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V akom štádiu je obchvat 
Rajca v úseku K¾aèe-Šuja?

Chystá sa nieèo nové v Rajci?

Ako pokraèujú práce na kultúrnom dome 
a Materskej škole na ul. Obr. mieru?

Pomaly sa dokonèieva obytný dom na ulici 
Sama Chalúpku. Ko¾ko tu vznikne mest-
ských bytov, ako sa budú rozde¾ova� a ke-
dy sa budú odovzdáva� byty?

Materskú školu na Obr. mieru sme v sep-
tembri skolaudovali a odovzdali do pre-
vádzky. Zateplila sa budova, v celej škole je 
nové osvetlenie, MŠ má slneèné kolektory 
na ohrev teplej vody, zrekonštruovali sa so-
ciálne zariadenia, zakúpili sa nové didak-
tické pomôcky a hraèky.

Tak ako sme už infor-
Pre Mesto Rajec bol v rámci Regionál-movali postupne po jedno-

neho operaèného programu ve¾mi úspešný tlivých katastroch dostali 
koniec augusta a september. Bolo nám pot-¾udia domov návrhy zmlúv o budúcich 
vrdené schválenie projektov na rekonštruk-zmluvách o odkúpení pozemkov. Zaèalo sa 

Žiadosti bude posudzova� komisia, ktorá sa ciu Materskej školy na Mudrochovej ul., katastrom Rajca, nasledujú kataster Šuja a 
k nim vyjadrí. Každá žiados� sa posudzuje kde sa uskutoèní podobná rekonštrukcia K¾aèe. Stavebné povolenie je možné poda� 
osobitne a samozrejme, že sa berie oh¾ad na ako na MŠ Obr. mieru a rekonštrukcia Zá-až na základe zazmluvnených pozemkov 
rodiny, ktoré to najviac potrebujú. kladnej školy na Lipovej ul., kde bude vy-zmluvami o budúcich zmluvách na celom 

budovaný nový murovaný pláš� budovy a úseku. 
nová sedlová strecha. A rekonštrukcia ná-Keï sa to všetko zosumarizuje, a keïže 
mestia, o ktorej sme už písali. sa jedná o verejnoprospešnú stavbu, v tých 

Na kultúrnom dome sa zrekonštruovala 30. septembra sme odovzdávali dodáva-prípadoch kto nesúhlasil môže Slovenská 
strecha na hlavnej budove, zateplila sa èel- te¾ovi aj stavenisko – výstavba, rekonšt-správa ciest pristúpi� k vyvlastòovaciemu 
ná stena na hlavnej budove, urobila sa aj rukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice.konaniu, aby mohla požiada� o stavebné 
vrchná omietka a zakryla sa strecha. V rámci ïalších projektov sa bude rea-povolenie. 

Pokraèujeme ïalej v prácach na hlavnej lizova� vodovod Ve¾ká Èierna, ktorý bude V súèinnosti s týmto projektom sa        
budove z dvora, èo sa týka zateplenia, napojený z Rajca a pôjde okolo golfového v projektovej dokumentácii realizuje aj 
omietok, strechy. Zaèali sa práce aj na stre- areálu v Charubinej. V rámci projektu bude ïalšia etapa K¾aèe-Rajecké Teplice, ktorá 
che nad kuchyòou a vybudovaný vodojem, by nadväzovala na obchvat K¾aèe-Šuja. 
jedálòou, bude sa po- ako zásobník pitnej V príprave je aj rekonštrukcia cesty 
kraèova� strechou nad vody pre Ve¾kú Èier-II/517 Rajec-Ve¾ká Èierna. Tu sa tiež za-
javiskom a hlavnou nu a Charubinu.zmluvòujú všetky pozemky a v roku 2010 
sálou. Predmetom re- Ve¾ký projekt  by mal Vyšší územný celok pristúpi� k rea-
konštrukcie je aj vyt- prešiel Združeniu lizácii.
vorenie priestorov na obcí Rajecká dolina. 
tre�om a štvrtom po- V areáli bývalých sta-
dlaží (podkrovie) pre vebnín ved¾a Rezbára 
potreby umeleckej sa bude realizova�, 
školy. V podkroví sú tzv. zberný dvor za 
už vystavané prieèky, takmer 2,65 milióna € V obytnom dome vznikne 11 mest-
položené podlahy. To- (cca 80 mil. Sk). ských bytov. Predpokladáme, že stavba 
ho èasu sa robia elek- Vzniknú tu nové haly nám bude odovzdaná koncom októbra a     
troinštalácie, zdravotechnika, voda, odpad a technológia na separovaný zber.v novembri by sme chceli byty odovzda�, 
a zemné práce na odvedenie dažïových a aby ¾udia mohli už na vianoce býva�. Za rozhovor ïakuje Šzá
splaškových vôd.Byty sa budú rozde¾ova� v zmysle VZN. Foto: Šzá

Obytný dom na ul. S. Chalúpku

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Vo¾by do orgánov samosprávnych krajov sa uskutoènia 14. no- OKRSOK è. 3 – budova Mestského úradu, Námestie SNP 2/2, Ra-
vembra 2009. jec

Primátor mesta v zmysle § 6 zákona è. 303/2001 Z.z. o vo¾bách Do tohto volebného okrsku patria ulice: Bystrická, Hollého 
do orgánov samosprávnych krajov v platnom znení 30. 9. 2009 ur- (rod. domy è. 60 – 116), Hurbanova (è. 5), Kme�ova, Kollárova, 
èil štyri volebné okrsky, a to nasledovne: Komenského, Kostolná, M. R. Štefánika, Nádražná (è. 1 – 23, 38 – 

60), Námestie A. Škrábika, Námestie SNP, Partizánska ( è. 1 – 10, 
OKRSOK è. 1 –budova Základnej školy, Lipová 2, Rajec 134 – 143), Sládkovièova, Vojtova, Zakamenica, Šafárikova, Špor-

Do tohto volebného okrsku patria ulice: Lipová, Hollého (è. 1 – tová, Švermova, Lúèna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova.
49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloòová, Orgovánová.

OKRSOK è. 4 – budova Materskej školy, Mudrochova 930, Rajec
OKRSOK è. 2 – budova materskej školy, Obr. mieru 400/51, Rajec Do tohto volebného okrsku patria ulice: Alexyho, Benkova, 

Do tohto volebného okrsku patria ulice: 1. mája, Fuèíková, Frivaldskeho, Fullova, Haškova, Janka Krá¾a, Jilemníckeho, Mu-
Hurbanova (è. 1 – 4, 6 – 11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nád- drochova, Nerudova, Partizánska (è. 11 – 133, 144), Plávkova, Pri 
ražná (è. 25 – 37), Obr. mieru, S. Chalupku, Záhradnícka. Rajèanke, Slottova. 

VO¼BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOVVO¼BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

MsÚ
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Mesto Rajec v záujme utvárania a ochrany zdravých podmie-
nok, zdravého spôsobu života, z dôvodu zabezpeèenia ochrany 
zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení, v zmysle 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov, v zmysle §36, ods. 1 písm a), §33 ods.1 písm f) zákona 
126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších 
predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta      
è. 63/2005 vydáva toto nariadenie:

Ukladá všetkým fyzickým a právnickým osobám opráv-
neným na podnikanie, ktoré vlastnia, užívajú alebo spravujú 
nehnute¾nosti a hnute¾né veci povinnos� 

vykona� deratizáciu. 
Deratizácia sa bude vykonáva� na území mesta Rajec:

v termíne od 15. 10. 2008 do 31. 11. 2009
Porušenie povinnosti tohoto nariadenia je priestupkom          

v zmysle §38 zákona 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

NARIADENIE O VYKONANÍ DERATIZÁCIE 

Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

V rámci projektu 
boli zakúpené moder-
né didaktické hraèky 
a uèebné pomôcky 
(nové kuchynky,  
viacúèelové pracov-
né stoly), multifunk-
èná jazyková uèebòa, 
ktorá sa bude využí-
va� v edukaènom 
procese. 

Zaèiatok školského roka 2009/2010 bol Pre lepší telesný 
pre všetkých zamestnancov materskej školy rozvoj, pohybovú 
ve¾mi príjemný. zdatnos� a bezpeè-

nos� našich detí boli Po úsilí, ktoré vynaložil celý kolektív 
doplnené pomôcky, zamestnancov pri upratovaní po prestavbe 
balanèná lavièka, našej materskej 
rieène kamene, tunel 
na podliezanie, sada dopravných znaèiek. Budeme sa aj naïalej snaži� skvalitòo-

va� výchovu a vzdelávanie v edukaènom 
procese a tak vytvára� plnohodnotný pobyt 
detí poèas celého dòa v materskej škole.

školy ich èakali príjemné, èisté, vynovené 
priestory. Boli vymenené okná, zateplená 

Chceme sa poïa-budova s novou fasádou, zrekonštruované 
kova� Mestu Rajec, hygienické zariadenia pre deti i zamestnan-
nášmu zriaïovate¾o-cov, vyma¾ované priestory MŠ.
vi, že môžeme praco-Tento projekt spolufinancovala Európ-
va� v takýchto no-ska únia – Európsky fond regionálneho roz- J. Janušová,
vých, moderných, zre-voja. Rekonštrukcia a modernizácia školy riadite¾ka MŠ Obr. mieru
konštruovaných pries-trvala od mája 2009 a práce boli ukonèené 

Foto: Šzá
toroch. na konci augusta 2009.

VYNOVENÁ MATERSKÁ ŠKOLAVYNOVENÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Radostný zaèiatok nového školského roka v Materskej škole na ul. Obrancov mieru v Rajci

Nové svietidlá v triedach

Vynovené sociálne zariadenia
Moderné 
didaktické 

hraèkyhraèky

Zateplená budova s novou fasádou a slneènými 
kolektormi na ohrev vody na streche budovy
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vicinálnej železnice sta� sa môže.
Dòa 1. septembra 1897 v zápisnici 

obecného zastupite¾stva sa uvádza: Obec 
Rajec sa zaväzuje v tom páde jestli by kon-
cesionár povolenie k stavbe železnice zao-
patril a ku skutoènému vystaveniu druhý by 
pristúpil, koncesionárovi alebo jeho práv-
nemu nástupcovi k stavebným nákladom od 
1. januára toho roku ako k stavaniu prikro-Nachádza� sa na trase železniènej trate, romníci, statkári a podnikatelia, ktorí mali 
èí, za 50 jeden za druhým nasledujúcich alebo èo i len v jej blízkosti, to bola na konci obchodné záujmy v Rajeckej doline.
rokov roèite 3 000 korunami prispieva�...19. storoèia snaha predstavite¾ov každého 

V kronike mesta sa píšemesta, èi obce nielen na území horného 
Prípravné práceUhorska. ... Prvé pojednávanie o stavbe železnice 

Zámer na stavbu úzkorozchodnej želez-bolo 25. augusta 1894. V zhromaždení 
nice èoskoro ustúpil snahám o stavbu trate  zastupite¾ského zboru pod predsedníctvom Úvahy o výstavbe železniènej trate zo 
s normálnym rozchodom, ktorá by viedla   richtára Mórica Hladkého z 23 èlenov hla-Žiliny smerom na juh Rajeckou dolinou cez 
z Rajca do Nitrianskeho Pravna a Prievidze.sovalo za stavbu železnice, ktorú chápali mesto Rajec a ïalej do Prievidze neboli vô-

V decembri 1895 dostal povolenie na ako prospešnú pre Rajec. Po dlhšom roko-bec nové. Pôvodné návrhy takéhoto spoje-
prípravné práce pre stavbu trate zo Žiliny vaní bolo utvorené konzílium, ktoré pôjde nia pochádzali z osemdesiatych rokov,       
cez Rajec a Nitrianske Pravno do Prievidze do Rajeckých Teplíc a bude v mene obce     z èias tesne po otvorení prevádzky na Ko-
Pavol Ordódy, obyvate¾ obce Bohatá (dnes s pánom vicišpánom 
súèas� Hurbanova). Povolenie bolo platné pojednáva� o príspev-
jeden rok. No už v júli 1896 dostal povole-ku obce Rajec na že-
nie na predpráce pre železnicu Žilina – Ra-leznicu.
jec Leopold Herber, ve¾kostatkár a titulný 16. septembra 
konzul belgického krá¾ovstva z Rohova pri 1894 sa hlasovalo èi 
Senci.obec Rajec má na že-

Po tomto všetkom už bolo jasné, že že-leznicu prispie� raz a 
leznica bude ma� normálny rozchod. navždy 60 000 zlatiek 

Z finanèných dôvodov sa však stále a roène na úrokoch     
uvažovalo iba o prvej èasti trate po Rajec    3 000 korún. Za hlaso-
v celkovej dåžke 20 km. Zamýš¾aná stavba valo 14 èlenov. Na zá-
však stále ostávala v prípravnej fáze.klade hlasovania bolo 

Seriózne jednania zaèali až v roku 1897, uznesené, že obec Ra-
keï sa utvorila úèastinná spoloènos� miest-jec príspevok na že-
nej železnice Žilina – Rajec. Na jej stavbu leznicu dá. Uvádza sa, 
prispeli všetky mestá a obce ležiace v Ra-že navrhnutá úzkoko-
jeckej doline. Samotné mesto Žilina upísa-¾ajná vicinálna želez-
lo úèastiny za 5 000 zlatých. Župné zastupi-nica v Rajeckej doline 
te¾stvo v Trenèíne vo svojom oznámení je pre obec Rajec z obchodného oh¾adu a šicko-bohumínskej železnici. Prekážkou 
uhorskému ministerstvu obchodu príspev-hospodárstva ve¾mi dôležitá. Touto želez-pri uskutoènení pôvodného zámeru však 
ky obcí komentuje týmito slovami: „Je to nicou bude vyhotovené dávnym túžbam nebol iba nedostatok financií, ale aj neujas-
pekné, lebo tieto obce už raz odhlasovali obce.nenos� vedenia trasy. Kým smer na Rajec 
pomoc na stavbu úzkorozchodnej železnice Koncesionárom úzkoko¾ajnej železni-bol bez problémov, pretože úzka dolina ne-
zo Žiliny do Èièmian. Tieto odhlasované ce Žilina – Rajec bol brnenský bankár Leo-poskytovala iné možnosti, na smer vedenia 
èiastky sú dôležitejšie pre tieto obce, preto-pold Herber, ktorý na základe nariadenia trasy od Rajca sa núkali dve alternatívy. 
že normálnorozchodná železnica Žilina – Vysokého ministerstva obchodu žiadal Jedna smerovala na Èièmany, kde by tra� 
Rajec má väèší význam pre záujmy dopravy udelenie podpory od obce Rajec, lebo iba   konèila, druhá uvažovala o vedení trate 
a bude im lepšie slúži�...“s príspevkami vystavenie úzkoko¾ajnej ïalej na juh do Prievidze. 

Projekt to bol síce smelý, no finanène 
dos� nároèný, pretože poèítal s prekonáva-
ním horských masívov Strážovských vr-
chov a Malej Fatry tunelmi.

Podnikatelia sa preto orientovali na 
stavbu úzkorozchodnej železnice zo Žiliny 
cez Rajec do Èièmian. Tento projekt s roz-
poètom 1 170 000 zlatých podporovali naj-
mä obecné rady v Rajci a Èièmanoch, ktoré 
oèakávali, že stavba železnice „... zdvihne 
úroveò a umožní rozvoj priemyslu a zvýši 
zdroje príjmu ¾udí...“ ako sa uvádzalo v me-
morande z roku 1894. Na stavbu železnice 
upisovali peniaze nielen obce, ale aj súk-

RAJECKÁ ANÈA MÁ 110 ROKOV

Aj keï je to znie neuverite¾né, železnièná tra� medzi Rajcom a Žilinou, na ktorej 
premáva denne nieko¾ko vlakov oboma smermi, oslavuje 10. novembra už 110 ro-
kov svojej existencie.

Železnièná stanica v Rajci na zaèiatku 20. storoèia

Plán železniènej trate konèiacej v Rajci z konca 19. storoèia
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Stavba železnice a v Rajci sa v roku 1910 postavila Ustanovením úèastinnej spoloènosti a 
súkenná továreò. poskytovania príspevkov od obcí bol vyrie- Povolenie na stavbu želez-

V okolitých lesoch sa tiež šený základný problém financovania stav- nice bolo vydané 10. novem-
zvýšila �ažba dreva a èo bolo by, takže sa mohli necha� vypracova� pro- bra 1898 a s jej ukonèením 

pre miestnych obyvate¾ov jekty. sa poèítalo v roku 1900. 
najdôležitejšie, podstatne Stavba trate zo Žiliny do Rajca sa Celá stavba bola zadaná 
stúpli pracovné príležitosti pripravovala v období, keï už boli minu- firme Alvin Arnoldi      
a tým aj zamestnanos�.los�ou názory predstavite¾ov obcí o tom, že z Viedne.

Obyvatelia obcí sa ne-železnièná tra� by mala vies� èo najïalej od Stavebné práce 
museli orientova� iba na obytných domov v obci, aby obyvate¾ov a pokraèovali ve¾mi rý-
prácu v okolí, ale vlakom dobytok vlaky svojim hukotom nerušili. chlo, pretože na trase 
sa rýchlo a bezpeène aj     Predstavitelia každej obce sa naopak neboli žiadne prekáž-
v nepriaznivom poèasí do-snažili o to, aby mali železniènú stanicu ky. Celá tra� merala 
stali do práce aj do podni-umiestnenú èo najbližšie k obytnej èasti. 21,285 km a rieku Raj-

kov v Žiline.Preto sa niekedy muselo siahnu� ku kom- èianku musela preklenú� 
promisom. Tak tomu bolo aj pri zaústení po štyroch mostoch. 

Pri príležitosti 110. vý-trate do žilinskej stanice, kde trasa trate Slávnostné otvorenie 
roèia otvorenia železniè-križovala krajinskú trasu. Vtedy sa totiž prevádzky sa vïaka vy-
nej trate Rajec – Žilina budoval podjazd pod železniènou tra�ou sokému pracovnému 
pripravilo Mestské kul-Košicko-bohumínskej železnice a mesto tempu mohlo uskutoèni� 
túrne stredisko Rajec      Žilina žiadalo, aby aj tra� vedúca smerom už 10. októbra 1899.
v spolupráci s Považ-do Rajca prechádzala ponad cestu. Po otvorení bola pre-
ským múzeom v Žiline Rozhodnutím župného úradu sa vyrieši- vádzka zmluvne odov-

výstavu o histórii trate, ktorá sa slávnostne li nielen tieto nezrovnalosti, ale aj otázka zdaná spoloènosti Košicko-bohumínskej 
otvorí 10. októbra o 16.00 hod. v Radnici   umiestnenia niektorých staníc. Keï sa obce železnice za 50 % zisku. Druhá polovica 
v Rajci a potrvá až do 9. novembra 2009, Porúbka a Turie nemohli dohodnú� o umie- zisku bola urèená pre úèastinnú spoloè-
na ktorú vás srdeène pozývame.stnení nákladnej stanice (dnešnej zastávky nos� miestnej železnice. Povolenie na pre-

a nákladiska), rozhodlo župné zastupite¾s- vádzku železnice platilo 90 rokov.
Zdroj: Spravodajca Mestského múzea v Rajci tvo, aby sa táto postavila medzi oboma ob- Železnica, tak ako sa predpokladalo, 

rok 1999, autor: Dušan Lichnercami bližšie k Porúbke, kde bol vhodnejší otvorila bránu do Rajeckej doliny hlavne 
a kronika mesta Rajecterén. pre obchodníkov a podnikate¾ov. Podmie-

Po doriešení všetkých sporných otázok nila výstavbu nových podnikov v obciach. Spracovala: Šzá
Foto: archív Mestského múzea v Rajcisa mohlo pristúpi� k vytýèeniu trasy a k sa- Tak sa stalo, že v roku 1911 bola otvorená 

motnej výstavbe trate. prevádzka cementárne v Lietavskej Lúèke 

František Baronkay – prvý vlakvedúci 
na novootvorenej železniènej trati 
Žilina – Rajec, ktorý sprevádzal 

vlak 10. októbra 1899

podmienkach. Organizátori si pre nás pripravili kompletný vojen-
ský výcvik, ktorý nám predstavil život profesionálneho vojaka.

Teroristický prepad o druhej hodine ráno, prekonávanie vodnej 
prekážky na èlnoch, jazda na obrnenom transportéri, stre¾ba zo 
samopalov... To je len zopár aktivít z ve¾kého množstva, ktoré na 
nás èakali na sú�aži vo vojenskom výcvikovom priestore Leš�. 

V tábore nebol èas na nudu. Dobrovo¾níci z radov profesionál-
nych vojakov nám pomáhali pri plnení každej z nároèných úloh.

Vyskúšali sme si na vlastnej koži okrem iného aj záchranu 
zranených z trosiek domov, hasièský zásah v tuneli, chemický útok, 
horolezeckú prípravu, èi základy boja muža proti mužovi. Na záver 
celej akcie si náš tím zmeral sily s konkurenciou z ïalších 36 škôl 
vo vojensko-brannom preteku. Vo fyzicky nesmierne nároènom 
behu plnom prekážok sme dokázali, že vieme, èo je to tímová práca 
a podpora. Dievèatá milo prekvapili a držali sa výborne. Síce una-
vení, ale plní zážitkov sme si vypoèuli a prevzali ceny od ministra 
obrany SR Jaroslava Bašku.

Vydarený Kemp nám všetkým študentom príjemnou cestou 
priblížil Ozbrojené sily SR a život v nich. Viacerí z nás objavili 
svoje hranice, vïaka tréningu sa nám ich dokonca podarilo posu-Na krajskej kvalifikácii sa tímu (Lenka Ficeková, Ivana Bohá-
nú� ïalej, a preto si myslím, že nám to dalo viac, než len pekné èiková, Patrik Zábovský, Rastislav Kavecký, Michal Mikolka, 

Gymnázium Javorová Rajec zážitky. Pochybujem, že sa našiel niekto taký, ktorý by odišiel Michal Sekáè), ktorý reprezentoval , 
domov nepokojný alebo s pocitom, že v Lešti nenašiel kúsok seba.podarilo vyhra� miestenky na túto nesmierne pútavú akciu. 

Mohli sme sa teda pripravova� na 4 dni strávené v bojových Text a foto: Michal Sekáè

Regrutaèné strediská Centra personálneho marketingu Personálneho úradu Generálneho štábu ozbrojených síl SR v spolupráci s Ko-
munikaèným odborom MO SR organizovali 22. až 25. júna už piaty roèník vojensko-branného cvièenia KEMP 2009 vo Výcvikovom priestore 
vojenského obvodu Leš�, ktorý bol urèený pre vybraných študentov stredných škôl z celého Slovenska.

KEMP LEŠŤ 2009
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mohli zmluvy vypracova� aj sami.

Ak však zmluvu vypracuje advokát a 
vydá k nej tzv. autorizaènú doložku (ob-
dobné platí ak je zmluva spísaná vo forme 
notárskej zápisnice notárom) preberá týmto 
na seba celú zodpovednos� advokát a 
správa katastra k takejto zmluve pristupuje 
odlišne. Posúdi len jej formálne náležitosti. 
Nezaoberá sa teda skutoènos�ami, èi bol 
prevodca oprávnený s nehnute¾nos�ou na-
klada�, èi sa neprieèi dobrým mravom a 
pod. Túto zodpovednos� preberá v prípade 
autorizovanej zmluvy na seba advokát.

Takisto aj prípadnú zodpovednos� za 
tru oznámenieV tomto èísle vám predstavíme aktuálnu  o zamýš¾anom vklade a ná- škodu, ktorá by mohla stranám vzniknú�. 

aj návrh na vklad v elektronickej zmenu týkajúcu sa nového katastrálneho sledne Pri autorizovaných zmluvách vypracova-
forme, správny poplatokzákona úèinnú od 1. septembra 2009, kto-  za vkladové ko- ných advokátmi musí správa katastra roz-

18 €rá má dopad na postup pri prevode nehnu- nanie bude pre vás znížený na  (542,27 hodnú� o vklade už do 20 dní. Katastrálne 
te¾ností napríklad kúpou èi darovacou Sk) (33 € – 15 € = 18 €). konanie je teda znaène zrýchlené.
zmluvou.

Elektronické podanie návrhu však Advokátske kancelárie èi notárske úra-
musí by� podpísané zaruèeným elektro- dy budú v doh¾adnej dobe urèite vybavené V úvode v krátkosti spomeniem, že kaž-
nickým podpisom, èo vyžaduje, aby ob- aj zaruèeným elektronickým podpisom, èo dá zmluva týkajúca sa prevodu nehnute¾-
èan, ktorý chce túto formu využi�, dispono- umožòuje podáva� návrhy na vklad v elek-ností (t.j. napr. kúpna alebo darovacia 
val príslušným zariadením. tronickej forme. Podanie autorizovanej zmluva) musí by� uzavretá v písomnej 

V našej krajine je využívanie zaruèené- zmluvy na vklad elektronickou cestou bude forme a vlastnícke právo z nej sa nadobúda 
ho elektronického podpisu len v zaèiatkoch asi najvhodnejšou kombináciou, ako pre až vkladom do katastra nehnute¾ností, teda 
a napriek tomu, že je dostupný prakticky právnu istou, tak aj svižnos� konania a za-nie ako sa niektorí mylne domnievajú už 
každému záujemcovi, disponujú ním pre- �aženos� obèana správnymi poplatkami.samotným podpísaním zmluvy zmluvnými 
važne len obchodné spoloènosti, advokát-stranami. JUDr. A. Kecerová – Veselá
ske kancelárie a pod. Samotná zmluva, ako aj návrh na vklad 

Je preto otázne, pre ko¾kých obèanov do katastra nehnute¾ností musia spåòa� 
bude takáto forma podávania návrhov na všetky náležitosti, ktoré sú podrobne 
vklad a s tým spojená úspora poplatkov, vymenované v katastrálnom zákone. Keï 
naozaj dostupná.sú splnené všetky zákonné náležitosti, sprá-

va katastra je povinná rozhodnú� o vklade 
Pod¾a pôvodného návrhu novelizácie do 30 dní podania návrhu.

katastrálneho zákona malo oprávnenie vy-
hotovova� zmluvy o prevode nehnute¾ností Novinkou od septembra 2009 je mož-
prejs� výluène na advokátov a notárov. nos� poda� príslušnej správe katastra tzv. 

oznámenie o zamýš¾anom vklade v elek- Pozemkové právo patrí k jednému z naj-
tronickej podobe komplikovanejších odvetví slovenského  tlaèiva, s èím súvisí zní-

práva, a v praxi dochádza k vyhotovovaniu ženie správneho poplatku za vklad o 15 € 
chybných zmlúv, ktoré èasto nezodpoveda-(451,89 Sk), èo v praxi znamená, že správ-
jú právnemu stavu respektíve neobsahujú ny poplatok za vklad, ktorý je 66 €             
všetky náležitosti pod¾a zákona. Toto má za (1 988,32 Sk) bude znížený o 15 € (451,89 

v prípade elektronického ozná- následok mnohé prerušené èi zastavené Sk), teda 
menie za vkladové konanie zaplatíte iba katastrálne konania, èo celý systém spoma-
51 € ¾uje a niekedy aj zne- (1 536,43 Sk).

preh¾adòuje. Neho-
voriac už o dlhotrva-Ïalšia a pre obèanov snáï ešte výhod-
júcich súdnych spo-nejšia zmena spoèíva v možnosti poda�      
roch o urèenie vlast-v elektronickej podobe aj samotný návrh na 
níka nehnute¾nosti.vklad do katastra nehnute¾ností. V tomto 

Novela úèinná od prípade sa správne poplatky znižujú na 
1. septembra 2009 sa polovicu. Za tzv. obyèajný návrh na vklad 
nakoniec priklonila tak zaplatíte len 33 € (994,16 Sk) a za tzv. 
ku kompromisu a ne-zrýchlený vklad (lehota na vybavenie 15 
vylúèila laických ob-dní) len 130 € (3 916,38 Sk).

ak podáte katas- èanov z toho, aby si Dokonca v prípade, 

V tomto èísle Rajèana zavádzame novú pravidelnú rubriku PRÁVNA PORADÒA.  
Advokátka JUDr. Anna Kecerová – Veselá v nej bude odpoveda� na vaše otázky, 
týkajúce sa právneho riešenia rozlièných situácií, s ktorými sa stretávate vo svojej 
rodine, práci alebo v styku s orgánmi verejnej moci.

Rubrika sa bude venova� aj novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym 
právnym otázkam, ktoré by vás mohli zaujíma� a by� pre vás užitoèné.

PREVODY NEHNUTE¼NOSTÍ 
NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA A PRAX

PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA

inzercia

Vaše otázky právneho charakte-
ru do rubriky Právna poradòa mô-
žete v písomnej forme odovzda�:

1. osobne v Mestskom kultúrnom 
stredisku Rajec.
2. e-mail: 
3. vhodi� do schránky pred vstupom 
do MsKS

Advokátka JUDr. Anna Kecerová 
– Veselá vám na otázky ve¾mi rada 
odpovie.

mesacnikrajcan@rajec.net

6
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ticky už pre všetky roèníky mlieèny program v zmy-Program SMILE
Nový školský zákon je v praxi druhý s následnou možnos�ou sle podpory zdravej výži-

rok. Ruka v ruke vstúpil do platnosti aj no- aktualizácie. vy. 
vý štátny vzdelávací program, na základe Lektorom z èeskej stra- Jeho súèas�ou sú aj 
ktorého si každá škola na Slovensku vyt- ny bol Mgr. Peter Pelikán, dva nainštalované auto-
vára vlastný školský vzdelávací program. ktorý s pedagógmi v prie- maty, ktoré vydávajú za-
Ten má svoju štruktúru a obsah. Škole a jej behu teplého sobotného tia¾ tri druhy mlieka, ka-
pedagógom sa v òom vytvára priestor pre dòa spomínaný školský kaové, vanilkové a jaho-
vytvorenie takých uèebných štandardov, vzdelávací program vytvo- dové. Èasom sa ponuka 
ktoré okrem stanovených vychádzajú z tvo- ril, resp. dal do dátovej for- rozšíri o acidofilné mlie-
rivosti samotných pedagógov, ale aj miest- my tak, aby ho mohli jed- ko. 
nych pomerov. Ak sa chce vytvori� dobrý notliví vyuèujúci v budúc- Automaty fungujú na 
školský vzdelávací program, musí by� bez- nosti používa� vo všetkých èipové karty, ktoré si mô-
podmieneène založený na vzájomnej spo- roèníkoch 1. – 9. Urèite sa že zakúpi� každý žiak na-
lupráci. Kým uzrie svetlo sveta, prejde aj zjednoduší práca pre peda- šej školy. Na karte má      
nieko¾ko týždòov. gógov a hàby papiera na- k dispozícii 20 ks mliek. 

Vedenie Základnej školy na Lipovej ul. hradí program SMILE (ús- Už prvé dni ukázali, že    
prizvalo k spolupráci spracovate¾ov èeskej mev). o Školský mlieèny pro-
školskej reformy za úèelom vytvorenia Nás teší, že sme spolu gram v Základnej škole 
školského vzdelávacieho programu prak- so Základnou školou vo Višòovom prvými na Lipovej ul. je obrovský záujem a svoju 

dvoma školami na spokojnos� vyjadrili nielen žiaci, ale aj 
Slovensku, ktoré rodièia.
vyškolili èeskí vý-
vojári a svoje skúse-
nosti budú prezento-
va� o.i. aj na Minis-
terstve školstva SR.

Automaty na 
mlieko

V spolupráci s fir-
mou, ktorá sa zao-
berá výrobou a dis-
tribúciou mlieka sa 
podarilo vedeniu 
školy zabezpeèi� in- PaedDr. Marian Paprskár

riadite¾ školyteligentný Školský 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LIPOVÁ PRVÁ NA SLOVENSKU

Poďakovanie

Touto cestou vyjadrujeme poïa-
kovanie pani Vilme MATUŠÍKO-
VEJ, ktorá darovala našej škole èas� 
prírodopisnej zbierky po manželovi 
Alexandrovi Matušíkovi.

Exponáty obohatia uèebné po-
môcky a nájdu svoje miesto vo vý-
chovno-vzdelávacom, procese. 

Ešte raz, ïakujeme.

Foto: archív ZŠ, Lipová

Foto: archív ZŠ, Lipová

Bezstarostné prázdninové dni odleteli spolu s lastovièkami a 
pre „naše“ deti opä� nastali pracovné dni plné nových zážitkov, 
vedomostí a hier. 

„Starí“ škôlkari spomínajú na zážitky z uplynulého školské-
ho roka – na stretnutia s rybárom, po¾ovníkom, mestskými aj 
štátnymi policajtmi. Nezabudnute¾né bolo pre všetkých aj stret-
nutie so sokoliarmi z Bojníc v areáli Špeciálnej základnej školy 
v Šuji. 

Noví škôlkari sa zoznamujú s prostredím materskej školy,    
s novými kamarátmi v triedach a obèasná tajná slzièka v ich oè-
ku prezrádza, že si spomenuli na svojich najbližších. Ale hry      
s kamarátmi ju rýchlo vysušia. A uèite¾ky sa v príjemnom 
prostredí a pokojnej atmosfére snažia vytvori� také podmienky, 
aby sa deti cítili príjemne.

Mária Kamenská, 
uèite¾ka MŠ Mudrochova

OPÄT V MATERSKEJ ŠKOLE

Foto: archív MŠ, Mudrochova
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tepla a teplej vody?Už nieko¾ko rokov sa spomína nutnos� 
Snažíme sa mini-rekonštrukcie kotolne na sídlisku Sever.

malizova� dopad na V tomto roku sa firme Bineko podarilo 
obyvate¾ov sídliska. získa� finanèné prostriedky na rekonštruk-
Zatia¾ boli pol až jed-ciu kotolne na sídlisku Sever z Ministerstva 

Európskeho nodenné odstávky te-hospodárstva SR (MH SR) a z 
fondu regionálneho rozvoja plej úžitkovej vody. (EFRR)        
v rámci operaèného programu Konkuren- Ïalej sa plánuje 2-3 
cieschopnos� a hospodársky rast dòová odstávka kon-. Rekon-

890 158,29 € com októbra, práve štrukcia kotolne bude stá�  (26 
pri prechode starej 816 908,64 Sk) MH SR a EFRR poskytne 
plynovej technológie finanèné prostriedky vo výške 50 % z tejto 
na novú. Samozrej-sumy. Zostávajúcich 50 % finanèných pro-
me, ak to bude mož-striedkov pôjde z úveru.
né,  poèkáme na Zaène sa rekonštrukcia kotolne ešte tento 
priaznivejšie poèa-rok?
sie. Celá rekonštruk-S rekonštrukciou sa zaèalo po podpísaní 
cia bude prevádzaná Zmluvy o poskytnutí nenávratného finan-
tak, aby obyvatelia èného príspevku 1. októbra 2009.
sídliska pocítili èo Ako dlho bude trva� rekonštrukcia?
najmenej, že sa ko-Rekonštrukcia bude trva� 8 mesiacov. 
tolòa prerába.Keïže sa však blíži vykurovacie obdobie, Ko¾ko áut biomasy denne spotrebuje kotol 

tak sa musí v októbri a novembri prednost- Pocítia odberatelia zmenu ceny tepla už   a  bude dostatoène zabezpeèený dovoz a 
ne uskutoèni� rekonštrukcia plynovej èasti v nasledujúcom roku 2010? spracovanie štiepok prevažne z h¾adiska 

Záleží to od toho, kedy sa podarí spusti� kotolne a následne v decembri sa zaène prašnosti?
kotol na biomasu. Ak by sa spustil od 1. 1. inštalova� kotol na biomasu o výkone 1 me- V kotolni sa spáli v lete zhruba jedno 
2010 je jednoznaèné, že cena bude nižšia, gawatt (MW). Poèítame, že v januári 2010 auto paliva denne a v zime sa spália tri autá 
ale v tejto chvíli ešte nevieme poveda�   d en n e by sa mal sfunkèni� aj tento kotol. Dokon- . Nebude sa to však naváža� každý 
o ko¾ko to bude.èovacie práce budú trva� do mája 2010, ke- deò, ale zhruba raz za 3 až 4 dni sa navozí 

Treba si však uvedomi�, že nejde len   b i dy bude stavba aj skolaudovaná. omasa do zásoby.
o rekonštrukciu v zmysle inštalácie kotla na Vznikne kotolòa s komplet zrekonštru- Èo sa týka prašnosti, po dovezení paliva 
spa¾ovanie biomasy, ale bude vykonaná ovanou plynovou èas�ou a novou biomaso- auto vojde do skladu, zatvoria sa dvere a až 
kompletná rekonštrukcia pôvodnej plyno-vou èas�ou. vtedy sa biomasa zloží. Bude v èo najväèšej 
vej kotolne bez toho, aby sa cena tepla Dotkne sa nejako obyvate¾ov sídliska re- miere minimalizovaná prašnos�. 
zvyšovala.konštrukcia kotolne, èo sa týka dodávok 

Kotolòa na sídlisku Sever je v prevádzke od roku 1989. Nieko¾ko rokov sa spomína nutnos� rekonštrukcie. Už nieko¾ko dní sa v kotolni prevádzajú 
práce. O rekonštrukèných prácach sme sa rozprávali s konate¾mi spoloènosti Bineko – ¼ubomírom Pialom a Ing. Ivanom Bajzíkom.

BIOMASA UŽ AJ NA SEVERE

Jubilanti október 2009Jubilanti október 2009

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

65 rokov
Elena Baránková
Eva Paprskárová 86 rokov

Jozef Chodelka
70 rokov Karol Ondrašech

František Fraštia
Anna Koledová
Štefan Klinec 88 rokov

Berta Andrísková
85 rokov

Magdaléna Golierová

Zosobášili sa 

¼uboš Biely a Katarína Kavcová
Michal Èeròanský a Marianna Slottová

Pavol Pauliny a Katarína Žideková
Ing. Juraj Kecer a JUDr. Anna Veselá
Peter Hudek a Katarína Rolincová

Zosobášili sa 

Opustili nás

Irena Slottová 1930 – 6. 9. 2009

Opustili nás

Poh¾ad na zrekonštruovanú kotolòu na sídlisku Sever

Za rozhovor ïakuje Šzá



RAJÈAN 10/2009

má dnes svoje sú�aže, svetový pohár nevynímajúc. In-line hokej trénu-
je v našom klube bývalý hokejista Martin Kavecký, toho èasu študent 
telovýchovnej fakulty. In-line hokej vyh¾adávajú hlavne chlapci a 
muži.

Z krasokorèuliarskych aktivít si možno vybra� hneï dve: in-line Krasokorèuliarsky Klub Vloèka pozýva všetkých in-line korèu-
jednotlivci a in-line skupiny tzv. synchron.liarov na verejné korèu¾ovanie každú sobotu a nede¾u od 14.00 do 

Veríme, že èasom sa v Rajci nájde nieko¾ko skupín, ktoré sa budú 16.00 hod.
pravidelne venova� práve syn-Korèu¾uje sa v krytej hale na Nádražnej ulici 328/62 na 
chrónnemu korèu¾ovaniu na štvrtom podlaží (budova s nápisom Korasan).
kolieskových korèuliach v rôz-Na svoje si prídu, tak dobrí korèuliari, ako aj zaèiatoèníci, 
nych vekových kategóriách. ktorým pomôžeme a poradíme. Poèas verejného korèu¾ovania 

Nie je bez zaujímavosti, že prebieha kurz základov korèu¾ovania, na ktorý sa možno 
krasokorèu¾ovaniu sa venujú, prihlási� na mieste. Vstupné 2 EUR (60,25 Sk) / osobu.
tak ženy, ako aj muži, ale práve 
muži dosahujú tradiène lepšie Okrem verejného 
výsledky v hlavnej vekovej ka-korèu¾ovania chceme 
tegórií (t.j. v seniorskej sú�aži).upriami� pozornos� 

èitate¾ov mesaèníka 
Záujemcovia sa môžu pri-Rajèan na naše aktivity: 

hlási� do základného kurzu kor-in-line hokej, krasokor-
èu¾ovania, na hokej alebo krasokorèu¾ovanie. èu¾ovanie jednotlivcov 

Kontakt: Ing. Peter Prieèinký, tréner krasokorèu¾ovania, è. tel.:    a synchron.
041/ 562 46 31, mobil: 0903 810 176. Ve¾mi zaujímavým 

Viac o našej sú�ažnej a tréningovej èinnosti nájdete na našich športom, ktorý zazna-
i n t e r n e t o v ý c h  s t r á n k a c h   ,  menáva silný vzostup 

 ,  je in-line hokej, ktorý 
w w w. v l o c k a . k o m p r e s s . s k

www.vlocka.weebly.com www.youtube.com/kkvlocka

tých žien. Postupne sa technika rozšírila do Pokraèovanie z èísla 7-8/2009
Španielska, Francúzska, severnej Európy a 
Uhorska, ktorého súèas�ou bolo i územie Technika, ktorá vzniká viazaním jednodu-
dnešného Slovenska. chého a stále rovnakého uzla. Preto v našom 

V 16. a 17. storoèí sie�o-putovaní po technike makramé, pokraèujeme 
sie�ovanie vanie dopåòalo ve¾kú èas� tak úzko tkané plátnové pásy. technikou .

odevných a bytových textílií Vo viacerých oblastiach sie-
š¾achty a mestského patri- �ovaním zhotovovali èepce, 
ciátu. Sie�ované a vyšívané alebo ich èasti. Celý sie�ova-
boli èepce, závoje, obruby a ný èepiec s bielou výšivkou 
vložky do záster a košie¾. Ïa- tvoril súèas� ženského kroja  
lej to boli vložky do obrusov, v Èièmanoch. V Nitrianskom 
plachiet na postele, do oblie- Pravne sie�ované èipky zdo-
èok a na vankúše. Sie�ovanie bili dolný okraj zástere. Naj-
zdobilo i cirkevné textílie, staršie zachované výšivky na 
prestieradlá na oltár, kazate¾- sieti na území dnešného Slo-
nicu, prikrývky na kalich i liturgické odevy venska pochádzali z Gemera, Spiša, Šariša.
(alby) V prvej polovici 20. stor. boli ob¾úbené 

Vzory vyšívané na sieti pochádzali zo sie�ované záclony a prikrývky rôznych tva-
vzorníkov vydávaných v Taliansku, Nemec- rov. Ruèné sie�ovanie nahradil tyl (pod¾a Patrí k najstarším textilným technikám, 
ku v 16. a 17. storoèí. Výšivky zobrazovali francúzskeho mesta Tull, kde sa vyrábal stro-dôkazom sú nálezy rybárskych sietí z prave-
náboženské výjavy, napr. Adam a Eva, obeto- jovo), bola to jemná tkanina, na ktorú sa vy-ku. Všeobecne sa pôvod techniky kladie do 

vanie Izáka, svetské výja-starovekej Perzie. 
vy (jazdec na koni), geo-Výluène praktické poží-
metrické vzory (ružica), vanie sietí sa postupne meni-
rastliny (tulipán), zvieratá lo do inej podoby a zaèalo sa 
(lev, jeleò).uplatòova� stále viac na oz-

Techniku viazania dobné úèely. Od 15. storoèia 
sietí a vyšívanie na sieti, sa sie�ovanie rozšírilo vo 
ktorú dedinské ženy spoz-vyšších vrstvách spoloènosti 
nali na panských dvoroch v celej Európe. Hlavne v Ta-
a v kláštorných dielòach liansku v období renesancie 
zaèali uplatòova� pre sú známe hodvábne výšivky 
vlastnú potrebu. Nasledujúce 18. a na sieti a jemné sie�ky, ktorý-
19. storoèie môžeme na Slovensku šívalo a postupne nahradila ruèné sie�ovanie.mi si ženy pokrývali vlasy. 
považova� za obdobie rozkvetu ¾u- Pokraèovanie v ïalšom èísle.Boli robené z hodvábnych a 
dového sie�ovania. Poznáme širo-kovových nití, dopåòané ko- Zdroj: J. Zajonc, Sie�ovanie a výšivka na sieti, 
ké pásy vyšívanej siete, ktoré vší-rálikmi, bohaté ženy ich na- ¼udový textil

vali do kútnych a smrtných plachiet a spájali hrádzali perlami. Sie�ky boli výsadou vyda- Spracovala: L. Pekariková, Foto: autor

VEREJNÉ KORÈUL’OVANIE UŽ AJ V RAJCI

Text a foto: Ing. Peter Prieèinký

Vložka do obrusov, 
oblieèok, na vankúše...

SIETOVANIESIETOVANIE

Ženský závoj z Perzie

Sie�ovaný èepiec z Èièmian
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nebezpeèné útesy a Osem bežcov z Maratón klubu Rajec – Pa-
domov zase iným šo-vol a Ján Uhlárikovci, Ján Kavec, Janka Žide-
tolinovým zjazdom. ková, Jozef Stupòan, Ondrej-Gorazd Vese-
Pokraèovali sme cez lovský, ¼ubomír Pekara, Tomáš Odlevák a 
mesteèko Tesch a Zer-sprievodca Slavomír odchádzalo v piatok 26. 
matt Mat-vysokohorské túry na k matke hôr júna za svojim cie¾om – 
terhorn. bicykloch v Taliansku a vo Švajèiarsku so zá- Bicyklom 

vereènou èerešnièkou Zermatt, maratón pod sme sa dostali do 
Matterhornom. výšky 2585 m n. m. 

Larchenweg Schwarz-V sobotu sme zastali v mesteèku Pratto 
seeAllo Stelvio . Pred sebou sme (930 m n. m.). Všade okolo celé 
mali velikánov hôr, skupiny cyklistov. Malé historické námestie 

25 km nádherné stráne, kde nám poslúžilo ako štart na stúpanie až 
Passo Dello Stelvio ešte kvitli drobné alp-na vrchol priesmyku  

ské kvietky, všade (2757 m n. m.). Pokia¾ sme vystúpili na 
okolo boli pásy snehu. vrchol, krásne slneèné poèasie sa zmenilo na 
Èlovek h¾adí s úžasom silný vietor a hustý dážï. Výstup do priesmy-
a rešpektom na to èo ku nám trval tri hodiny.

Issolacia Bormio vidí. V kempe  pri meste  
Piatok bola prezen-(Taliansko) sme strávili 3 noci a odtia¾to sme 

tácia na maratón, výlet do známeho lyžiarske-robili ïalšie vysokohorské cyklotúry do oko- Výsledky: T. Odlevák 4:05:43, O. Vese-
ho strediska Saas Fee, mesteèko pod 4-tisí-lia. Najdlhšia cyklotúra mala 95 km. V Talian- lovský 4:09:42, P. Uhlárik 4:49:54, J. Stup-
covkami, zubaèkou zo Zermattu na Gorner-sku sme prešli a zdolávali nekoneèné stúpa- òan 5:02:13, J. Uhlárik 5:29:24, J. Žideková 
gratCancano Sulla Diga  (3083 m n. m.). Tu sme si vyšli peši ešte nia, jazero , priehradu . 5:31:21, Janko Kavec 6:08:47.

San- vyššie až do výšky 3200 m a kochali sa celou Prehupli sme sa do Švajèiarskej dedinky Nastúpali sme 6000 m. Nádherné výh¾a-
ta Mária tou nádherou, ktorá sa nám ponúkala a  a opä� sme stúpali do výšky 2503 m dy a š�astný pocit z každej trasy, ktorú sme 

Umbrail obdivovali sme obrovské ¾adovcové hory. n. m. na priesmyk , ktorý je hranicou zvládli sa nedá zabudnú�. Ani na prvý pries-
Cie¾ maratónu bol o 200 m nižšie v Rotenbo-medzi Talianskom a Švajèiarskom. myk Passo Dello Stelvio, ktorý sme zdolali 
dene Maratónska sobota – 4. júla – sedlo Bechedi Trei- . nikto ne-Ïalší deò nasledovalo ako prvý za toho najhoršieho poèasia. Na vr-

la vedel, ako dopadne po týždni cykloturistiky.  (2430 m n. m.) hlboko v horách, kam sme sa chole sme ešte vošli do malej kaplnky Panny 
Beža� maratón s prevýšením 1870 m sa nedá dostali po¾nými cestièkami a chodníkmi, ale Márie Snežnej, ktorej sme potichu zaspievali 
len tak. Niekomu bicykel pomohol, inému ub-odtia¾ sme sa vrátili nádherným údolím opä� a zapálili svieèku, ako poïakovanie. 

Sulla Diga ral zo síl, ale všetci sme to zvládli na výbornú.k priehrade  z opaènej strany cez 

tretine sú�aže. Takmer polovicu gólov „Fri- 17: Majo Krajèoviech, 16: Miòo Macura,   
valïanov“ strelil najlepší strelec Michal 14: Jojo Pekara, 9: Braòo Sopko, 7: Pe�o Há-
Zvrškovec (skóroval v každom stretnutí,  j ek ,  M aj o Macák, 5: Laco Veselý, 4: Pe�o Ve-
v ktorom hral!). Do bojov o majstra zasiahlo selý, 2: Mišo Pekný, 1: Ivo Majerèík, Juro 
aj piate Jasenové, keï dokázalo 2 krát zdola� Huliak, (+ 1 gól vlastný a 5 gólov za kontu-
„Torpéïakov“. Ak chcú by� úspešnejší, po- maènú výhru).

FK 97 Torpedo (80):Klub malého futbalu si na rok 2009 stano- tom sa k výraznej osobnosti tímu Ma�ovi Lie-  11 gólov: Roman 
vil dve priority svojej èinnosti: pokraèova�   t avcovi (brankár) musia prida� gólmi ostatní Vojtek, 10: Jaro Kotrík, 9: Pe�o Za�ko, Pe�o 
v tradícií mestskej ligy a zorganizova� futsa- spoluhráèi. Posledné Red Wings nezískalo Kotrík, 7: Juro Vavrík, Stano Pekný, 6: Mišo 
lový turnaj RAJEC CUP. ani bod, èo úplne nevystihuje kvalitu jeho Kotrík, 5: Jojo Oèko, 4: Kajo Dudák, 3: Jojo 

hráèov. Dokázali odohra� nieko¾ko vyrovna- Forbak, 2: Rado Kadurík, Tomáš Hollý, Jano 
ných stretnutí, napríklad 1:2 s Deportivom, Hulín, Vlado Sudor, (+ 1 gól vlastný).Turnaj sa napokon nepodarilo uskutoèni�, 
5:6 s Torpédom. Barsa (48): 10 gólov: Tomáš ligas, 7: Ja-pretože cudzie tímy nemajú ve¾mi záujem 

KMF Rajec ïakuje predstavite¾om mes- no Mlynár, Kajo Židek, 6: Kubo Pekara,       hra� na asfaltovom povrchu. 16. roèník mest-
ta, hráèom, rozhodcov a všetkým, ktorí za- 5: Braòo Valach, Ma�o Zadòan, 3: Kubo skej ligy i s podporou Mesta Rajec sa podarilo 
bezpeèovali ML a pomáhajú pri èinnosti Grupáè, 2: Jano Štrba, Juro Hulín, 1: Mišo zabezpeèi�, štartovalo v nej 6 mužstiev a 88 
KMF. Vrábel.hráèov z Rajca a blízkeho okolia.

Rajecká Lesná (56): 27 gólov: Mišo Suverenitu z posledných rokov potvrdilo 
Zvrškovec, 6: Jojo Miko, 5: Jano Kollár, Jano Deportivo a získalo svoj 10. titul v rade. I keï 
Bartek, Palo Jakubes, 4: Juru Hromada,        jeho výsledky neboli vždy také výrazné ako   
3: Mišo Dorinský, (+ 1 gól vlastný).v predošlých sezónach, individuálne schop-

Jasenové (42): 10 gólov: Mišo Adamec, nosti hráèov a kombinaènou hrou zaslúžene 
8: Marek Janík, 5: Rišo Bado, 3: Majo Mišiak, zví�azili a zavàšili úspešnú dekádu klubu.
Ondro Baránek, 1: Fero Bakovka ml., Števo Vicemajstrom sa stalo „veène druhé“ FK 
Dubec, Erik Ïurec, Miòo Bárdy, Juro Kavec-97 Torpédo, ktoré riešilo problém na brankár-
ký, Ma�o Lietavec, (+ 2 góly vlastné a 5 gólov skom poste a na rozdiel od Deportiva sa 

NAJLEPŠÍ STRELCI ML: za kontumaènú výhru).nevyhlo zakopnutiam so slabšími mužstvami.
27 gólov Michal Zvrškovec (Raj. Lesná) Red Wings (30): 8 gólov: Kubo Rybár,   Boj o 3. miesto zvádzali do posledného kola 
19 gólov Michal Hulín (Deportivo) 5: Pe�o Kasman, Oòo Dúbravka, 3: Pe�o Pau-tri tímy, nakoniec sa tešili hráèi Barsy – nová-
17 gólov Marián Krajèoviech (Deportivo) líny, Lukáš Kalman, 2: Pa�o Oèko, 1: Jojo èik sú�aže, ktorý v zimnom období úèinkuje  

Rybár, Ma�o Fusko, Kubo Dúbravka (+ 1 gól v žilinskej Žirafa lige.
STRELCI POD¼A MUŽSTIEV: vlastný).Štvrtá skonèila Rajecká Lesná, ktorá sa    

Deportivo (108): 19 gólov: Mišo Hulín, o bronz pripravila slabými výsledkami v 2. 

MESTSKÁ LIGA 
VO FUTSALE

J. Oèko, KMF Rajec

MARATÓNCI
POD MATTERHORNOM

J. Žideková

Foto: archív MK
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Narodenie – príchod èloveka na svet sa Pokia¾ nezasiahne do života manželov 
stáva bežnou skutoènos�ou. Zdravotný stav vážna choroba alebo dokonca smr�, všetko 
rodièky-matky sa pomaly skonsoliduje, sa postupom èasu dá vyrieši�. No horšie, ak 
urobia sa krstiny a èlovieèik pomaly rastie nastane smr� jedného z manželov a druhý 
až dospeje. zostáva sám. Moja manželka posledné roky 

Aj v dospelosti prichádzajú starosti, ra- bola postihnutá chorobou, ale ja som stále 
dosti i smútky. Niektorí mladí, keï uzavrú dúfal, že to ešte nebude koniec jej života.
manželský zväzok v òom zotrvajú až do Avšak krutá realita sa napokon dostavi-
neskorej staroby. No poniektorí si manžel- la. Manželka mi zomrela a ja som zostal 
skú prísahu neberú celkom k srdcu a po sám. Ešte za života si urèila miesto, kde 
èase sa rozchádzajú – rozvedú. chce leža� svoj veèný spánok a tak som ju 

Je samozrejme ve¾ká chyba, ak uzavre- tam pod¾a jej želania pochoval. 
tie manželstva berú na ¾ahkú váhu a po Naše manželstvo sa stáva už len rodin-
krátkom èase znova uzatvárajú ïalšie man- nou kronikou, ktorá sa bude pomaly dopå-
želstvo. Napokon nevedia kde zakotvia, pri òa� ïalšími putujúcimi do veènosti.
ktorej žene a èi manželovi. No svet je už raz Aj keï som veriaci a viem, že každý kto 
taký, �ažko sa mu dá rozumie�. sa narodí musí zomrie� (telesne). Je prav-

samotu, na ticho, na prázdne miesto pri sto-Preèo píšem túto úvahu, o manželskom dou, že èlovek sa skladá z duše a tela a pri 
sa le, keï raòajkuje, obeduje i veèeria. No sa-živote ¾udí?! Je to skutoènos� ¾udského úmrtí ¾udské telo stáva akoby len pred-

mozrejme i poste¾ zostáva prázdna.života na zamyslenie. metom, ktoré treba uloži� na veèný odpoèi-
Už mi nezavolá – podaj mi trochu vody Preto sa aj ja zamýš¾am nad naším nok do hrobu. O našu dušu by sa mal posta-

som smädná, podaj mi tabletku od bolesti, manželským životom, ktorý sme prežili ra� Ten, kto ju vložil do nášho tela a to je 
spolu lebo už nemôžem vydrža�. To boli èasté s mojou manželkou vyše 58 rokov Stvorite¾.

slová mojej manželky pred smr�ou nieko¾-spoloèného života. V živote manželov prí- No napriek všetkému si v živote teraz 
„Preèo, preèo sa tak muse- ko týždòov a dní. No vydržal som to až do du chvíle radostné i smutné, ale je otázkou kladiem otázku: 

lo sta�, že som musel zosta� sám a moja leží posledných okamihov jej života. èi všetko èo na nich do¾ahne vedia preko-
už v chladnom hrobe. Preèo nás ten krutý A teraz keï sa zamýš¾am nad tým všet-náva� spoloèným porozumením a v láske. 
život rozdelil, veï sme chceli ešte spolu ži�, kým, chcem jej vyslovi� aspoò to skromné Azda nikto nemá svoj život ustlaný na ru-
spolu si pomáha� v starobe i chorobe a sku- slovo, keï som jej hladil ruky v rakve         žiach, ale prídu aj vážne životné momenty, 
toènos� zmenila všetko.“ v dome smútku pred položením vrchnáka kde treba ma� nervy pohromade a uvažova�  

rakvy, slovo: ÏAKUJEM.spoloène ako sa budú v danej situácii ïalej Život zostávajúceho jedinca sa ve¾mi 
ubera�. zmení a musí si zvyka� na nový život, na 

DEŇ 
ÚCTY K STARŠÍM

DEŇ 
ÚCTY K STARŠÍM

Mestské kultúrne stredisko Rajec

STRETNUTIE JUBILANTOV

20. októbra  2009(utotok)

o 15.00 hod.
Kultúrny dom v Rajci

REALITA – BEZNÁDEJNOSŤ ČI NÁDEJ?REALITA – BEZNÁDEJNOSŤ ČI NÁDEJ?

O. Mikuš

Mamièka, Mamièka, Ty si mi odišla,
ja zostávam smutný, žitia tma ma prikryla.
�ažko preži� chvíle, keï dvere sú dokorán,

a ty neprichádzaš, a ja zostávam sám.

Krutý to život, ktorý nás rozdelil,
a niet toho, kto by ma potešil.

Poteš Pane, Tebe som roky slúžil,
by som zbytok života s Tebou prežil.

Ku Tebe pôjdeme bez rozdielu všetci,
nech nám Láska Tvoja na cestu svieti.

Priveï nás do svojho raja Ty sám,
bez Tvojej pomoci tú cestu neprekonám.

OPUSTENÝOPUSTENÝ
O. Mikuš
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STRAŠIDELNÉ 

MÚZEUM

STRAŠIDELNÉ 

MÚZEUM

Mestské múzeum v Rajci
v zajatí štrašiakov a svetlonosov

30. 10. - 2. 11. 200930. 10. - 2. 11. 2009

Mestské kultúrne stredisko Rajec

7. november  2009 
o 9.00 hod.

(sobota)

Prihlášky posielajte do 5. 11. 2009 
na adresu Ján Uhlárik, Šafárikova 604, 015 01 Rajec.

e-mail: uhlarik.jan@upsvr.gov.sk
tel.: 041/ 542 22 08, 0904 962 305 

h

Mestské kultúrne stredisko Rajec a Šachový klub Rajec

pozývajú všetkých priaznivcov krá¾ovskej hry

ŠACHOVÝ KRÁL’ RAJCAŠACHOVÝ KRÁL’ RAJCA
na 4. rocník šachového turnaja

inzercia

Mestské kultúrne stredisko Rajec

ïakuje

U HROMADOV

RAJKA

TATIANE STANKOVEJ

penziónu ,

stravovacím službám – 

a 

za pomoc pri realizácii výstavy 
Strašidelné múzeum
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