc onkologic-

v dåžke živej re�aze, ktorá obkolesila celú záhra-kým pacientom. Pravú športovú atmosféru 
du za Pastoraèným centrom a každý jeden úèast-vytvorili moderátori – Eva Hrušková a Marek 
ník si na pamiatku odniesol medailu s logom Mucha, ktorí v kostýmoch starých gréckych 
podujatia.obyvate¾ov otvorili športové hry. Pripravených 

Za plne prežitý deò všetci „ví�azi“ poïako-sú�aží sa zúèastnili deti mladí, rodièia a seniori  
vali spoloènou svätou omšou a koncertmi gos-z Domova vïaky èi mamièky z Domova G. B. 
pelových skupín Hoperise z Rajca a Lamaè-Molla. Nikto zo sú�aží neodišiel naprázdno, ale zúèastneným. Pod¾a slov jednej z organizáto-
ských chvál z Bratislavy.plný radosti a nových zážitkov.riek Evy Kyškovej myšlienka tohto typu podu-

V tomto dni sa naplno prejavili olympijské   Okrem športových sú�aží boli pre zúèastne-jatia vznikla na podnet nadácie Intenda, ktorá 
„Ví�azstva, i vše¾udské ideály vzájomného porozumeniam, ných pripravené atrakcie v podobe žonglérov, vypísala grantové kolo s názvom 

kde niet porazených“ priate¾stva, solidarity, spolupatriènosti, obeta-šašov a chodcov na chodú¾och. V pripravených  a z túžby vytvori� univer-
vosti a lásky.workshopoch si mohli všetci vyskúša� žonglo-zálnu akciu pre deti, mladých, rodiny, seniorov   

E. H.vanie, chodenie na chodú¾och èi iné zruènosti.i pre zdravotne èi sociálne znevýhodnených.

Foto: K. Kalmová

Hríb striebristý /Boletus fechtneri/
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