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V tomto císle si precítate:
Aktuálne informácie z mesta a MsÚ a
b Vysledky prezidentskych volieb ab Cinnost mestskej polície a
b Rajec v roku 1945 ab Úspešné akcie usporiadané MsKS a
b Školy v Rajci ab Úspechy športovcov a
b Pozvánky na kultúrne akcie ab Spolocenská rubrika a
b
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Od 1. apríla by už mal by
v Rajci ïalší zubár.
Od roku 2006 sa snažíme
získa (dávali sme pravidelne inzeráty do lekárskych
novín) nového zubára.
Po dlhom èase a po rokovaní s asi piatimi uchádzaèmi, ktorí väèšinou boli už starší – v dôchodkovom veku, sa toto miesto
zapáèilo jednému z mladých a nádejných
zubárov. Momentálne si zariaïuje ambulanciu, má tam už nové kreslo, dokonèil
závereèné stavebné úpravy tak, aby miestnos vyhovovala všetkým hygienickým
normám a predpisom. Sú ešte problémy
s tým, že nemá zabezpeèený limit na výkony, ktorý je potrebný na to, aby mohol ošetrova pacientov a nemusel ís na priamu
platbu. Dúfam, že aj tento problém sa vyrieši a zubár, ktorý tu tak dlho chýbal, rozbehne svoju èinnos.
Mesto Rajec odkupuje spä budovu na
Bystrickej ul. (bývalá ZUŠ), kde mal
vzniknú dom ošetrovate¾skej starostlivosti.
Pred troma rokmi sme predali budovu
bývalej umeleckej školy žiadate¾om manželom Cibulkovcom s tým, že tu zriadia
dom ošetrovate¾skej starostlivosti.

Títo záujemcovia si spracovali projektovú dokumentáciu a urobili všetky kroky
k tomu, aby im bolo vydané stavebné povolenie a následne, aby mohli budovu zrekonštruova. Rekonštrukciu chceli realizova
z fondov. Keïže sa im finanèné prostriedky
nepodarilo zohna, oznámili mestu, že ak
chce, budovu mu vrátia naspä vzh¾adom
na to, že v zmluve malo mesto zriadené
predkupné právo. Mesto sa rozhodlo odkúpi budovu naspä za cenu, za ktorú ju predalo 49 790,90 € (1,5 mil. Sk).
Koncom roka 2008 prebehli kontroly
z Najvyššieho kontrolného úradu SR
(NKÚ) a z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR).
Koncom minulého roka boli vykonané
kontroly z NKÚ na Mestskom úrade Rajec.
Kontrolovali odpady a údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácii.
Kontrola na odpady preverila celú našu
ekonomiku èo sa týka odpadov – èi správne
vyrubujeme poplatky a ako ich vypoèítavame èi už obèanom alebo podnikate¾ským
subjektom. Aké sú ceny vývozu, úložného
a èi mesto tieto služby obstaráva v zmysle
zákona.
NKÚ kontroloval aj údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, kde sa
zameriaval na verejné obstarávanie týchto
služieb, objem finanèných prostriedkov,
ktoré sa vynakladajú na údržbu a rekonštrukciu v prepoète na množstvo kilometrov cestné siete, na rozlohu mesta, na poèet
obyvate¾ov atï. Takáto kontrola bola vykonaná vo viacerých mestách na Slovensku

a tieto výdavky v jednotlivých mestách
NKÚ porovnáva a vyhodnocuje.
Bola vykonaná aj kontrola z MVRR.
Keïže sme z MVRR v minulých dvoch
rokoch èerpali finanèné prostriedky na
zhotovenie územného plánu v sume okolo
100 000 € (3 mil. Sk), prebehla kontrola
èerpania týchto fin. prostriedkov. Kontrolovali, akým spôsobom prebehlo verejné
obstarávanie na výber dodávate¾a,
realizácia, èi celý elaborát, ktorý bol daný
do projektu zodpovedá skutoènosti a èi fin.
prostriedky èerpané z MVRR boli vynakladané racionálne.
Všetky kontroly skonèili v poriadku.
Má sa zaèa rekonštrukcia ÈOV a èasti
kanalizácie v Rajci.
Už v predchádzajúcich èíslach sme
informovali o tom, že už dlhší èas mesto
nalieha na SEVAK, aby doriešila kanalizácie nieko¾kých ulíc.
Spoloènos SEVAK spracovala projekt
na realizáciu kanalizácie na ul. Fuèíkovej
(t.j. od Rezbára po kultúrny dom), na ul.
Partizánskej a na ul. Bystrickej. Vzh¾adom
na to, že v Rajci èistièka odpadových vôd
(ÈOV) má problémy s balastnými vodami,
SEVAK vyprojektoval aj rekonštrukciu
èistièky tak, aby bola schopná efektívnejšie
dosahova výsledky èistiaceho procesu.
V rámci projektu bolo naprojektované aj
odbúranie, alebo odvedenie balastných vôd
(zachytená podzemná voda), ktorá dnes ide
do kanalizácie, tak aby sa táto voda odvádzala do rieky. Projekt v jeseni SEVAK
podal na Ministerstvo životného prostredia

REKONŠTRUKCIA CESTY II/517
(od ul. Bystrickej po Ve¾kú Èiernu)

ŽLTÝM – pôvodná cesta
ÈERVENÝM – nová upravená cesta
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SR a v novembri mu bol schválený. Ide
o objem prác zhruba za 3 320 000 € (100
mil. Sk). Realizácia bude prebieha na
jeseò tohto roka a predpokladáme, že v roku 2009 a 2010 bude dokonèená.
Už dlhšiu dobu nefunguje informaèný
kiosk vo vchode budovy.
Oddelenie výstavby dostalo za úlohu
spojazdni tento kiosk a opätovne ho da do
prevádzky. Firma, s ktorou máme zazmluvnenú údržbu, musí posla svojho technika,
aby odstránil nejaké technické problémy na
zariadení.
Zaèala sa výstavba ïalšieho bytového domu na ul. Sama Chalúpku.
Toho èasu je už zrealizovaný suterén,
v ktorom budú osadené garáže. Na budúci
týždeò sa zaènú práce na prvom nadzemnom podlaží, kde už budú byty pre obèanov.
Foto: Šzá

Už onedlho prebehnú vo¾by do europarlamentu, sú nejaké zmeny?
Tak ako aj pri iných vo¾bách, už nieko¾ko rokov sa to opakuje – sú štyri volebné miestnosti: východ, západ, sever a juh.
Všetky okrsky sú v miestnostiach, ktoré sú
vo vlastníctve mesta, aby sme mohli vždy
keï je to potrebné zabezpeèi konkrétny
okrsok. Tak isto nie sú zmeny ani v rozmiestnení volièov.
Chystá sa nieèo nové pre obyvate¾ov?
Toho èasu finišujú práce aj na príprave
rekonštrukcie cesty II/517 (od ul. Bystrickej až po Ve¾kú Èiernu). Súbežne s rekonštrukciou cesty bude prebieha aj oprava
chodníka a jeho predåženie až po odboèku
na rybník Košiare. Realizáciu bude vykonáva Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a
termín realizácie sa predpokladá na rok
2010. Celkový rozpoèet na toto dielo je cca
5 miliónov € (150 mil. Sk) a mal by sa
realizova z eurofondov.
Projekt je naprojektovaný a t.è. sa dostávajú do domácností zmluvy o budúcich
zmluvách, za úèelom odkúpenia pozemkov
pod cestu a chodník. Následne bude projekt predstavený aj vo ve¾kej zasadaèke
MsÚ. Keï bude ma ŽSK zazmluvnené
pozemky potrebné k rekonštrukcii cesty,
môže by vydané stavebné povolenie a
ŽSK bude môc žiada investièné pro-

Poslanci mestského zastupite¾stva sa 26. marca zišli na druhom
riadnom tohtoroènom zasadnutí.
V prvom bode sa poslanci zaoberali odpredajom nehnute¾ností,
konkrétne uplatnením si predkupného práva na budovu bývalej
ZUŠ.
Spoloènos Green Haus požiadala o zrušenie predkupného práva, pretože chce byty odpredáva jednotlivým stavebníkom (majite¾om bytov). Poslanci túto žiados jednomyse¾ne schválili. Taktiež schválili odpredaj parcely pod garáže na ul. Športová.
Následne sa poslanci zaoberali rozbormi v rozpoètových a
príspevkových organizáciách mesta. Správy o vykonaných rozboroch zobrali na vedomie a uložili niektoré úlohy riadite¾om organizácií.
Riadite¾ka MsKS predložila žiados o odvolanie p. Vanovèanovej z funkcie kronikára mesta k 31. 3. 2009. Navrhla, aby do
tejto funkcie bola schválená Zuzana Šèasná, ktorá je zamestnaná
v MsKS. Poslanci tento návrh schválili.
Na základe kontroly vykonanej NKÚ, expozitúry Žilina
vykonanej v èase od 3. 9. 2008 do 28. 10. 2008 bol na rokovanie MZ
predložený dodatok è. 1 k VZN mesta è. 38/2001 o nakladaní
s odpadmi na území mesta Rajec. Dodatkom è. 1 sa upravujú
ustanovenia § 2 a § 6 VZN. Úpravy sú vykonané v zmysle
Protokolu o výsledku kontroly – odporuèení NKÚ a prijatých
opatrení. Mestské zastupite¾stvo navrhovaný dodatok schválilo.

striedky z eurofondov. Všetky pozemky, na
ktorých dnes stojí cesta a chodník patria súkromným vlastníkom. Predmetom predbežných zmlúv je dohodnú sa na cene a
pozemky by sa odkúpili cca za 13,28 €
(400,- Sk)/m2. Cesta sa bude len minimálne
rozširova a vyrovnajú sa nepreh¾adné zákruty, jedná sa o malé zábery z pozemkov.
Je to obrovská príležitos, aby sa táto cesta
zrekonštruovala. Skoro denne sme tu svedkami rôznych dopravných kolízií, najmä
keï poprší, lebo je to úzka cesta s ve¾mi
zložitými zákrutami.
Mesto Rajec sa zapojilo do projektu
„Regenerácia sídiel“ a v rámci tohto projektu chce realizova rekonštrukciu
námestia a pamiatkovej zóny v objeme cca
1 330 000 € (40 mil. Sk).
Tohto èasu spracúvame projektovú dokumentáciu. Išlo by o rekonštrukciu ciest a
chodníkov po obvode námestia, na námestí
by sa opravilo to èo potrebuje opravu, verejné osvetlenie, lavièky smetné koše,
zeleò... V rámci projektu poèítame aj s nejakou menšou pamätnou tabu¾ou, reliéfom
alebo bustou, ktorá by bola venovaná rajeckému rodákovi. Na MZ sme teoreticky prebrali, kto by to mohol by a na ïalšom MZ
by sme chceli rozhodnú o konkrétnom
mene.
Za rozhovor ïakuje Šzá

Poslanci schválili nový Požiarny poriadok mesta Rajec, ktorý
MsÚ bude následne distribuova do všetkých organizácií v meste.
Vzh¾adom k prijatiu nového zákona o sociálnych službách
MsÚ v spolupráci s vytvorenou komisiou vypracoval návrh VZN,
ktorý poslanci prerokovali a následne schválili.
Hlavná kontrolórka predniesla v ïalších bodoch správu o výsledku kontroly NKÚ, správu o výsledku kontroly Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja a správu o svojej èinnosti. Všetky
správy zobrali poslanci na vedomie.
V interpeláciách sa poslanci zaoberali pripomienkami a sažnosami obèanov, ktorými sa bude zaobera mestský úrad.
V poslednom bode programu MZ schválilo výšku stravného
v Domove vïaky s úèinnosou od 1. 4. 2009.
MsÚ
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Mestská polícia v Rajci (MsP) zabezpeèuje verejný poriadok v meste, spolupracuje pri
ochrane obyvate¾ov a iných osôb pred ohrozením života a spolupôsobí s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku
obce, majetku obèanov, ako aj iného majetku
v obci pred poškodením, znièením, stratou
alebo pred zneužitím.
MsP s príslušným policajným zborom vykonávala spoloèné akcie na
požívanie a podávanie alkoholických nápojov mladistvým
osobám. Dbala na
ochranu životného
prostredia, dodržiavanie
poriadku, èistoty a hygieny v uliciach a iných
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach v obci. Kontrolovala dodržiavanie VZN mesta Rajec. Ukladala a vyberala v blokovom konaní pokuty za priestupky
ustanovené osobitným predpisom a tiež za
priestupky proti bezpeènosti a plynulosti
cestnej premávky pod¾a § 22 zákona SNR

SUMÁR
R ZA MESTO RAJEC
Poèet zapísaných volièov
Poèet zúèastnených volièov
% úèasti

Poèet platných hlasov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poradie kandidátov
JUDr. Ivan Gašparoviè
Iveta Radièová
František Mikloško
Zuzana Martináková
RNDr. Milan Melník
PaedDr. Dagmar Bollová
PhDr. Milan Sidor

4769
2074
43,49
2055

v % VO – 1 VO – 2 VO – 3 VO – 4
386
272
235
330
1223 59,51
110
83
105
116
414 20,15
31
74
60
62
227 11,05
22
22
14
30
88 4,28
17
15
15
13
60 2,92
12
9
5
6
32 1,56
2
4
5
0
11 0,53

Poèet zapísaných volièov
Poèet zúèastnených volièov
Poèet platných hlasov
Poradie kandidátov
1. JUDr. Ivan Gašparoviè
2. Iveta Radièová

Sumár za volebné okrsky (VO)
VO – 1 VO – 2 VO – 3 VO – 4
1489
952
991
1337
584
484
444
562
39,22 50,84 44,80 42,03
580
479
439
557

Poèet hlasov

SUMÁR
R ZA MESTO RAJEC

% úèasti

è. 372/1990 Z. z. spáchané neuposlúchnutím
zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými znaèkami alebo dopravnými zariadeniami.
Mestská polícia v roku 2008 riešila 497
priestupkov. Z toho bolo 260 priestupkov riešených pokarhaním. V blokovom konaní bolo
riešených 237 priestupkov, za èo príslušníci
MP udelili sankcie v hodnote 2 184,- €
(65 800,- Sk). Z parkovacích automatov bola
vybraná suma okolo 5 974,91 € (180 000,Sk). Suma okolo 165,97 € (5000,- Sk) bola
vybraná za parkovacie karty pre penzióny a
hotely, kde vidie, že návštevnos hostí je
slabšia ako za uplynulé roky.
MP kontrolovala parkovanie automobilov na miestach na to urèených, dodržiavanie
zatváracích hodín prevádzok, dodržiavanie
noèného k¾udu. Kontrolovala zariadenia na
podávanie a požívanie alkoholických nápojov mladistvých osôb, ako aj hranie na výherných automatoch. Zabezpeèovala poriadok
na verejných akciách a kultúrnych podujatiach v meste.
Dohliadala na bezpeèný prechod cez ces-

4746
2499
52,65
2482

Poèet hlasov

Sumár za volebné okrsky (VO)
VO – 1 VO – 2 VO – 3 VO – 4
1487
948
977
1334
751
526
496
726
50,50 55,48 50,76 54,42
747
521
496
718

v%
VO – 1 VO – 2 VO – 3 VO – 4
588
379
337
537
1841 74,17
159
142
159
181
641 25,83

tu žiakov do školy
v ranných hodinách
na uliciach Kostolná a Hollého.
Príslušníci MsP
v Rajci usporiadali
na ZŠ a na ZCŠ
v Rajci besedy so
žiakmi 1. roèníka kpt. Juraj Šimkuliè,
na tému „Bezpeèná
náèelník MsP
cesta do školy a zo
školy“. Na besede sme upozornili deti, aby sa
nezhovárali s cudzími osobami, neposkytovali osobné údaje o sebe a svojej rodine, kde bývajú a pod. Beseda sa deom páèila a dúfame,
že si z nej vzali ponauèenie.
MsP používa rovnošatu ustanovenú zákonom è. 564/1991 Z.z., § 22, ktorá je jednotná
na celom území Slovenskej republiky.
MsP používa motorové vozidlo zn. KIA
RIO, ktoré je oznaèené pod¾a zákona
564/1991 Z.z. § 22 a). Služobných psov MsP
v Rajci nevlastní.
V roku 2008 mesto rozšírilo už existujúci
kamerový monitorovací systém o ïalšie štyri
kamery. Dve kamery dalo mesto nainštalova
z rozpoètu mesta ešte v roku 2007, na ïalšie
štyri kamery boli použité finanèné prostriedky zo štátneho rozpoètu prostredníctvom
projektu podaného na Obvodný úrad v Žiline
a z rozpoètu Mesta Rajec. Kamery boli osadené na miesta s najväèším poètom pohybu
osôb, na Námestie SNP a pri¾ahlé ulice. Kamerovým monitorovacím systémom chceme
zabezpeèi elimináciu akéhoko¾vek protispoloèenského konania a prispie tým k skvalitneniu života obèanov a návštevníkov mesta,
k ochrane verejného poriadku, bezpeènosti
zdravia a ochrane majetku mesta a obèanov.
Koncom roka 2008 bol podaný projekt na
ïalšie dve kamery spojený s projektom na
prevenciu kriminality na školách, kde chceme
zorganizova prednášky a priblíži našu
prácu. Pre žiakov 1. – 4. roèníka základných
škôl, plánujeme zorganizova súaž v dopravnej výchove, poznanie dopravných znaèiek, situácie na križovatkách a povinná výbava bicykla. Z finanèných prostriedkov
z projektu budú zakúpené reflexné pásiky na
ruku, nálepky na oznaèenie školských tašiek a
pod. Pre žiakov 5. – 9. roèníka základných
škôl plánujeme zorganizova prednášku na
tému „Drogy a ich závislos“, ktorú by predniesol odborný lektor na danú tému.
Mestská polícia zriadila bezplatnú tiesòovú linku 159, prostredníctvom ktorej môžu obèania informova MsP o porušovaní
VZN, dopravných priestupkoch, domácom
násilí, rušení noèného k¾udu a iných protispoloèenských konaniach.
Obèania sa môžu so svojimi otázkami,
pripomienkami alebo požiadavkami obráti
na službukonajúcich príslušníkov MsP alebo
na uvedenú tiesòovú linku.
kpt. Juraj Šimkuliè, náèelník MsP

RAJÈAN 4/2009

Na námestí vtedy prišiel o život jeden obèan, ktorý práve
naberal vodu zo studne a tlaková vlna ho hodila o múr. Na Dlhom
rade (Hollého ul.) boli vážne zranení dvaja obèania, z ktorých jeden
Spomienka Rajèana – pamätníka, na bombardovanie Rajca neskoršie zomrel.
poèas II. svetovej vojny.
Od bombardovania zaèali obèania už spáva po pivniciach,
Je nede¾a, 7. apríl 1945, na oblohe ani obláèik a ¾udia spokojne lebo vtedy to bol jediný úkryt. Pamätám si, že na námestí pred blíidú na prvú svätú omšu na ôsmu hodinu do kostola.
žiacim sa nebezpeèenstvom zavesili metrovú šínu na lipu, na ktorú
Mòa otec poslal pomôc prehna ovce cez ulice na pašu. Prišiel sa báchalo hrubým kladivom. Vtedy neboli žiadne sirény a obèania
som už k bitúnku, ktorý stál tesne ved¾a Èeròanky, smerom nahor boli vynaliezaví. Odvtedy pred každým nebezpeèenstvom služba
na Dubovú. Keï som sa už vracal, zbadal som od východnej strany báchala na šínu a oznamovala blížiace sa nebezpeèenstvo. Nikdy
na oblohe lietadlo, ako smerovalo k nášmu mestu. Poèul som pár nezabudnem na výzvy cez rádio: Achtung, Achtung, die luftlöge
palubných výstrelov, a potom to zaèalo. Nevedel som, èo mám Meldung! (Pozor, pozor letecké nebezpeèenstvo!).
robi, lebo som to nikdy nezažil. Pochopil som to až
Bolo jediné šastie, že
Poškodený Dlhý rad v Rajci bombardovanie prišlo asi
vtedy, keï nemecká stráž, ktorá strážila muníciu, na
zatáèke pri trafostanici, zaèala skáka do priekopy a
15 minút po ôsmej hodine,
ukázali mi, aby som tiež za¾ahol. Netrvalo to dlho,
keï ¾udia boli už v kostole.
lietadlo vypustilo bomby na jedenkrát, ktoré dopadali na
Tam bolo práve po evanjeDlhý rad a na námestie.
liu, omša neskonèila a všetKeï som vstal, videl som kúdole prachu nad mesci bežali domov. V tento
tom. Ako bez duše som bežal domov cez námestie. Bol
deò bola bombardovaná aj
to hrozný poh¾ad. Asi 5 bômb dopadlo na námestie
Považská Bystrica.
medzi meštianskou školou
Naše mesto potom pre(dnešná budova MsÚ) a
žilo ešte jedno bombardoRatúzom (dnešná radnica).
vanie presne o 2 týždne.
Foto: zbierka Mestského múzea v Rajci
Všetky brány a okná rozbité
Vtedy bomby padali severa od èrepín diery na domoch.
ne od Súkenky (bývalá Slovena) kde bolo v bunkri
Boli to bomby asi 100 kg, ale
zabitých dvanás Nemcov. Dve dopadli ešte na zátrieštivé a tlakové neurobili
padnú èas, kde prišla o život jedna Bratislavèanka,
ve¾ké jamy, lebo vtedy náktorá sa pred nebezpeèenstvom evakuovala do Rajca,
mestie bolo vyložené tzv.
a to bol jej osud.
maèacími hlavami, ktoré boBoli to dni prežité vo ve¾kom strachu, ktoré nali z tvrdého kameòa (povyšastie netrvali dlho, lebo koncom mesiaca bolo naše
Poškodený Dlhý rad v Rajci mesto už oslobodené!
kladali ich talianski majstri).
JŠ
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Foto: E. Pekná

Priestory ve¾kej zasadaèky MsÚ 27. marca zaplnili malí improvizátori zo ZUŠ, ZCŠ, GAŠ, Èili divadla z Rajca, Kamennej Poruby a Žiliny. Plní oèakávania a snahy ukáza èo najviac zo svojho
hereckého umenia i fantázie, s akou stvárnia vylosované témy.
Zvedavé, ako sa zhostia danej témy ostatní súažiaci.

Foto: K. Kalmová

Trojminútový termín na vymyslenie scénky je krkolomný, nie
však pre deti, ktoré majú to¾ko divadelnej kreativity a nápadov ako
mali prítomní divadelníci.
Porota s predsedom Jozefom Abafim mala èo robi aby spomedzi družstiev i hercov vybrala tých najlepších. Najviac bodov
získalo družstvo mladých z Gymnázia A. Škrábika, kde porota
ocenila i herecký výkon Jána Slyšku. Druhé boli dievèatá z Èili
divadla. Na treom mieste skonèili dve družstvá zo Žiliny. Za
najlepší dievèenský herecký výkon porota ocenila Lenku Záòovú
z Kamennej Poruby.
Hodnotenie každej skupiny predsedom poroty bolo prínosom
pre každého malého herca èi hereèku. Herecké výkony boli na
dobrej úrovni, èo prispelo ku kvalite, akou sa popasovali s danými
témami. Urèite k tomu pomohla aj srdeèná atmosféra, ktorá vládla
poèas celého podujatia. Deti nielen súažili, ale sa aj zabávali. A tak
ich prosba, aby bola Improliga èastejšie, nás teší i zaväzuje, aby
sme im poskytli možnos stretáva sa èastejšie.
Detskú Improligu v Rajci pripravilo Mestské kultúrne stredisko
v Rajci v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.
Ïakujem všetkým sponzorom, vïaka ktorým sme mohli odmeni
súažiacich.
E. Pekná

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
v zriaïovate¾skej pôsobnosti ŽSK pripravilo i tento rok regionálnu súaž záujmovej
umeleckej èinnosti – Detská divadelná Žilina 2009.
Dvere Bábkového divadla v Žiline sa
otvorili 16. marca pre 14 detských divadelných súborov Žilinského regiónu, medzi
ktorými nechýbal ani divadelný súbor, ktorý pôsobí pri MsKS v Rajci Èili divadlo.
Pod režijným vedením Evy Peknej na6

V rámci remeselnej dielne sa deti a mládež priúèajú, èo všetko
sa zruènosou a fantáziou môže vyrobi.
Poèas jarných prázdnin si deti v klubovni MsKS vyskúšali
rôzne techniky ruèných prác – prírodné batikovanie, ma¾ovanie
kraslíc, vystrihovanie ozdôb na okná, ma¾ovanie na sklo a výrobu
ozdobného rámika na fotografie.
Jarné obdobie si pripomenuli deti z rajeckých škôl zdobením
ve¾konoèných vajíèok i pletením korbáèov.
E. Pekná

Foto: E. Pekná

študovali hru „Odvážny balónik“.
Deti zo súboru mali možnos pozrie si
vystúpenia z poh¾adu diváka, èo bolo prínosom k ich ïalšej èinnosti a napokon si
vyskúša hranie aj samy, niektorí po prvý

raz. Èili divadlo dostalo aj tento rok ocenenie.
Výsledky Divadlo hrané demi pre deti
1. miesto: DDS ZUŠ L. Árvaya v Žiline,
ved. Tomáš Hudcoviè
2. miesto: DDS Dramaáci Bytèa, ved.
Radovan Kianica
3. miesto: DDS Èili divadlo Rajec, ved. Eva
Pekná
Na záver chcem vyjadri poïakovanie
organizátorom prehliadky za možnos, ktorú ponúkajú detským divadelným súborom
èím jednoznaène prispievajú ku skvalitneniu ich èinností.
E. Pekná
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Na celom svete je venovaný 2. apríl detským knihám. Na Slovensku sa Medzinárodný deò detskej knihy oslavuje od roku 2006.
Je stanovený na deò narodenia ve¾kého dánskeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena.
Foto: S. Kalma

od spisovate¾ky, ktorej bol venovaný celý deò – Oráè a obri. Po
vyriešení tajnièky sme si ju preèítali. Èlenky z Èili divadla pri
MsKS si pre deti pripravili prekvapenie, rozprávku z knihy Danka a
Janka v rozprávke „O èlovieèikovi z budíka“. Deti s úžasom
sledovali nádherné divadelné predstavenie. Nakoniec sa s demi
rozlúèil Gu¾ko Bombu¾ko, ktorý mal zvonec a rozprávkovému
rozprávaniu bol koniec.
Podujatia sa zúèastnilo 462 detí z materských a základných škôl
z Rajca, Ïurèiny, Ve¾kej Èiernej, Jasenového a Rajeckej Lesnej.
Šzá
Foto: S. Kalma

„Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno dievèatko...“, takto sa zaèalo
podujatie venované najväèšej spisovate¾ke detských kníh na
Slovensku – Márii Ïuríèkovej. V tomto roku si pripomíname
90. výroèie jej narodenia a 5 rokov od jej úmrtia.
Najskôr sme si pripomenuli život a bohatú literárnu tvorbu
Márie Ïuríèkovej. Veï napísala viac ako 60 diel, ktoré boli preložené do 21 jazykov. Neskôr na deti èakala ažká úloha, doplni
tajnièku zloženú z množstva hádaniek, z ktorých niektoré dali
deom poriadne zabra. Z tajnièky sa dozvedeli názov rozprávky

Ve¾konoèné vajíèka sú jedným zo symbolov Ve¾kej noci. Ma¾ujú sa už oddávna.
Ich symbolika siaha do predkresanského
obdobia a znamená nový život.
MsKS v Rajci ponúklo deom z Materskej školy na Mudrochovej ulici v rámci
remeselnej dielne zdobenie ve¾konoèných
kraslíc. Eva Pekná deti oboznámila, akými
spôsobmi sa zdobia kraslice. Využíva sa
zdobenie kraslíc voskom, omotávanie vajíèka nitkou, obliepanie slamou, ma¾ovanie
farbièkami, tušom...
Deti si mali možnos vyskúša techniku
ma¾ovania temperovými farbami, kde prejavili svoju fantáziu a tvorivos v zdobení.
A veru, išlo im to ve¾mi dobre. Táto technika deti ve¾mi zaujala, niektorí bojovali
s krehkosou vajíèka, no nakoniec všetci
vytvorili nádherne originálne vyzdobené
ve¾konoèné vajíèka. Ïakujeme MsKS, že
umožnilo deom prejavi svoju fantáziu,
tvorivos a už teraz sa tešíme na ïalšie
spoloèné stretnutia.
Erika Albertová
uèite¾ka MŠ Mudrochova

Žiaci gitarových tried ZUŠ v Rajci sa
v stredu 25. marca zúèastnili 10. roèníka
Gitarovej súaže v Považskej Bystrici.
Podujatie organizuje Súkromná ZUŠ
v Považskej Bystrici, ktorá má v oblasti hry
na gitare dlhoroèné a bohaté skúsenosti.
Svoje umelecké kvality si v ten deò
prišlo porovna takmer 40 mladých gitaristov, ktorí súažili v 4 kategóriach. Aj
rajeckí gitaristi zožali úspechy.
Miroslav Hudák, žiak 2. roè. (pedag.
¼uba Šramková) a Adam Martinec, žiak
Fot: archív ZUŠ

3. roè. (pedag. Jaroslav Jankech) – získali
obaja v II. kategórii 2. miesto.
Gitarové duetto: Terézia Kavcová a Miroslava Rybáriková (pedag. Jaroslav Jankech) získali v IV. kategórii tiež 2. miesto.
Polovica našich
úspešných mladých
gitaristov – obe sleèny sú multiinštrumentalistky a dobré
meno svojej školy šíria už nieko¾ko rokov.
Všetkým žiakom
želám neustálu chu,
rados, pokroky a úspech z muzicírovania, ako i sviežu myse¾, umelecky naladené srdieèko a virtuózne prsty!
¼uba Šramková
uèite¾ka ZUŠ Rajec
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Foto: archív ŠK

Èlenovia šachového krúžku pri ZŠ Rajec pokraèujú vo svojich
aktivitách i po turnaji o Šachového krá¾a Rajca. Už 7 z nich sa zúèastnilo piatich kôl série turnajov Spektrum chess organizovaných
Centrom vo¾ného èasu Žilina (1. kolo sa uskutoènilo už v októbri

2008 a posledné 7. kolo bude v máji 2009).
Najaktívnejší a najúspešnejší z Rajèanov je zatia¾ Tomáš
Kozub. Bojoval v štyroch kolách. V decembrovom kole sa v elitnej
skupine A umiestnil na 10. mieste.
Ve¾mi úspešným turnajom boli pre Rajèanov Otvorené
majstrovstvá žiakov v šachu okresu Žilina. Uskutoènili sa 10. februára v Žiline. Branko Dubec a Veronika Teplièancová vybojovali
strieborné medaily v kategórii do 11 rokov. Branko získal 5 bodov
zo 7 zápasov. V turnaji porazil minuloroèného majstra okresu Žilina, ktorý teraz skonèil celkovo tretí. Porazil aj víaza turnaja z ¼ubochne – L. Volnu z Martina. Branko sa celkovo umiestnil na
8. mieste z 91 zúèastnených.
V piatej lige v šachu 5 èlenných družstiev dospelých sa 9. kolom skonèila sezóna 2008 – 2009. Víazstvom nad ŠO Kolárovice
si ŠK Rajec upevnil postavenie v druhej polovici tabu¾ky. Najúspešnejším hráèom bol Peter Schubert. Získal 6 bodov zo 7 zápasov.
J. Uhlárik

Foto: archív MK

Foto: archív MK

Za všetkých maratóncov Janka Ž.
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300. výroèie narodenia

Ján ÈERNANSKÝ

– spisovatel’

*4. 4. 1709 – † 1766
Narodil sa v Rajci otcovi Jánovi a matke Anne rodenej Kavec.
Študoval v Trenèíne,Kremnici, Kežmarku, Wittenbergu a Lipsku,
kde bol korektorom kníh.
Od roku 1740 pôsobil ako uèite¾ v Sú¾ove. Neskôr bol kazate¾ov v Lipsku v Paludze a v roku 1752 odišiel s manželkou Zuzanou
Ruttkayovou do Hýb a tu úèinkoval ako farár pä rokov.
Patril medzi milovníkov materinského jazyka a nadšeným zberate¾om slovenských a èeských kníh, ktorý mal nesmierne cennú
zbierku unikátnych starých kníh a rukopisov.
Ako rechtor a hudobník, uèil mnohých rajeckých rodákov a celé
desiatky žiakov rodnému jazyku.
Je autorom nieko¾kých duchovných piesní a didaktickej prózy
o nièivom zemetrasení 1. 11. 1755 v Lisabone.

65 rokov
Anna Žideková
Miroslav Polaèko
Viktor Kašjak
75 rokov
Magdaléna Huljaková

85 rokov
Mária Kosperová
Cecília Bohdalová
91 rokov
František Ferjanèík

Spracovala Šzá

Narodení február
Yannick Benoviè
Na základe požiadaviek obèanov a vedenia mesta Rajec Slovenská pošta a. s. pristúpila od 1. 4. 2009 k predåženiu otváracích
hodín na pošte Rajec nad Rajèiankou.
Služby pre obèanov budú zabezpeèené v dvojzmennej prevádzke v pondelok až piatok v èase od 08,00 hod. do 16,00 hod. a od
16,45 hod. do 18,00 hod. V èase od 16,00 hod do 16,45 hod. je stanovená technologická prestávka, ktorá je potrebná na spracovanie
a distribúciu zásielok.
Zároveò žiadame klientov pošty, aby využívali služby pošty
v èase obedòajších hodín a v podveèerných hodinách, aby sa zamedzilo dlhým èakacím dobám v popoludòajších hodinách, nako¾ko
namiesto piatich pracovísk budú služby zabezpeèené len troma
pracoviskami. Všetkých pä pracovísk pošty by bolo možné obsadi pracovníkmi len v prípade prijatia ïalších pracovníkov, èo by
malo dopad na ekonomickú únosnos pošty.
Veríme, že predåžením hodín pre verejnos prispejeme k spokojnosti hlavne zamestnaných klientov.

Opustili nás
Jozef Cibulka 1946 – 1. 3. 2009
Vladimír Èeròanský 1934 – 1. 3. 2009

vedúca pošty Rajec nad Rajèiankou
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Ve¾akrát sme už poèuli a èítali o blahodárnych úèinkoch pohybu na naše zdravie.
V dnešnej pretechnizovanej dobe plnej poèítaèov a mobilov, ktoré síce šetria náš drahocenný èas, ale oberajú nás o potrebu hýba sa,
treba stále viac pripomína starú pravdu, že
pohyb je život.
Na našom gymnáziu sa snažíme podporova rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti
a zdatnosti žiakov, zvyšova ich aktivitu a
starostlivos o zdravie, nadobúda vedomosti
o motorike svojho tela a utvára v nich trvalý
vzah k pohybu. Žiaci, sú vedení k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súèasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa
vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii. Takto získaný komplex športových zruèností a vedomostí by sa mal sta v koneènom dôsledku
súèasou ich životného štýlu a výrazom ich
životnej filozofie.
Aj keï naše gymnázium nemá vlastnú
telocvièòu a zápasí s nedostatkom priestorov
pre telesnú výchovu, snažíme sa žiakov zapája nielen do povinnej telesnej výchovy, ale aj
do mimoškolských aktivít a súaží. Už dlhé
roky na škole prebiehajú každý mesiac rôzne
medzitriedne športové súaže ako futbalový,
futsalový a nohejbalový turnaj chlapcov, basketbalový a volejbalový turnaj chlapcov aj
dievèat, školské atletické preteky, plavecká
štafeta školy pre chlapcov aj dievèatá. Okrem
toho sa žiaci zúèastòujú okresných a krajských športových súaží. V zimnom období
organizujeme týždenný lyžiarsky kurz pre
2. roèník a v lete 8 dòový plavecký kurz
v Chorvátsku pre 1. roèník.
Svoj talent v športe môžu naši žiaci využi a ukáza aj pred študentmi družobnej ško-

ly „Gimnazjum Towarzystwa Szokolnego im.
M. Reja w Biesku – Bialej“ v Po¾sku.
Bielsko – Biala je mesto v južnom Po¾sku
v Sliezskom vojvodstve. Žije tu vyše 180 tisíc
obyvate¾ov.
Riadite¾ky škôl Mgr. Renata Rosowska a
RNDr. Henrieta Melišová podpísali v roku
2008 dohodu o spolupráci v rôznych oblastiach. Spolupráca sa sústreïuje hlavne na
oblas športovú, turistickú a organizáciu Festivalu náuky.
Prvé spoloèné stretnutie študentov a uèite¾ov sa uskutoènilo 18. 4. 2008. V tento deò
sme už od skorého rána oèakávali návštevu
z Po¾ska. Okolo 10,00 sme ich privítali
v uèebni angliètiny, kde na nich èakalo obèerstvenie a videonahrávka, ktorá vznikla pri
príležitosti 50. výroèia založenia našej školy.
Potom sa zaèali hra prvé zápasy medzi žiakmi v basketbale, volejbale a futbale.
V basketbale dievèatá prehrali, ale chlapci boli úspešní a vyhrali 14:19. Vo volejbale sa
naopak darilo viac dievèatám. Vyhrali nad
Po¾skom 0:2. Vo futbale chlapci remizovali
5:5. Poèas spoloèného obeda sa žiaci bližšie
zoznámili a dozvedeli sa viac o školskom systéme v Po¾sku.
11. 10. 2008 sa uskutoènil zájazd zamestnancov našej školy k našim priate¾om do Po¾ska. Zájazd mal pracovný charakter. Išlo o dohodnutie realizácie troch projektov, ktoré pripravila družobná škola. Po oficiálnej èasti nás
uèitelia previedli mestom a odborným výkladom nám priblížil historické pamiatky. Veèer
sme sa vracali domov plní dojmov a zážitkov,
ale hlavne s vedomím, že sme si našli priate¾ov, ktorí sú nám blízky svojím zmýš¾aním,

názormi, záujmami, ktoré nás spájajú ako dva
slovanské národy. V decembri 2008 naši žiaci
cestovali za novými zážitkami do Bielsko –
Biala. Už ráno o 6,30 hod. sme nastupovali do
autobusu plní oèakávania, ako nás naši priatelia privítajú, akú majú školu a èi zopakujeme naše športové výkony z minulého stretnutia.
Po príchode nás organizátori prekvapili
svojou pohostinnosou a priate¾ský prostredím. Nasledovalo krátke oboznámenie s priestormi školy, ktorá bola opravená a pôsobila
príjemným dojmom.
Po úvodnom slove riadite¾ky sa zaèal turnaj v basketbale a volejbale chlapcov a dievèat a futbalový turnaj chlapcov. Sily boli na
obidvoch stranách spoèiatku vyrovnané, lenže naši priatelia sú športová škola, èo znamená lepšiu kondiènú prípravu. Našim hráèom
odobrala sily aj štvrhodinová cesta autobusom a skoré ranné stávanie.
Koneèný výsledok turnajov bol tentokrát
4:2 v prospech hráèov z Bielsko – Biala. Poèas turnaja sme si kalórie dopåòali výbornými
zákuskami, ktoré boli pripravené doma za pomoci rodièov. Získali sme tak preh¾ad o po¾ských predvianoèných sladkých pokušeniach. Okrem toho nás naši priatelia obdarovali malými Mikulášskymi balíèkami. Pred
cestou domov sme si ešte príjemne posedeli
pri chutnom jedle.
Aj napriek prehre to bol príjemný deò plný športu a priate¾stva. Tešíme sa na ïalšie
stretnutia a usilovne trénujeme, aby sme
v ïalších zápasoch vyhrali.
Mgr. Estera Uhláriková
Gymnázium Javorová 5, Rajec

6. kategória:
kvarteto – Michaela Pažická, Terézia Kavcová, Simona Dudíková
a Simona Domanická (2. miesto)
duetto – Katarína Kavcová a Katarína Krá¾ová (3. miesto)
Mladý violonèelista, tak sa volá celoslovenská violonèelová
súaž pre mladých nadaných hudobníkov, ktorú už 7. krát usporiadalo starobylé podtatranské mesto Kežmarok. Tentoraz sa súažilo 20. a 21. marca v 6 kategóriách.
Základná umelecká škola v Rajci
vyslala 11 súažiacich do 5 kategórií.
Výsledky našich žiaèok
1. kategória:
Ema Domanická (3. miesto),
Julianna Šimková (3. miesto)
2. kategória:
Petra Janušová (3. miesto)
4. kategória:
Michaela Pažická (2. miesto),
Romana Domanická (3. miesto)
5. kategória:
Katarína Kavcová (3. miesto)

Foto: archív ZUŠ

ZUŠ v Rajci sa stala, tak ako aj v minulom roku, najúspešnejšou školou v rámci Slovenska vo vyuèovaní hry na violonèelo.
Všetky žiaèky sú
z triedy uèite¾ky O¾gy Pažickej a o klavírny sprievod sa postarala Eva Blunárová.
Sme radi, že sa s touto
radostnou správou môžeme s vami všetkými podeli a zároveò vás pozva na
naše koncerty a podujatia
usporadúvané našou školou.
Zároveò vám prajeme
veselú Ve¾kú noc.
PaeDr. Marián Remenius,
riadite¾ školy
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V RAJCI
Zrkadlová sála kultúrneho domu

21. apríl 2009 (utorok) o 17,00 hod.
HUS¼OVÝ POLORECITÁL ABSOLVENTOV
II. STUPÒA ŠTÚDIA ZUŠ

Barbora Žideková a Jozef Kozárik
Z triedy pedag. hus¾ovej hry – ¼uby Šramkovej
Klavírna korepetícia – Bc. Eva Blunárová

Odznejú diela: E. Suchoòa, L. v. Beethovena
F. Kreislera a A. Vivaldiho

inzercia

Mesto
Rajec

Komisia pre školstvo,
kultúru a šport pri mestskom zastupitelstve

Mestské kultúrne
stredisko v Rajci

VÁS POZÝVAJÚ NA SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV
Mesta Rajec za rok 2008
24. apríla 2009 (piatok) o 16.00 hod.
l

Velká zasadacka Mestského úradu v Rajci

G.D.I.
JUNIOR
RAJEC

Hunter Malá Fatra

MARATÓN KLUB
Rajec

STK Rajec

Mestské kultúrne stredisko v Rajci

ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

Mestské kultúrne
stredisko v Rajci

X. ročník súťažnej prehliadky
v prednese duchovnej
poézie a prózy

Škrábikov Rajec

Podujatie podporené záštitou predsedu Zilinského samosprávneho kraja

13. máj 2009 (streda) o 9.00 hod.

DEN MATIEK

Veľká zasadačka Mestského úradu v Rajci

Hudobno slo vné pásmo venované všetkým mamám

10. 5. 2009 (nedeľa) o 15.00 hod.
Námestie SNP v Rajci
V prípade nepriaznivého počasia kultúrny dom

KONCERT KU DNU MATIEK

Marcela

LAIFEROVÁ
a

Štefan

HRUŠTINEC
21. mája (štvrtok) o 19.00 hod.
Kultúrny dom v Rajci
Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne stredisko od 15. 4. 2009
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