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 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 

 Udrziavanie poriadku v meste  Školy v Rajci 

 Akcie MsKS v máji  Pozvánky na kultúrne akcie 

Skúška dospelosti  Úspechy športovcov 

Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládez 

Tilia pre lipy  Spolocenská rubrika 

V tomto císle si precítate:

Mestské kultúrne stredisko v Rajci a Galéria Pavla Èapu z Padiny, Srbsko 
v spolupráci s Penziónom Johanka Nitrianske Pravno

vás pozývajú na výstavu

Slovenské insitné maliarstvo 
zo Srbska

Slovenské insitné maliarstvo 
zo Srbska

V priestoroch Mestského múzea v Rajci

15. jún – 31. august 200915. jún – 31. august 2009



V 8. bode programu poslanci prejednávali 1. úprava rozpoètu 
mesta na rok 2009. MZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpoètovému opatreniu è. 8 a 9. a schválilo zmenu 
rozpoètu mesta na rok 2009 nasledovne:

Na tre�om riadnom tohtoroènom zasadnutí sa poslanci mest-
ského zastupite¾stva(MZ) stretli 21. mája. Okrem iného sa zaobera-
li aj týmito bodmi programu.

V prvom bode programu – kontrola uznesení sa prerokovalo 
uznesenie è. 16/2009 o predlžení stránkových hodín na MsÚ, keï-
že sa toto neosvedèilo MZ uložilo MsÚ zverejni� na internetovej 
stránke mesta, že v naliehavých prípadoch o službu matriky si 
klienti môžu dohodnú� stretnutie mimo stránkových hodín.

V ïalšom bode programu sa prejednávalo plnenie rozpoètu 
mesta za rok 2008, návrh závereèného úètu za rok 2008 a výroèná 
správa mesta. MZ zobralo na vedomie správu Ústrednej inven-
tarizaènej komisie, plnenie rozpoètu mesta za rok 2008 a správu 
nezávislého audítora z overenej úètovnej uzávierky, hospodárenia 
mesta za rok 2008 a z overenej výroènej správy za rok 2008. MZ 
taktiež zobralo na vedomie výsledok hospodárenia Mesta Rajec za V tomto bode sa prejednávala aj úprava rozpoètu Domova vïa-
rok 2008 a schválilo závereèný úèet mesta a celoroèné hospodá- ky (DV) a MZ schválilo úpravu rozpoètu tak ako bol navrhnutý.
renie bez výhrad (závereèný úèet mesta bol zverejnený v mesaè- V deviatom bode programu MZ schválilo Dodatok è. 2 k Zria-
níku Rajèan è. 5/2009). ïovacej listine Domova vïaky a uložilo riadite¾ke DV a MsÚ 
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niektorému rajeckému rodákovi. Je už 
rozhodnuté ktorému?

Od februára sa predåžili 
stránkové hodiny na MsÚ – 
v stredu do 17.00 hod. na 
skúšobnú lehotu. Zostane 
predåženie stránkových ho-

dín aj naïalej?

Dokonèuje sa zateplenie bytového domu 
na ul. 1. mája, ktorá je v majetku mesta.

V minulých èíslach Rajèana sme spomí-
nali, že sa chystá viacero rekonštrukcií 
napr.: stavebné úpravy a zateplenie ZŠ 
Lipová, rekonštrukcia ZUŠ, výstavba zá-
chrannej stanice. Je nieèo nové v týchto 
projektoch?

V rámci nenávratného finanèného prís-
pevku – Regenerácia sídiel by chcelo mes-
to zrealizova� projekt pod názvom „Pa-
miatková zóna Rajec“, ktorého súèas�ou 
je aj osadenie busty alebo pamätnej tabule 

dova, vydláždi sa celý dvor, urobí sa nová 
kanalizácia, vymení sa strešná krytina. 
Bude tu vytvorený vstup pre vozíèkárov do V utorok 26. mája ideme odovzda� na 
sály, vytvorí sa im vlastné sociálne zariade- Žilinský samosprávny kraj projekt Regene-
nie a bezbariérový vstup z dvora tak, aby rácia sídiel, v ktorom je zakomponovaná 
mohli v budúcnosti navštevova� kultúrny rekonštrukcia celého námestia, okrem stre-
dom aj obyvatelia s takýmto hendikepom. du, ktorý bol rekonštruovaný zhruba pred 

30 rokmi. Pôjde o rekonštrukciu všetkých 
Èo sa týka záchrannej stanice èakáme pri¾ahlých ulíc a ciest, kde by sa mali 

ešte na tzv. akceptaèný list z ministerstva vymeni� asfaltové povrchy za dláždené, 
výstavby. Akceptaèný list spoèíva v tom, že vymení sa verejné osvetlenie na námestí, 
keïže nám ministerstvo schválilo náš pro- vymenia sa lavièky, bude tu aj stojan s 
jekt a rozhodlo o pridelení zhruba 240 tisíc pitnou vodou, opraví sa fontána... Na MZ sa 
eur (7 230 tis. Sk) tak nám musí o tom prís� schválilo, že bude osadená aj pamätná bus-Keïže túto úpravu hodín využíval pri-
písomné oznámenie a my jeho potvrdením ta rajeckému rodákovi JUDr. Ferdinandovi bližne 1 èlovek za týždeò, mestské zastupi-
akceptujeme poskytnutú finanènú výpo- Ïurèanskému.te¾stvo rozhodlo, že stránkové hodiny mes-
moc a budeme realizova� projekt. Ihneï po ta zostanú tak ako boli pred úpravou (streda 
potvrdení a spätnom zaslaní akceptaèného do 16.00 hod.). 
listu zaèneme s výberom dodávate¾a.Ak by niekto, v naliehavom prípade, po-

Snažíme sa postupne revitalizova� treboval vybavi� súrne nejakú náležitos� po 
mestský majetok. V minulosti zhruba pred tomto termíne môže sa obráti� na prísluš-
2-3 rokmi tu boli vymenené všetky okná za ného pracovníka MsÚ telefonicky alebo 
plastové. Teraz sa urobilo zateplenie obvo-mailom a bude mu vyhovené.
dového pláš�a bytového domu. Všetky pro-
striedky, ktoré získame z nájmu využívame 
spätne do byt. domov a nepoužívame ich na 
iné úèely.

Za rozhovor ïakuje Šzá

Projekt na Základnú školu Lipová sme 
na ministerstve odovzdali v piatok 22. mája.

Stavenisko základnej umeleckej školy 
odovzdávame v piatok 29. mája o 9.00 hod. 
dodávate¾ovi stavby. V ZUŠ sa zrekonštru-
uje celé tretie podlažie a sfunkèní sa pod-
krovie pre potreby školy, tak isto sa sfunk-
èní celý suterén, nanovo sa zateplí celá bu-

Pokraèovanie prác na bytovom dome
 na ul. Sama Chalúpku

Foto: L. Beòová

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

Foto: ŠzáZateplený bytový dom na ul. 1. mája

Rozpoèet na rok 2009 
v EUR 

Rozpoèet po schválení 
opatrení è. 8., 9. v EUR

3 125 347 3 013 075  
2 745 745 2 960 494  

  52 581  
168 270 793 849  

1 187 675 1 703 393  
  - 909 544  

3 293 617 3 806 924  
3 933 420 4 663 887  

Schodok

Schodok kapitálového rozpoètu

Prebytok bežného rozpoètu

Bežné príjmy spolu

Kapitálové príjmy spolu

Príjmy spolu (bežné + kapitálové)

Bežné výdavky spolu

Kapitálové výdavky spolu

Výdavky spolu (bežné + kapitálové)

Príjmy
Výdavky

  - 856 963  
FINANÈNÉ OPERÁCIE   

813 818 1 042 182  
106 265 114 647  

 927 535  
 70 572  Výsledok hospodárenia

379 602

- 1 019 405

- 639 803

707 553
6  7507
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Už nieko¾ko rokov, prevažne v máji, 
zvyknú niektorí obyvatelia sídlisk tvori� 
ohniská a páli� vatry. Odhliadnuc od toho, 
že zamorujú okolie dymom a znepríjem-
òujú tým život ostatným obyvate¾om, 
hlavne ve¾mi zneèis�ujú okolie ohniska. 

Zakladanie ohnísk v máji je zaužívaná 
tradícia, ktorá však v minulých rokoch 
nebola v takom rozsahu. Väèšinou to boli  
1-2 ohniská. Príslušníci MsP upozornili 
osoby, ktoré sa zdržiavali pri ohniskách, že 
je to zakázané, zneèis�ujú verejné pries-

preverova� vlastníctvo psov. Psov je v meste transtvá a založené ohniská a vatry museli Keïže množstvo obyvate¾ov má v domác-
stále viac, ale nahlásených nepribúda. by� uhasené. nosti psa, vidie� na verejných plochách a 

V tomto roku pálili vatry už aj v noci    d etských ihriskách množstvo exkremen-
z 30. apríla na 1. mája, kedy MsP pracovala Ve¾mi sa zneèis�uje odpadkami nielen tov. Pod¾a VZN je každý majite¾ psa po-
len do 22.00 hod. Na druhý deò o 23.30 hod okolie kontajnerov, ale aj verejné plochy. vinný tieto exkrementy po svojom miláèi-
bola hliadka MsP telefonicky privolaná na Nie zriedkavo je vidie� odhodený celý ob-kovi zbera�, dokonca pri zaplatení poplat-
sídlisko Sever, že partia ¾udí okolo ohniska sah koša z domácnosti hocikde v kríkoch ku za psa dostane zdarma aj vrecúška, 
sa chová hluène a ruší noèný pokoj. Po alebo na trávnatých plochách.takmer nikto to však nerobí, èo sa s tým 

Mesto zabezpeèuje upratovanie okolo príchode hliadky bolo založené ohnisko bude robi�?
kontajnerov. Nadrozmerné odpady, ktoré uhasené. Pri obhliadke sa zistilo, že sú s�até Tento problém je asi v každom meste. 
sú okolo kontajnerov odváža do ve¾koobje-aj dva stromy z verejnej zelene a znièená Každý obèan, ktorý je majite¾om psa má 
mového kontajnera, ktorý je pri MsÚ. lavièka. Dotyèné osoby tvrdili, že nevedia vedie� èo je jeho povinnos�, ale bohužia¾ 
Vrecia z odpadkami, ktoré sú mimo odpa-kto to urobil. MsP má však podozrenie a iba málo z nich to aj plní. 
dovej nádoby èasto roztrhajú maèky, psy a prípad je v štádiu šetrenia. Príslušníci MsP chodia každé ráno po 
potkany a svoje urobí aj vietor.sídliskách a kontrolujú èi majitelia psov 

Na sídlisku vzniklo množstvo nových par- majú vrecúška na odstránenie exkrementov 
po svojich miláèikoch. Niektorí sa èudujú, Chceli by ste obyvate¾ov na nieèo upozor-kovísk pre automobily, èo je ve¾mi dobré. 
ale nájdu sa ja takí, èo príslušníkom ukážu, ni�?Stále je však vidie� parkova� autá aj mimo 

Nakoniec by som chcel požiada� najmä miest na to urèených napr. na trávnikoch, že vrecúško nosia zo sebou. Èasto sa stáva, 
mladších obyvate¾ov, aby sa správali sluš-chodníkoch... že vidíme ako sa pes túla popred bytovku 
ne na verejnosti a iných verejne prístup-Príslušníci MsP pri kontrolách mesta bez svojho pána a vykonáva potrebu kde 
ných miestach. Nenièili hojdaèky, infor-kontrolujú aj parkovanie áut na zeleni a chce. Minulý týždeò sme mali takýto prí-
maèné tabule, dopravné znaèky, zrkadlá, chodníkoch. Pri zistení takéhoto priestupku pad na sídlisku Sever, kde majite¾ka vypus-
lavièky atï. Veï je to tu pre nás, naše deti a sa vyhotoví fotodokumentácia, zistí sa ma- tila psa z vchodu nech sa pes vyvenèí a ona 
návštevníkov mesta, mali by sme si váži�, jite¾ automobilu a písomne sa predvolá na stála vo vchode bytovky a sledovala ho. 
že mesto vkladá nemalé finanèné prostried-oddelenie MsP, kde sa priestupok prešetrí. Hliadka MsP majite¾ku psa upozornila 
ky do údržby verejných priestranstiev.Tieto priestupky MsP eviduje a ak sa opa- slovným pokarhaním a pri opätovnom po-

kujú, riešia sa v blokovom konaní. rušení sa tento priestupok bude rieši� v blo-
Musíme však skonštatova�, že vytvore- kovom konaní.

ním nových parkovacích miest sa parkova- Na poslednom mestskom zastupite¾-
nie na trávnatých plochách a chodníkoch stve sa prejednávala aj táto otázka a rozho-
znížilo, aj keï sú miesta kde je parkovacích dlo sa, že sa budú intenzívnejšie kontro-
miest stále málo. Mesto aj v tomto roku lova� a aj pokutova� majitelia psov, ktorí 
rozširuje parkoviská na žiados� obèanov, aj nebudú ma� so sebou vrecká a nebudú po 
keï je to na úkor zelene, ktorej je v meste svojich psoch zbera� exkrementy, nebudú 

Za rozhovor ïakuje Šzástále menej. ma� oznaèených psov... Taktiež sa bude 

pripravi� vymedzenie majetku, ktorý spravuje DV v zmysle zákona 18. 12. 1906 v Rajci v rámci projektu Regenerácia sídiel.
a predloži� na ïalšie zasadnutie MZ. V ïalšom bode MZ schválilo prijatie preklenovacieho úveru vo 

V desiatom bode sa poslanci zaoberali projektmi v rámci výške 199 163,52 € na realizáciu projektu „Stavebné úpravy 
Regionálneho operaèného programu. a) MZ schválilo predloženie Základnej umeleckej školy v Rajci“.
žiadostí o nenávratný finanèný príspevok (NFP) v rámci opatrenia V interpeláciách Ing. Zafka žiadal, aby správy, ktoré predkla-
1.1 Infraštruktúra vzdelávania, financovanie vo výške 5 % z celko- dajú pracovníci MsÚ, kontrolór a pod. boli na rokovaniach MZ 
vých oprávnených výdavkov na projekt a zabezpeèenie realizácie odprezentované prostredníctvom techniky (projektora). Primátor 
projektu po schválení žiadosti o NFP k projektu „Stavebné úpravy pris¾úbil zakúpenie projektora. MZ uložilo MsÚ zabezpeèi� na ro-
a zateplenie ZŠ Rajec na Lipovej ulici“. b) MZ schválilo pred- kovania MZ techniku na premietanie materiálov. 
loženie žiadosti o NFP v rámci 4.1 Regenerácia sídiel s názvom V poslednom bode programu MZ delegovalo Ivanu Zbýòovco-
projektu „Pamiatková zóna Rajec“, financovanie vo výške 5 %    v ú za èlenku Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10  
z celkových oprávnených výdavkov na projekt a zabezpeèenie rea- v Rajci za zriaïovate¾a. Doterajšiu èlenku Katarínu Michelovú 
lizácie projektu po schválení žiadosti o NFP. Taktiež MZ schválilo odvolalo z dôvodu ukonèenia pracovného pomeru.

MsÚosadenie busty rajeckému rodákovi JUDr. F. Ïurèanskému, nar.  

O najpálèivejších otázkach, ktoré trápia obyvate¾ov 
mesta, sme sa rozprávali s náèelníkom Mestskej polície 

(MsP) v Rajci kpt. Jurajom Šimkulièom.

UDRŽIAVANIE PORIADKU 
V MESTE

V prípade zistenia porušovania VZN 
mesta Rajec, zákonov SR alebo 

iných priestupkov nás kontaktujte 
na bezplatnom 

telefónnom èísle 159.
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3. Veronika Langová, ZŠ III. kategória – próza
Kamenná Poruba 1. Michaela Kupèíková, ZŠ Teplièka nad 

Váhom
I. kategória – próza 2. Alžbeta Zelná, CZŠ Romualda Zaymusa, 
1. Filip Biely, ZŠ Lipová, Žilina
Rajec 3. Dominika Bíziková, ZŠ sv. Cyrila a Me-
2. Tamara Husárová, ZŠ toda, Žilina
Rajecká Lesná
3. Michal Kozárik, ZŠ IV. kategória – poézia
Lipová, Rajec 1. Simona Obšivanová, Gymnázium sv. 

Františka Assiského, Žilina
II. kategória – poézia 2. Sebastián Kavecký, ZŠ Kamenná Poruba
1. Kristína Biela, ZŠ Li- 3. Veronika Barošová, ZŠ Lipová, Rajec
pová, Rajec
2. Sandra Lasoková, ZŠ IV. kategória – próza
Lipová, Rajec 1. Silvia Divková, ZŠ Lipová, Rajec
3. Alexandra Gottasová, 2. Barbora Hollá, ZŠ Lipová, Rajec 

Sú�ažná prehliadka v prednese duchov- ZŠ Romualda Zaymusa, 3. Ján Slyško, GAŠ Rajec
nej poézie a prózy – Škrábikov Rajec, ktorá                             Žilina
je venovaná rajeckému rodákovi ThDr. An- Mestské kultúrne stredisko ïakuje 
drejovi Škrábikovi, sa konala 13. mája už všetkým sú�ažiacim, pedagógom, èlenom 
jubilejný desiaty krát. V tento deò sa stretlo poroty RNDr. Ružene Rybárikovej, Mgr. 
68 sú�ažiacich z 13 základných škôl a Martine Smieškovej, Alojzii Kròanovej, 
osemroèných gymnázií. Sú�až prebiehala Mgr. Petrovi Kubicovi, Mgr. Márii Striššo-
na dvoch miestach súèasne – vo ve¾kej za- vej a Bc. Božene Sobolovej a všetkým, kto-
sadaèke mestského úradu a v radnici. rí toto krásne podujatie sponzorsky podpo-

V tomto roku Žilinský samosprávny rili: Pekáreò Èibenka, Pekáreò Bohdalová a 
kraj prispel na túto akciu Dotáciou z vlast- Ing. Emílií Rybárikovej.

Text a foto: Šzáných príjmov ŽSK finanènou èiastkou 
340,- € (10 242,84 Sk) a záštitu nad sú�ažou 
prevzal predseda Žilinského samosprávne-
ho kraja. II. kategória – próza

Novinkou desiateho roèníka bolo roz- 1. Lenka Záòová, ZŠ Kamenná Poruba
delenie sú�ažiacich do štyroch kategórií. 2. Katarína Pekarová, ZŠ Lipová, Rajec
Ocenených bolo 24 sú�ažiacich, ktorých 3. Erik Kavecký ZŠ Kunerad
výkony boli na vysokej úrovni a predviedli 
svoje nadanie a cit pre poéziu a prózu. III. kategória – poézia

1. Soòa Porubèanská, ZŠ, Lipová 
Výsledky sú�aže Rajec

2. Tomáš Dendis, ZŠ Teplièka nad Vá-
I. kategória – poézia hom
1. Viktória Vysoká, ZŠ Rajecká Lesná 3. Viktória Krutáková, ZŠ sv. Cyrila a 
2. Mária Vranovská, ZŠ Jasenové Metoda, Žilina

Škrábikov RajecŠkrábikov Rajec

v Rajci zorganizovalo 10. mája Deò matiek – podujatie venované 
všetkým mamám a starým mamám z mesta a okolia. 

K spríjemneniu programu sa 
pridali aj mažoretky Kordo-
vánky.

V programe vystúpili deti s ky-
tièkou lásky, radosti, milých slov, 
spevu a tanca, aby sa aj takto po-
ïakovali svojim mamám.

Ïakujeme všetkým, ktorí sa 
podie¾ali na tejto krásnej akcii a 
osobitné poïakovanie patrí Mgr. 
Jane Paulinyovej, ktorá milým 
slovom sprevádzala celé poduja-

Už takmer sto rokov je venovaná druhá májová ne- tie.
de¾a všetkým mamám. 

Mestské kultúrne stredisko, v spolupráci so všetkými školami  

DETI  MAMIČKÁMDETI  MAMIČKÁM

Šzá
Foto: K. Kalmová



UPRŠANÝ DEN DETÍ
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Priaznivci Marcely Laiferovej a dobrej zabávala aj úsmevnými historkami z vys-
zábavy v podaní Števa Hruštinca a Juraja túpení a pikoškami zo zákulisia taneènej 
Chlebana si 21. mája prišli na svoje. sú�aže, ktorej sa zúèastnila.

Ïalšia vydarená akcia pod hlavièkou 
Mestského kultúrneho strediska v Rajci.Najskôr vystúpilo duo zabávaèov 

Hruštinec – Chlebana a potešilo divákov Text a foto: Šzá
novými scénkami a piesòami. Celá sála 
sa otriasala v salvách smiechu a pripra-
vili skvelú atmosféru pre M. Laiferovú.

Po ich vystúpení už pokraèovala 
speváèka Marcela Laiferová, ktorá 
zaspievala nielen staršie a známe hity s 
novou úpravou ale predstavila aj zbru-
su nové piesne. Takmer celé h¾adisko 
spievalo spolu s òou. Snáï sa ani nena-
šiel nik kto by nepoznal jej piesne. Aké 
bolo prekvapenie divákov keï zišla     
k nim do h¾adiska a zaèala im háda� 
budúcnos� z dlaní pod¾a èiar. Divákov 

KONCERT MARCELY LAIFEROVEJ

Už po druhý krát zavítal do Rajca Divadelný súbor dospelých   
z Kysuckého Nového Mesta. 25. mája sa predstavili s predstavením 
divadelnej komédie KUBO, ktoré dokázalo zauja� i dnešného 
mladého diváka - žiakov Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci a 
Základnej školy z Rajeckej Lesnej.

Predstavite¾ Kuba – Jožko Krèner, vdýchol svojej postave a  
hre neopakovate¾nú atmosféru a humor. 

Výborný herecký výkon 
najstaršieho èlena súboru 
bol základom úspechu di-
vadelného predstavenia, 
ktoré si dokázalo udrža� 
pozornos� divákov až do 
konca a zaslúžilo si svoju 
odmenu – ve¾ký aplauz od 
divákov.

E. Pekná
Foto: Divadelný súbor

Medzinárodný deò 
detí sa aj tento rok niesol 
v tvorivej, športovo-sú-
�ažnej ale i zábavnej at-
mosfére. 

Mestské kultúrne 
stredisko pozvalo deti    
z materských škôl na 
ve¾mi ob¾úbené a už 
tradièné, ma¾ovanie na 
asfalt. Pestré kresby tak 
aspoò na chví¾u mohli zdobi� rajecké námestie.

Milovníci rockovej hudby sa mohli zabavi� na 1. rockovom 
festivale RAJROCKFEST. V sobotu 30. mája od 18. hodiny patril 
futbalový štadión hudobným skupinám a ich fanúšikom. Po zná-
mych aj menej známych kapelách prišiel vrchol upršaného veèera – 
koncert skupiny AJA s Tomášom Bezdedom. A že to bolo „super“ 
chválili nielen dievèatá.

Oslavy pokraèovali v nede¾u 31. mája od 13. hodiny na námes-
tí. Krik a hlasné povzbudzovanie patrilo de�om, ktoré sa zúèastnili 

BEHU RAJEC-
KÝM RÍNKOM, 
ktorý zorganizo-
val Maratón klub 
Rajec.

Po òom bola 
pre deti priprave-
ná ŠAŠOVSKÁ 
SHOW, plná hier 
a sú�aží. Napriek 
vytrvalému dažïu 
de�om nechýbala 
chu� sú�aži� a 

vyhra� sladkú odmenu. Šašovia svojimi hrami dokázali deti udrža� 
v sú�ažnej atmosfére a hoci námestie šibal studený dážï, na tribúne 
bolo stále horúco a veselo.

E. Pekná

KUBO V RAJCI

inzercia

UPRŠANÝ DEN DETÍUPRŠANÝ DEN DETÍ

Foto: E. Pekná

Foto: K. Kalmová



Nás, žiakov IV.A, IV.B a IV.C triedy navštívili vo štvrtok 8. mája pro-
fesionálni záchranári. Janka Kovaèinová a Peter Pastorek z Rescue Sys-
tem s.r.o. v Žiline, nám porozprávali o poskytovaní prvej pomoci pri rôz-
nych zraneniach. Názorne nám predviedli pomôcky, ktoré používajú pri 
svojej práci a pouèili nás o tom, ako máme postupova� pri poskytovaní 
prvej pomoci. Vyskúšali sme si nosidlá, fixaèné goliere, dlahy, ochranné 
rúška a pozreli sme si aj 
zariadenie vozidla pr-
vej pomoci. 

Na rozlúèku nám 
vodiè – záchranár pus-
til zvukové a svetelné 
signály. My sme mu 
celí š�astní zakývali     
s vedomím, že jeho od-
voz teraz nepotrebuje-
me.

Žiaci IV.A, IV.B, IV.C
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ka Dorinská VIII.D – všetky dievèatá výtvarne pripravovala Mgr. ¼ud-ÚSPECHY JEDNEJ ŠKOLY
mila Holtáková.

Na XIII. roèníku celoslovenskej výtvarnej sú�aže DÚHA èestné Èím by bola škola Bez detí? Èím by boli deti bez školy? Otázka v otázke skrytá.
uznanie získali: Natália Albertová IV.B a Rastislav Šèibran IV.A – 
pedagogická príprava Mgr. Anastázia Jasenovcová. Diplom a hlavnú Jednoznaène možno poveda�, že ak sa stretne ve¾a detí s dobrými 
cenu získal Boris Èeròanský zo VI.B. Cenu výstavy získali: Martin nápadmi, skvelé výsledky na seba nenechajú dlho èaka�. Školský rok sa 
Biely V.B, Matej Rolinec VI.B, Kristián Ftáèik VI.A. So spomínanými chýli ku koncu, prázdniny klopú na dvere a nám treba bilancova� a 
ocenenými pracovala Mgr. ¼udmila Holtáková.predovšetkým chváli�. Pretože chváli� znamená povzbudi�, povzbudi� 

Poslednou ve¾mi radostnou akciou bola úèas� na X. roèníku sú�až-znamená ma� odvahu kráèa� ïalej za svojimi snami, ktoré sa raz môžu 
nej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy Škrábikov Rajec. sta� realitou.
Sú�aže sa zúèastnilo 68 žiakov z 13 škôl žilinského regiónu. Našu Základná škola poskytuje vzdelanie všeobecné, preto aj výsledky 
školu reprezentovalo 14 žiakov, z ktorých si deviati odniesli ocenenie.majú rôzny charakter – matematický, výtvarný literárny. 

V I. kategórii – próza 1. miesto obsadil Filip Biely a 3. miesto Tak poïme do toho!
Michal Kozárik (obaja z II.A – Mgr. Jana Pauliniová). V II. kategórií – V matematickej sú�aži GVOBOJ Žilina naše družstvo LIPOVÁCI 
poézia 1. miesto patrí Kristíne Bielej, 2. miesto Sandre Lasokovej (obe v zložení: Ladislav Dubovan IX.A, Daniel Rojik IX.A, Filip Súkeník 
z V.A – Mgr. Viera Fraštiová). V II. kategórii – próza 2. miesto získala VIII.A, Štefan Leitner VIII.C obsadili 5. miesto. Žiaci pracovali pod 
Katarína Pekarová z V.C (Mgr. Stanislava Zafková). V III. kategórii – vedením Mgr. Janky Lukaniakovej a Mgr. Antónie Filipovej.
poézia 1. miesto obsadila Soòa Porubèanská zo VII.C (Mgr. Viera V okresnom kole Matematickej olympiády 3. miesto získala Soòa 
Fraštiová). Vo IV. kategórii – poézia 3. miesto obsadila Veronika Baro-Školová zo VI.B, s ktorou pracovala Mgr. Antónia Filipová.
šová z VIII.A (Mgr. Magdaléna Drdáková). V tej istej kategórii – próza Na okresnom kole Pytagoriády si najlepšie poèínali: Simona Dub-
1. miesto obsadila Silvia Divková z IX.A (Mgr. Anna Rozkošová) a    cová III.A, ktorá získala 3. miesto (Mgr. Marcela Orlinská), Branislav 
2. miesto získala Barbora Hollá z VIII. A (Mgr. Magdaléna Drdáková).Dubec zo IV.B obsadil 4. miesto (Mgr. Peter Hanus).

Vo výtvarných sú�ažiach sme takmer docestovali až na druhý ko-
Je rados� písa� o úspechoch mladých ¾udí, ktorým sa chce nieèo niec sveta. Na 39. roèníku svetovej výstavy Európa v škole Anna Gaz-

dokáza�. Nesporne majú aj talent v daných oblastiach, ale bez tvrdej díková zo VI.B získala èestné uznanie (Mgr. ¼udmila Holtáková). Prá-
driny, mnohokrát i odriekania by výsledkov rozhodne nebolo. Tešíme ca bola ocenená a vystavená v Taiwane. V okresnom kole tejto sú�aže 
sa z vás a sme radi, že tieto riadky sú práve o vás a patria vám.získali èestné uznania: Katarína Hanuliaková IV.C (Mgr. Anastázia 

Mgr. Jana Paulinyová, ZŠ LipováJasenovcová). Lenka Linetová VI.B, Katarína Cibulková IX.A, Moni-

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA LIPOVEJ ULICIZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA LIPOVEJ ULICI
Na hodine náboženskej výchovy nám povedal katechét, že by 

sme mohli pomáha� starým ¾uïom. My sme, samozrejme, súhlasili.

Ešte v ten deò sme sa na Mestskom úrade v Rajci boli spýta�, 
kde potrebujú naše pomocné ruky. Odtia¾ nás poslali do Domova 
vïaky. A tak sme zazvonili na zvonèek u pani riadite¾ky a poprosili 
sme ju, èi by sme tam mohli v niektoré dni chodieva� a s nieèím 
pomáha�. Tá s nadšením súhlasila a povedala nám, aby sme prišli 
na ïalší deò. 

Nevedeli sme sa doèka� nasledujúceho popoludnia. Keï sme 
išli zo školy, ve¾mi sme sa tešili. Vošli sme do Domova vïaky a 
zamierili rovno do jedálne, kde sme videli ve¾a starších ¾udí. Každá 
z nás si vybrala nejakého obyvate¾a, aby mu robila spoloènos�.

Monika sa 
venovala hlu-
chej a slepej tete, 
S imona  za se  
ujovi Šimonovi, 
ktorý bol na vo-
zíèku a stále sa 
na nás usmieval. 
Iná Monika po-
máhala tete, kto-
rej sa ve¾mi tria-
sli ruky a ïalšia 

Simona druhému ujovi na vozíèku. Keï dojedli, vý�ahom sme ich 
odviezli do izieb. Potom sme sa s nimi rozlúèili a išli domov. Sme 
radi, že sme aspoò takýmto skutkom mohli urobi� rados� našim 
starým spoluobèanom.

Budeme sa snaži� i naïalej sem chodi�, pomáha� starým ¾u-
ïom, a tak kona� èo najviac dobrých skutkov lásky.

Monika Juríèková, Simona Liová, Monika Frniaková, Simona 
Náležinksá, Sandra Lasková – žiaèky V.A triedy ZŠ Lipová 

POMOC V DOMOVE VÏAKY

SRDCE ŠKOLY

Pre troma rokmi vydávali žiaci školský èasopis Aktu-
ality. Bolo fajn preèíta� si rôzne zaujímavosti zo života 
našej školy. Teraz sa rozhodli písa� Srdce školy aj siedmaci a 
to hlavne preto, aby spríjemnili žiakom chvíle strávené v školských lavi-
ciach. Budeme v òom prezentova� tvorbu žiakov, nápady, postrehy, kriti-
ku, zábavu, zaujímavosti a všetko, o èo má mladý èlovek záujem. 

Redaktori, ktorých je desa�, budú spoveda� a vyzýva� na spoluprácu. 
Bokom neostanú ani problémy a chvály mesta Rajec. Žiaci si budú všíma� 
život mesta a na stránkach èasopisu zverejòova� svoje postrehy.

Srdce školy predstavili svojim spolužiakom v 1. èísle, ktoré pri príleži-
tosti Dòa matiek venovali všetkým matkám.

PROFESIONÁLNI ZÁCHRANÁRI

Foto: archív ZŠ Lipová

Foto: archív ZŠ Lipová
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Tento rok sa uskutoènil už 17. roèník Prehliadky slovenskej hudob- Hlavným cie¾om sú�ažnej prehliadky je šírenie pôvodnej sloven-
nej tvorby pre deti a mládež (PSHT), ktorý sa konal 14. mája v Kultúr- skej tvorby medzi de�mi a mládežou, èo znamená nielen výchovu        
nom dome v Rajci a v priestoroch Základnej umeleckej školy v Rajci. k profesionálnej hudobnej dráhe u jednotlivcov, ale predovšetkým      

Z pôvodne regionálnej prehliadky sa za 17 rokov vyvinula celoslo- k získaniu budúcich poslucháèov tzv. vážnej hudby a vytváranie 
venská sú�ažná prehliadka s medzinárodnou úèas�ou, jediná svojho vz�ahu k pôvodnej slovenskej tvorbe.
druhu na Slovensku, ktorá sa úzko špecializuje iba na slovenskú hu-
dobnú tvorbu pre deti a mládež. Ví�azi 17. roèníka PSHT

Každý rok sa sú�aží vo všetkých hudobných nástrojoch, speve a 
komorných zoskupeniach a v každej z piatich kategórií o kolekciu Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora
troch cien: 1. kategória: Sára Svobodová, klavír (ZUŠ Opava – ÈR)
1. hlavná cena: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora 2. kategória: Dominika Majdanová, spev (ZUŠ L. Árvaya Žilina)
2. Cena Hudobného centra za objavnú dramaturgiu 3. kategória: Daniela Blašková, zobcová flauta (ZUŠ Bytèa)
3. Èestné uznanie za originálny prejav interpreta 4. kategória: Veronika Mièková, husle (ZUŠ Opava – ÈR)
4. Cena laureáta – najúspešnejšieho úèastníka celej prehliadky 5. kategória: Flautové duo (ZUŠ J. Kresánka Bratislava)

Ví�azi v každej kategórii získali umelecké diela a ocenení inter- Cena Hudobného centra za objavnú dramaturgiu
preti získajú autorské skladby popredných slovenských hudobných 1. kategória: Barbora Wagnerová, flauta (ZUŠ J. Kresánka Bratislava)
skladate¾ov, ktoré budú v budúcom roku premiérova�. Odborná porota 2. kategória: Kristína Byrtucová, klarinet (ZUŠ Krásno nad Kysucou)
bola zložená výhradne z hudobných skladate¾ov – Ví�azoslav Kubiè- 3. kategória: Lucia Jakubisová, flauta (ZUŠ Bojnice)
ka, Lukáš Borzík a Viliam Gräffinger. 4. kategória: Zuzana Batmendijová (ZUŠ       

Spoloèný projekt – Koncert ví�azov PSHT, J. Kresánka Bratislava)
sa uskutoèní v premiére v Rajci 16. júna, v Ži- 5. kategória: Akordeónové trio (ZUŠ Rajec)
line 17. júna a v Bratislave (Mirbachov palác) 
18. júna. Uskutoèní sa aj živá rozhlasová Èestné uznanie za originálny prejav
nahrávka koncertu, kde odznejú premiérovo 1. kategória: Michal Kozárik, trúbka (ZUŠ Ra-
skladby objednané v minulom roku ZUŠ (ako jec)
organizátorom PSHT) u slovenských hudob- 2. kategória: Jozef Fupšo, husle (ZUŠ Bytèa)
ných skladate¾ov. V premiére odznejú skladby 3. kategória: Erika Šutá, spev (ZUŠ Kysucký 
od Lukáša Borzíka, Milana Masiarika, Nor- Lieskovec)
berta Bodnára, Pavla Bizoòa, Viliama Gräf- 4. kategória: Anna Brezániová, klarinet (ZUŠ 
fingera, ¼uboša Bernátha. Okrem týchto diel sa Rajec)
predstaví aj laureátka tohtoroènej prehliadky, 

Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ Rajechuslistka Veronika Mièková zo ZUŠ V. Kálika   
Foto: archív ZUŠ z Opavy z Èeskej republiky.

3. kolo: sobota 6. 6. (usporiadate¾: Red Wings) VÝSLEDKY 2. KOLATurnaj RAJEC CUP ´09 sa uskutoèní     
16:45 RED WINGS Rajec – DEPORTIVO v sobotu 25. júna.
Rajec DEPORTIVO – „12“ Jasenové   13:1 (5:0)Záujemcovia sa môžu prihlási�, príp. zís-
17:45 „12“ Jasenové – FK 97 TORPÉDO Ra- Góly: B. Sopko 3, M. Macura 3, J. Pekara 2,  ka� bližšie informácie na telefónnom èísle 
jec P. Hájek, M. Hulín, M. Pekný, M. Krajèo-0904 904 432.
18:45 KMF Rajecká Lesná – BARSA Rajec viech (vlastný) – M. Janík

Zápasy mestskej ligy vo futsale sa hrávajú 
4. kolo: sobota 13. 6. (usporiadate¾: Barsa) BARSA – RED WINGS   5:2 (1:2)na asfaltovom ihrisku (pri tenisových kur-
16:45 KMF Rajecká Lesná – „12“ Jasenové Góly: J. Mlynár 2, T. Ligas, J. Pekara, J. Gru-toch) v areáli Futbalového klubu Rajec.
17:45 FK 97 TORPÉDO Rajec – RED páè – P. Oèko, J. Rybár
WINGS Rajec VÝSLEDKY 1. KOLA
18:45 BARSA Rajec – DEPORTIVO Rajec TORPÉDO – KMF Rajecká lesná  4:2 (0:0)

J. Kotrík 3, P. Kotrík – J. Miko, M. ZvrškovecFK 97 TORPÉDO – BARSA   9:3 (3:1)
5. kolo: sobota 20. 6. (usporiadate¾: Deportivo) Góly: P. Kotrík 3, J. Kotrík 2, P. Za�ko 2,       
16:45 RED WINGS Rajec – KMF Rajecká TABU¼KA PO 2. KOLE:S. Pekný, J. Štrba (vlastný) – T. Ligas 2,         
Lesná J. Mlynár

– Z V R P    G B17:45 „12“ Jasenové  BARSA Rajec
– 1. DEPORTIVO 2 2 0 0 17:3 618:45 DEPORTIVO Rajec  FK 97 KMF Raj. Lesná – DEPORTIVO   2:4 (1:1)

2. FK 97 TORPÉDO 2 2 0 0 13:5 6TORPÉDO Rajec Góly: J. Miko, P. Veselý (vlastný) – P. Veselý 
3. BARSA 2 1 0 1   8:11 32, L. Veselý 2
4. „12“ Jasenové 2 1 0 1   9:14 3Ïalšie termíny ML:
5. KMF Rajecká Lesná 2 0 0 2   4:8 06. kolo: 27. 6., 7. kolo: 4. 7., 8. kolo: 11. 7.,    „12“ Jasenové – RED WINGS   8:1 (3:0)
6. RED WINGS 2 0 0 2   3:13 09. kolo: 18. 7., 10. kolo: 15. 8., 11. kolo: 22. 8., Góly: M. Janík 3, R. Bado 2, O. Baránek, M. 

12. kolo: 29. 8., 13. kolo: 5. 9., 14. kolo: 12. 9., Mišiak, M. Huliak (vlastný) – J. Rybár. KMF Rajec
15. kolo: 19. 9.

PREHLIADKA SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY PRE DETI A MLÁDEŽ V RAJCIPREHLIADKA SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY PRE DETI A MLÁDEŽ V RAJCI

Titul Laureáta získala Veronika Mièková, 
husle (ZUŠ Opava - ÈR)

MESTSKÁ LIGA VO FUTSALE RAJEC – SEZÓNA 2009 



RAJÈAN 6/2009

So svojimi maturantmi sa naše gymnázium rozlúèilo vo štvrtok 
7. mája. Ich rozlúèka prebiehala ako po iné roky – chodením po 
triedach, kde boli naposledy pozdravi� svojich kamarátov, zná-
mych a vlastne všetkých nás, žiakov nižších roèníkov. si neviem predstavi�, aký stres museli poèas tohto týždòa prežíva�. 

Maturanti rozdávali cukríky, balóny, ma¾ovali nám na líca sr- Maturita je predsa ve¾mi dôležitá pre ich budúcnos�.
dieèka rúžom a na dôvažok od nás oèakávali malý príspevok. Spre- A potom to prišlo – pondelok 18. mája, sa zaèal maturitný týž-
vádzaní spevom, krikom a dobrou náladou zavítali aj do zborovne, deò. Po úvodnom otvorení o ôsmej hodine ráno prišli na rad prvé 
kde sa boli rozlúèi� so svojimi uèite¾mi. Tí im tiež nezabudli pris- skúšky a žiaci postupne museli predstúpi� pred obávanú komisiu, 
pie� nejakými eurami, aby mali poobede za èo oslavova�. Oficiálna ktorá pozostávala z dvoch našich vyuèujúcich z daného predmetu a 
èas� rozlúèky prebehla o dvanástej hodine pred školou, kde posled- z predsedu z Gymnázia v Bytèi. Žiaci sa však nemuseli tejto poroty 
ný krát poèuli symbolické zazvonenie na koniec vyuèovania a po- až tak obáva�, pretože pod¾a ich vlastných slov boli k nim väèšinou 
tom sa pobrali do ulíc. Možno ste ich aj vy stretli na námestí, s ozna- milí a snažili sa navodi� uvo¾nenú atmosféru. Možno aj to prispelo 
èením 4.A alebo 4.B na líci, ako s klobúkom „žobronili“ od k faktu, že až na jednu žiaèku sa podarilo zmaturova� všetkým 
okoloidúcich ïalšie eurá. Ich rozlúèka sa urèite neobišla bez nos- našim štvrtákom. Všetkým úprimne blahoželáme!
talgických spomienok na štyri spoloène strávené roky tu v Rajci, ba V piatok 22 mája mali už všetci po maturitách a naposledy zaví-
dokonca istotne padla aj nejaká tá slzièka. tali do nášho gymnázia, aby odovzdali svoje uèebnice a prebrali si 

vysvedèenie na slávnostnom odovzdávaní na radnici za prítomnos-
ti ich triednych uèite¾ov a pani riadite¾ky.

Ostatné roèníky mali tento týždeò vo¾nejší, pretože žiaci prvé-
ho a druhého roèníka mali od 18. do 20. mája riadite¾ské vo¾no a 
21. mája sa uèili pod¾a upraveného rozvrhu. Žiaci tretieho roèníka 
mali poèas prvých troch dní tzv. KOÈAP (Kurz ochrany èloveka a 
prírody) a vo štvrtok mali riadite¾ské vo¾no. V rámci KOÈAP-u 
sme sa nauèili nasadzova� si plynové masky, poskytova� základnú 
prvú pomoc, urèova� azimut... Tiež sme absolvovali túru do Rajec-
kých Teplíc, kedy nás naša uèite¾ka neváhala vies� cez blato a vy-
sokú mokrú trávu, ale myslím, že väèšina žiakov to aj tak prefero-
vala pred uèením.

Tohtoroèní štvrtáci majú teda svoju prvú skúšku dospelosti za 
sebou, na ïalší rok to èaká terajších tretiakov. Tak dúfajme, že to 
nepodcenia, budú sa na òu zodpovedne pripravova� a skonèia 

Po tejto pre niekoho veselej, pre niekoho možno viac smutnej minimálne tak úspešne, ako to bolo tento rok a budú tým robi� vo 
skúsenosti mali naši maturanti týždeò vo¾na – akademický týždeò, svete nášmu gymnáziu len dobré meno.
ktorí mali využi� ako prípravu na ich skúšku dospelosti. Ja osobne 

podnikov v Rajci, mali dievèatá Som len obyèajný kvet...
vstup zakázaný. Iste by aj ich za-ale jediný deò v roku
mestnanci prispeli na dobrú vec.mám obrovskú silu!

Príspevky, ktoré aktivisti vyz-
bierali, sa nevyužijú len na pomoc Zákernej rakovine pod¾ahne každoroène 
chorým, ale smerujú aj na výs-viac ako milión Európanov. Mnohých by pri-
kum.tom mohla zachráni� lepšia životospráva èi 

Aj keï budú dostupné najlep-pravidelné preventívne zdravotné prehliad-
šie lieky, pri rakovine vždy platí, ky.
že radšej nádor nezíska�, ako ho Osvetu o onkologickom ochorení v pia-
lieèi�. Odborníci preto odporúèa-jú tok 17. apríla šírili dobrovo¾níci z Ligy proti 
pravidelné preventívne prehliadky. Pri rakovine, ktorí po celom Slovensku za do-
vèasnom odhalení nádoru sa približne polo-brovo¾ný príspevok rozdávali žlté narcisy – 
vica rakovinových ochorení dá relatívne ús-kvety nádeje. V tomto roku pomáhalo pri 
pešne vylieèi�. Nemenej podstatná je pre-Dni narcisov 15 453 dobrovo¾níkov. Vo ve¾-
vencia, teda zdravá životospráva – pestré kej miere to boli študenti. Aj naše gymná-
stravovanie s množstvom zeleniny a ovocia, zium sa každoroène zúèastòuje na tejto 
dostatok pohybu a žiadne cigarety a alkohol.charitatívnej akcii. Dievèatá tretieho roèníka 

vyšli v piatok hneï ráno do ulíc nášho mesta Ïakujeme všetkým obèanom, ktorí 
a rozdávali žlté kvety nádeje. ochotne pomohli svojim príspevkom a všet-

Obyvatelia mesta boli naozaj štedrí. Po- kým želáme pevné zdravie a ve¾a energie do 
darilo sa vyzbiera� 706,63 € (21 287,93 Sk), ïalšieho života.

Mgr. Estera Uhlárikováèo je zatia¾ najviac v doterajšej histórii Dòa 
Gymnázium, Javorová 5, Rajecnarcisov v Rajci. Škoda len, že do niektorých 

DEŇ NARCISOV V RAJCI

SKÚŠKA DOSPELOSTI

Muži z Klubu dôchodcov v Rajci sa roz-
hodli pripravi� ženám z klubu prekvapenie – 
postavili im máj.

30. apríla bolo pred klubom dôchodcov 
rušno. Muži vyzdobili stromèek na vrchol 
stužkami a postavili máj. Atmosféra bola vy-
nikajúca. 

Po namáhavej práci, pri poháriku hriate-
ho, si zaspomínali na tradície a ¾udové zvy-
ky našich predkov.

Anna Brezániová

STAVANIE MÁJA

Foto: archív KD

Foto: archív gymnázia

K. Murgašová, študentka Gymnázia na Javorovej ul. 
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100. výroèie narodenia

PhDr. Margita VALEHRACHOVÁ-MATULLAYOVÁ
8. 6. 1909 Rajec - 10. 10. 1990 Bratislava

spisovatel ka

Narodila sa v Rajci, jej otec František Matullay bol organista-uèi-
te¾. Pochádzala zo štyroch súrodencov jej brat bol prof. MUDr. Karol 
Matullay. 

Maturovala na gymnáziu v Bratislave. Študovala FFUK v Brati-
slave a na Štátnej francúzskej univerzite v Lille. Ako stredoškolská 
profesorka pôsobila na gymnáziu v Nitre a v Bratislave, od roku 1953 
na priemyselnej škole elektrotechnickej. 

Do literatúry vstúpila už poèas vysokoškolských štúdií dizertaè-
nou prácu o Terézií Vansovej. Knižne debutovala v roku 1937 beletri-
zovaným životopisom Život Terézie Vansovej, v tom istom roku napí-
sala aj literárnohistorickú prácu o Vansovej. V knihe Svetlá minulosti 
(1960) spracovala životné osudy slovenských technikov a vynález-
cov Jozefa Murgaša, Jozefa Petzvala a Aurela Stodolu. Andrejovi 
Kme�ovi venovala knihu H¾adaè skrytých pokladov (1969). Život 
priekopníèky slovenskej botaniky stvárnila v diele Izabela Texto-
risová (1975). Knihu Modrý dvor (1981) venovala životným osudom 

v Rajci odkia¾ 1. februára 1971 odišla do dôchodku. Hany Gregorovej a jej brata Ivana Lilgeho-Liseckého. 
V rokoch 1946 – 1949 popri práci študovala na Pedagogickej fa-Venovala sa aj prekladaniu z angliètiny, francúzštiny, nemèiny a 

kulte Slovenskej univerzity v Bratislave. 27. júna 1951 absolvovala èeštiny, prevažne kníh pre mládež.
štátne skúšky zo všeobecnej didaktiky, zemepisu a slovenského jazy-Zomrela 10. októbra 1990 v Bratislave.
ka pre II. stupeò základných škôl. V tom èase bol dekanom Pedago-
gickej fakulty v Bratislave a predsedom skúšobnej komisie Rajèan 

95. výroèie narodenia Dr. Karol Straòai.
Hoci zákon nariaïoval vedenie kroniky až do r. 1974 v Rajci kro-Anna JANÈOVIÈOVÁ

nika vedená nebola. Až 1. marca 1974 bola oficiálne zriadená kronika 
24. 6. 1914 Rajec - 10. 2. 2007 Rajec

mesta a za kronikárku vymenovali Annu Janèovièovú.
kronikárka mesta, èestná obèianka mesta Rajec Vïaka nej bolo vykonanej ve¾mi ve¾a práce pri spracovávaní 

kroniky. Mnoho dní strávila v archívoch, stretávala sa so spoluobèan-Narodila sa 24. júna 1914 v Rajci. Bola najmladšou dcérou z de-
mi, získavala údaje a historické dokumenty, aby èo najvernejšie viatich detí Matúša Janèovièa, kožušníka a Márie, rod. Smieškovej.
zachytila zrod a vývoj mesta Rajec a uchovala ich, v písomnej podo-Po absolvovaní Èeskoslovenského štátneho dievèenského reál-
be, pre budúce generácie.neho gymnázia v Žiline zmaturovala v roku 1932. V tom istom roku 

Za obetavú prácu bola v roku 1993 ocenená titulom „Èestná ob-nastúpila ako uèite¾ka do školy v Malej Èiernej. Po zložení uèite¾-
èianka mesta Rajec“.ských skúšok sa stala kvalifikovanou uèite¾kou. Pôsobila v Prešove, 

v Malej Èernej, v Rakovej, v Rajci, vo Faèkove a nakoniec opä�        

PhDr. Margita VALEHRACHOVÁ-MATULLAYOVÁ

Anna JANÈOVIÈOVÁ

Jubilanti jún 2009Jubilanti jún 2009

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

80 rokov
65 rokov Justína Tužinèinová

Ing. Mária Cinková
85 rokov

70 rokov Emil Štolba
Anton Pekara

88 rokov
75 rokov Ján Huljak

Tatiana Ambrová
97 rokovAntónia Rybáriková

Anna Tinková

SPOMIENKA NA RODÁKOVSPOMIENKA NA RODÁKOV

Spracovala Šzá

runu... Po 3 dòoch práce arboristu – stromo-
lezca zostalo na zemi množstvo konárov a 
predsa na stromoch nevidno žiadne drastické 
zmeny. Èo však s konármi? Smetisko? Zapá-
li�? Vïaka ochote pracovníkov Združenia Jedným z dlhodo-
Rajecká dolina mohli deti vidie�, ako sa z ve¾-bých cie¾ov OZ Tilia 
kej hàby konárov stane malá kôpka užitoènej je zoznámi� deti so 
drevnej štiepky.zaujímavými lokali-

tami a okolia Rajca   
V rámci projektu majú deti aj ïalšiu úlo-(i Slovenska), rozšíri� 

hu – nama¾ova�, nakresli� lipy. Na to, ako ich ich vedomosti o prí-
motivova�, som sa spýtal uèite¾a výtvarnej rode a urobi� nieèo 
výchovy Viliama Pruknera. Zažil som úžasnú pre jej zachovanie. 
chví¾u. Precíteným hlasom mi rozprával       K tomuto poslúžil 

Tilia pre lipy Nadáciou o malom semiaèku, plynutí èasu, mohutných aj projekt  podporený 
Ekopolis Skanska SR koreòoch, zime, daždi, vetre, o letných horú- a spoloènos�ou skupina  

èavách, o tieni, o de�och, i hniezdach a vtá-v rámci grantového programu ¼udia pre stro-
koch v korunách, o kôre, miazge, žilnatine lis-my, vïaka ktorému boli orezané lipy okolo 
tu... Nie nadarmo sa hovorí – „Nakupujte      kostola v Rajci.
u odborníka“!Zdanlivo nelogické: motorová píla - strom 

Text a foto: Karol Uhlárik(staèí sa pozrie� po okolí, kde stromy orezá-
vali asi drevorubaè). Strom potrebuje èlove-

Viac fotografií a ïalších informácií nájdete ka, ktorý mu rozumie, ktorý ho ošetrí, odstrá-
na  ni suché a nebezpeèné konáre, vytvaruje ko- www.oz-tilia.eu

TILIA PRE LIPYTILIA PRE LIPY

Arborista využil stromolezeckú techniku

Aj deti si vyskúšali, ako vyliez� 
do koruny stromu

Opustila nás
Helena Klincová 1942 – 31. 5. 2009



z Talianska, Nemecka, Francúzska. Slová-
kov bežalo 174.

Najlepším Slovákom tretím v poradí 
bol Ondrej Veselovský (2:58:10).

6. máj – Žilinská 
Celkové Meno Èas Umiestnenie liga, ktorá sa tento 
poradie                                                     v kategóriikrát bežala na drá-

he v Dolnom Hri-      99. Ondrej Veselovský 2:58:10   29.  M 20
èove    169. Vladimír Rybár 3:07:03   38.  M 35

   411. Pavol Uhlárik 3:24:55   36.  M 505. Pavol Uhlárik 
   631. ¼uboš Cesnek 3:34:05 113.  M 4011:20 – 3 km 
1020. Ján Uhlárik 3:47:46 130.  M 451000 m – žiaci:    
1992. Jozef Stupòan 4:19:51 360.  M 451. Michal Pekný 
Ženy: 3:43, 2. Lucia Ry-
159. Jana Žideková 4:05:56   22.    Ž 45

bárová 4:21, 3. Pe-
ter Uhlárik 4:23 13. máj – Žilinská hodinovka, bežala sa tri 

dni po maratóne
8. máj – Beh Pavol Uhlárik za 1 hodinu zabehol      
Sliaèskym chotá- 14 342 m a Jana Žideková 12 593 m.
rom 19. máj – Ilavský beh 13 000 m
4. Rastislav Galo- Muži: 4. Z. Koleda 47:31

viè 44:42 (12 500 m) Ženy nad 35 rokov: 1. J. Žideková 1:04:33, 
2. Bartolomej Galoviè 30:48 (8 000 m) – 30. apríl – Beh zdravia Turèianske Teplice 3. J. Kardošová 1:06:12
kategória nad 50 rokov1. miesto a absolútny ví�az sa stal Ras�o Muži nad 40 rokov: 6. ¼. Cesnek 53:40

Galoviè v èase 37:17. 6. Ondrej Veselovský 
–– 15. roèník40:15, Bartolomej Galoviè 41:23  ví�az 10. máj   Volkswagen maratón 23. máj – 44. roèník Beh k srdcu SNP 

kategórie nad 50 rokov. 13. Vladimír Rybár Praha Martina (polmaratón 21 095 m)
Maratónsky víkend 8. – 10. mája preži-43:24, Jozef Stupòan 47:17, Ján Uhlárik V Martine sa stretla špièka slovenských 

lo v Prahe aktívne 23 Rajèanov a bežcov 50:13. a zahranièných bežcov. 
nášho klubu. Ve¾ká výprava má vždy inú Ví�azstvo si odniesol pretekár Ethiopie 

– príchu� a silu kolektívu a ani táto akcia ne-1. máj  10. roèník Horský duatlon Rajec- èasom 1:07:59 pred Imrichom Pástorom 
sklamala ani dospelých ani deti. Slneèná ká Lesná 1:10:33 (Košice) a Imrichom Maïarom 
Praha nám opä� ukázala svoje skvosty, kto-V krásnom horskom prostredí za pekné- 1:11:55 z Nových Zámkov. Piate miesto vo 
ré sa snažíme každým rokom spoznáva�. ho poèasia sa uskutoènil už 10. roèník hor- výbornom èase (1:13:19) si na �ažkej Mar-
Ani my sme Prahu nesklamali èi už aktívne ského duatlonu, ktorý bol nielen dobre zor- tinskej trati vybojoval Ras�o Galoviè, ktorý 
alebo pasívne. Všetci do jedného sa posta-ganizovaný, ale stal sa stretnutím nadšen- aj tu potvrdil svoju bežeckú kvalitu.
vili na tra�, samozrejme pod¾a zdatnosti. cov nároènej horskej cyklistiky a behu, na 14. Z. Koleda 1:18:48, 22. B. Galoviè 
Maratónci na svoju maratónsku a ostatní na ktorý si nie každý trúfne. Tra� mužov 1:22:49 – zví�azil medzi mužmi nad 50 ro-
4 kilometrový beh ulicami Prahy, ktorý bol pozostávala z 8 km behu, 8 km bicykel a     kov, 24. V. Rybár 1:24:18. P. Uhlárik 
nezabudnute¾ný pre všetkých.4 km beh. Tra� pre ženy a juniorov bola 1:28:58 (6. v kategórii), J. Uhlárik 1:37:31 

kratšia 4 km beh, 4 km bicykel a 2 km beh. a J. Žideková 1:42:18.
Muži A: 1. Tomáš Jurkoviè, Žilina 1:23:28, 
2. Zdeno Koleda 1:24:18, 3. Samuel Bulej 24. máj – Beh na Èertovicu: 1. kolo Slo-
Žilina 1:33:42 venského pohára v behu do vrchu (7 km 
Muži B: ¼uboš Cesnek 1:37:56, 2. Pavol prevýšenie 423 m)
Uhlárik 1:44:31 Muži A: 1. M. Mataninov (Únia behov) 
Juniori: Filip Lišhák FTVŠ BA 0:46:35,   30:42, 2. Z. Koleda 30:48
2. Lukáš pekný 1:01:50 Ženy B nad 35 rokov: 1. L. Melicherová (DJ 
Ženy: 1. Dominika Vanáková 0:56:24,       Bardejov) 35:00, 2. J. Žideková 30:48

Ulicami Prahy bežalo 9 000 bežcov     2. Janka Kardošová 0:57:19, 3. Andrea De- Juniorky: 5. B. Žideková 53:15
(3 338 mužov a 638 žien) takmer zo všet-meková 1:00:01

J. Žideková
kých krajín sveta. Najviac bežcov bolo       Foto: archív MK Rajec
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI 

ïakuje
ZŠ na Lipovej ul. za výstavu Prác žiakov 

pozýva na výstavu

Práce žiakov výtvarného odboru ZUŠ 
spojenú s výstavou Jún - mesiac po¾ovníctva

5. 6. - 29. 6. 2009 v Radnici v Rajci

ïakuje

ráce žiakov výtvarného odboru ZUŠ 
Jún mesiac po¾ovníctva

5. 6. 29. 6. 2009
 - 

POÏAKOVANIE

Ïakujem pracovníkom ŽSR v Rajci za 
nájdenie strateného mobilu vo vlakovej 

súprave na trati Žilina Rajec.

Vïaèná cestujúca

GALOVIÈOVCI ZNOVU MEDZI PRVÝMIGALOVIÈOVCI ZNOVU MEDZI PRVÝMI



Mestské kultúrne 
stredisko v Rajci

Deti môžete prihlasova� v Mestskom kultúrnom stredisku v Rajci 

denne od 8.00 do 16.00 hod. do 20. 6. 2009

DETSKÝ

pre deti od 7 do 12 rokovpre deti od 7 do 12 rokov

2. turnus

OSTROV   IRÁ OVn. u us1  t r

NR A K AJI
AN    F TÁZ     IE

NR A K AJI
AN    F TÁZ     IE

   . 093 7. 1 . 71 .  - 7  20   . 093 7. 1 . 71 .  - 7  20

TÁBOR
n

den ýn
den ý

Cena jedného turnusu je 30,- €/die�a, v cene sú zahrnuté
 obedy, pitný režim, poistenie a 1 celodenný výlet

10. 8. - 14. 8. 200910. 8. - 14. 8. 2009

inzercia

inzercia

12. 6. 2009 (piatok)12. 6. 2009 (piatok)

15.00 hod.15.00 hod.

Vel ká zasadacka MsÚ v RajciVel ká zasadacka MsÚ v Rajci

Mestské kultúrne stredisko v Rajci a Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Rajecké 

LADISLAVSKÉ
                 hody

Mesto Rajec

Mestské kultúrne
stredisko v Rajci

27. 6.
sobota

28. 6.
nede¾a

Medzinárodný turnaj starších 
a mladších žiakov vo futbale

Námestie SNP
 
 
 

RAJCUP 2009

STRANIANKA

ZÁVADSKÉ ŽENY

RYTMUS
hudobná skupina

spevácka skupina

dychová hudba

Futbalové ihrisko
 o 8.00 hod.

od 16.00 hod.

RAJÈAN 6/2009
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RAJECKÉ

KULTÚRNE
LETO

JÚL

AUGUST

Mestské kultúrne stredisko v RajciMesto Rajec

Jún

koncert populárnej hudby

 RAJECKÉ LADISLAVSKÉ HODY

V8 BAND 

RODINA HLBOCKÝCH 

MAGURANKA 

BOJNICKÁ KAPELA 

VELKÝ RAJECKÝ DEN
Rajecký jarmok, Rajecký maratón

MEDÚZA 

 FATRANKA 

 ROZLÚÈKA S PRÁZDNINAMI 

15.00 hod.

15.00 hod.

18.00 hod.

18.00 hod.

18.00 hod.

18.00 hod.

23. 6.

Námestie SNP
jún - august 2009 

5. 7. 

12. 7. 

19. 7. 

26. 7. 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ 
ŠKOLA V RAJCI 

hudobná skupina

folklórna skupina

dychová hudba

27. - 28. 6. 2. 8. 18.00 hod.

8. 8.

16. 8. 17.00 hod.

17.00 hod.

hudobná skupina 

23. 8.
dychová hudba

taneèná skupina G.D.I. Junior 
hudobná skupina Rytmus

30. 8.

DUO SKULÁNOVCI Z ORAVY
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