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Plán rekonštrukcnych prác na námestí

 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 

 Pozvánky na kultúrne akcie  Školy v Rajci 

 ZUŠ oslavuje 50 rokov  Najlepší športovci mesta 

 Úspechy športovcov  Spolocenská rubrika 

Príloha – 

V tomto císle si precítate:
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RAJCUP 2010

prostavbár

220 v

ars voce

Hodový juniáles 

spevácky zbor pri Strednej pedagogickej škole v Krnove

hudobná skupina RYTMUS

mládežnícka kapela Základnej umeleckej školy v Krnove

¾udová hudba

Futbalové ihrisko
 

o 8.00 hod.

od 14.00 hod.

o 15.00 hod.Koncert populárnej hudby
Základná umelecká škola v Rajci

ladislavský jarmok 
so staročeskými remeslami
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The Crowd
country skupina

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, 
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
parciel (hraníc pozemkov). Na informaèných tabuliach mesta aj na in-

Firma Kofola požiadala Mesto Rajec o kú-ternete je zverejnený oznam o zaèatí pre-
pu tejto parcely preto, lebo túto rozlohu si       rokovávania a pripomienkovania Zadania 
v rámci pozemkových úprav môže prenies� pre vypracovanie urbanistickej štúdie Ra-
do blízkosti areálu Kofoly.jec „Sever – Záhumnie“. Na èo budú po-

Informácie o tom, že Mesto Rajec odpre-zemky v budúcnosti slúži�?
 tejto lokalite, v dalo pozemok na rašelinisku, a že ide zlikvi-V  èasti sídliska Sever – 

dova� rašelinisko v Šuji sú asived¾a oplotenia ZŠ na Lipovej ul. smerom na  úmyselné dez-Kedy sa zaène s rekonštruk-
. Každý súdny èlovek vie o tom, západ, kúpili jednotliví záujemcovia pozemky informácieciou námestia, o ktorej sme 

že nie je možné zasahova� do chráneného a požiadali mesto o zaujatie stanoviska k indi-už v Rajèane informovali?
územia. viduálnej bytovej zástavbe. Po podpísaní zmluvy s mi-

Pod¾a platného územného plánu a urba-nisterstvom a skontrolovaní 
nistickej štúdie na tomto území prevláda ob-verejného obstarávania sme dostali pokyn    
èianska vybavenos�. Preto je potrebné dopl-z VÚC, že môžeme stavbu odovzda� a môže 
ni� urbanistickú štúdiu aj o individuálnu byto-sa zaèa� s rekonštrukciou námestia. Bolo 
vú zástavbu na tomto území. Pozemky by zvolané stretnutie s projektantmi, z dodáva-
potom v budúcnosti mali slúži� aj na bytovú te¾om, investorom a následne aj so všetkými 

A spomeniem to, èo som už spomenul     zástavbu.organizáciami, ktoré chcú vymieòa� verejné 
v minulosti. V MZ nesedia takí poslanci, ktorí siete mimo nášho projektu. 
by rozhodli o tom, že idú likvidova� Šujské ra-Bol dohodnutý postup a ešte v tomto týžd- Asi najhlavnejší bod programu MZ bolo 
šelinisko. V MZ sedia normálni ¾udia, ktorí ve-ni t.j. 26. 5. 2010 sa zaèala rekonštrukcia na uzatvorenie hospodárenia mesta za rok 
dia o èom rozhodujú a vedia, o èom hlasujú. námestí v èasti od nových obchodov. Zaèalo 2009.

Pri tomto odpredaji sa môžu uchádza�     Predmetom MZ bol aj závereèný úèet sa rozoberaním dlažby. 
o kúpu pozemku vo verejno-obchodnej sú�a-mesta za rok 2009 – úètovná uzávierka, hos-Keïže pohyb na námestí bude z èasti 
ži rôzni záujemcovia. Tento pozemok môže podársky výsledok a všetko s tým súvisiace. obmedzený, chcel by som všetkých obèanov 
teoreticky kúpi� aj obec Rajecká Lesná. Ak Celá výroèná správa mesta za rok 2009 je mesta poprosi� o pochopenie, ústretovos� a 
nemajú doteraz napríklad vysporiadané ná-uverejnená na web stránke mesta. väèšiu toleranciu poèas rekonštrukcie.

(Redakcia: Na strane 4 nájdete mestie, môžu tak za pomoci tejto parcely uèi-
výòatok z tejto správy). ni� v rámci pozemkových úprav. 

Je všeobecne známe, že spracovate¾ po-
zemkových úprav pripravuje rozmiestnenie a Na MZ sa prejednával aj od-
novú parceláciu v rámci projektu s obcou a    predaj pozemku v katastri 
s najväèšími vlastníkmi pozemkov. Nová par-Rajecká Lesná.
celácia sa prispôsobuje novým záujmom ži-Na MZ – 13. 5. 2010 sme 
vota v obci. V rámci tejto parcelácie je možné okrem iného rozhodli aj o tom, 
vyrieši� aj to, že Šujské rašelinisko, ktoré do-že sa ide odpreda� 2,9 hektáro-
teraz leží na súkromných pozemkoch, môže vý pozemok v katastri Rajecká 
spracovate¾ osadi� pozemkami štátu. Všetko Lesná, ktorý susedí so Šuj-
záleží od vzájomnej spolupráce a ústreto-ským rašeliniskom. 
vosti všetkých dotknutých v spracovávanom A keïže okolo tohto uz-
území.nesenia MZ sa šíri ve¾a zavá-

dzajúcich informácií, chcel 
Už sa pres�ahoval hasièský zbor v Rajci by som da� nasledovné vyja-
do nových priestorov?drenie:

Hasièský zbor zo Žiliny, ktorý zabezpeèu-Mesto Rajec vlastní v katastri Rajecká Je záujemca o kúpu budovy práèovne. Ak 
je túto èinnos� v Rajci, sa pres�ahoval z do-Lesná 2,9 ha pôdy, ktorú nie je možné inak sa budova odpredá bude tu opä� prá-
èasných priestorov v ROSS-e do novozre-využi� iba na po¾nohospodárske úèely vzh¾a-èovòa?
konštruovaných priestorov pri poliklinike    dom na to, že je v blízkosti Šujského rašeli-Záujemca o kúpu práèovne je z Rajeckej 
28. mája. niska. doliny. MZ rozhodlo o odpredaji budovy prá-

V budúcom èísle budeme rozsiahlejšie in-V súèasnosti prebiehajú v Rajeckej Les-èovne, ktorý bude zverejnený pod¾a zákona.
formova� o novom technickom aj materiál-nej pozemkové úpravy, ktoré sú jedineènou Záujemca chce zrekonštruova� budovu a 
nom vybavení hasièského zboru v Rajci.príležitos�ou na to, aby sa v rámci pozemko-následne sprevádzkova� práèovòu, ktorá bu-

vých úprav zmenila parcelácia celého dotk-de slúži� mestu a okoliu pravdepodobne ešte Za rozhovor ïakuje Šzá
nutého územia, a aby sa zmenilo uloženie v tomto roku.

Redakcia: 

Tatiana Záborská o správe ústrednej inventarizaènej komisie, o hos-
podárení mesta v roku 2009, predniesla správu o plnení rozpoètu a 
programového rozpoètu mesta za rok 2009 ako aj stanovisko 
nezávislého audítora. Poslanci schválili návrh závereèného úètu 
mesta za rok 2009 bez výhrad.Na ïalšom zasadnutí Mestského zastupite¾stva (MZ) v Rajci sa 

Na rokovaní MZ bol taktiež schválený návrh zmeny rozpoètu poslanci stretli 13. mája.
mesta na rok 2010, ako aj zmena rozpoètu Domova vïaky na rok V prvom bode programu hlavná kontrolórka mesta Ing. Bibiana 
2010.Sekáèová informovala poslancov o preh¾ade uznesení MZ, ktoré 

Nako¾ko sa 12. júna uskutoènia vo¾by do Národnej rady Sloven-boli splnené, ako aj o tých, ktoré sú momentálne v realizácii. Poslan-
skej republiky, mesto je povinné vyhradi� plochu na umiestòovanie ci správu zobrali na vedomie.
volebných plagátov pre vo¾by do NR SR.V ïalšom bode programu sa poslanci zaoberali prenájmom neh-

V interpeláciách sa poslanci zaoberali návrhmi a pripomienkami nute¾ností, konkrétne prenájom budovy hasièskej stanice Krajské-
obèanov. Týmito sa budú zaobera� jednotlivé oddelenia mestského mu riadite¾stvu Hasièského záchranného zboru v Žiline. Taktiež od-
úradu.súhlasili odpredaj niektorých parciel verejno-obchodnou sú�ažou. 

V závere rokovania predniesla hlavná kontrolórka mesta pos-Mestskému úradu bolo uložené pripravi� podklady na vyhlásenie 
lancom správu o uskutoènených kontrolách. Túto správu zobrali verejno-obchodnej sú�aže.
poslanci na vedomie. Následne poslancov informovala vedúca finanèného oddelenia 

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

MsÚ

BUDE KRAJŠIE 
NÁMESTIE

Zaèatie prác na rekonštrukcii námestiaZaèatie prác na rekonštrukcii námestia

Foto: Šzá
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c) Finanèné operácie
Finanèné operácie príjmové 1 262 297,75 €
Finanèné operácie výdavkové    300 244,42 €

Výsledok hospodárenia za rok 2009 a jeho rozdelenie: Zostatok prostriedkov    962 053,33 €

a) Bežný rozpoèet: Zostatok príjmových finanèných operácií je vo výške 320 325,70 
Bežné príjmy mesta 3 069 108,51 € eur, ktoré Mesto Rajec navrhuje použi� na kapitálové a bežné vý-
Bežné príjmy rozpoètovej organizácie (RO) – ZUŠ      27 003,33 € davky.
Bežné príjmy RO – ZŠ      27 282,36 €
Bežné príjmy, vrátane RO mesta 3 123 394,20 € Výsledok hospodárenia v Mestskom kultúrnom stredisku:

výnosy celkom èinili      89 559,05 €
Bežné výdavky mesta 1 727 459,81 € náklady boli vo výške      87 927,16 €
Bežné výdavky RO – ZUŠ    271 203,56 € výsledok hospodárenia za rok 2009 èiní     + 1 632,46 €
Bežné výdavky RO – ZŠ    786 734,77 € z toho podnikate¾ská èinnos�
Bežné výdavky, vrátane RO mesta 2 785 398,14 € výnosy      16 273,91 €
prebytok    337 996,06 € náklady      16 126,45 €

daò             28,01 €
b) Kapitálový rozpoèet: rozdiel        + 119,45 €
Kapitálové príjmy, vrátane RO mesta    863 483,22 € MZ uložilo vykry� stratu z roku 2007 vo výške zisku z hlavnej èin-
Kapitálové výdavky, vrátane RO mesta 1 795 527,88 € nosti MsKS v sume 1 513,01 €. 
schodok    932 044,66 €

Výsledok hospodárenia v Domove vïaky:
Výsledok hospodárenia: výnosy celkom èinili    261 339,76 €

Pod¾a §-u 2 pís. b) a c) zákona è. 583/2004 Z.z. o rozpoètových náklady boli vo výške    261 340,68 €
pravidlách územnej samosprávy je zistený ako výsledok bežného a výsledok hospodárenia za rok 2009 èiní             - 0,92 €
kapitálového rozpoètu nasledovné: MZ uložilo vykry� stratu DV z roku 2008 vo výške 293,97 € z re-

zervného fondu DV. 
Bežné príjmy – bežné výdavky = prebytok    337 996,06 €
Kapitálové príjmy – kapitálové výdavky = schodok    932 044,66 € MZ uložilo ako opatrenie pre budúce obdobia pre všetky prís-
Výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového = schodok pevkové a rozpoètové organizácie – maximálne efektívne postupo-

   594 048,60 € va� pri èerpaní nákladov a prijíma� úsporné opatrenia a sledova�     
v priebehu roka èerpanie nákladov, aby nevznikla strata k 31. 12. 

Výsledok rozpoètového hospodárenia, po vylúèení úèelovo ur- 2010.
èených prostriedkov na bežné výdavky na použitie do 31. 3. 2010, 
t.j. schodok celkom je vo výške 641 727,63 €. Schodok rozpoètu Závereèný úèet Mesta Rajec je zverejnený na webovej stránke 
pod¾a § 10 odst. 3 písm. a) a b) Mesto Rajec vysporiada z návrat- mesta .

Tatiana Záborská, vedúca finanèného oddelenianých zdrojov financovania.
www.rajec.sk

HOSPODÁRENIE MESTA V ROKU 2009

Mesto Rajec kladie ve¾ký dôraz na rozvoj Po oslovení 11 športových 
športu a na vytváranie podmienok pre rozvoj klubov sa nakoniec hlasova-
všestranných športových aktivít. Robí všetko nia zúèastnilo 9 klubov: Klub 
preto, aby športoviská boli prístupné všet- malého futbalu, Kordovánky, 
kým, ktorí h¾adajú oddych, sebarealizáciu, Futbalový klub, Stolnoteniso-
telesný a duchovný rozvoj a aby sa rozvíjali vý klub, MTB, Hokejbalový 
miestne športové, kultúrne a školské talenty. klub, Šachový klub, G.D.I. Ju-

nior a Maratón klub. 
Na základe bodového hod-

notenia športovci spomedzi 
seba zvolili tých najlepších. 

Z rúk primáto-
ra mesta Ing. Jána 
Rybárika a pred-
sedníèky Komisie 
ŠKŠ JUDr. Anny 
Kecerovej-Veselej 
si putovný pohár 
Najlepšieho špor-

tenisový klub a Maratón klub.tovca mesta Rajec 
Šes� športových klubov nominovalo už po druhý krát Aj preto sa rozhodlo Mesto Rajec, 

Rastislav najlepších športovcov. Ocenení za jednotlivé prevzal Mestské kultúrne stredisko Rajec a Komisia 
Galoviè kluby: Futbalový klub – Ladislav Person, Ho- z Maratón pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom 

kejbalový klub – Michal Pekara, Kordovánky klubu, ktorý sa stal zastupite¾stve v Rajci (Komisia ŠKŠ) 
– Miroslava Turancová, Maratón klub – Rasti-najlepším športov-ude¾ova� ocenenia najlepším športovcom 
slav Galoviè, Stolnotenisový klub – ¼ubomír com aj za rok 2008. Zúèastnil sa množstva mesta za uplynulý rok.
Hauer a Šachový klub – Tomáš Kozub.pretekov, kde dosiahol ve¾mi dobré výsledky 

14. mája O kultúrny program sa postarali dievèen-a zoznam jeho úspechov je ve¾mi rozsiahly. sa už po tretíkrát na slávnost-
Najlepším športovým kolektívomNajlepší športovec ská skupina DO-RE-MI zo základnej umelec- sa už nom odovzdávaní ocenil 

Kordovánkymesta Rajec za rok 2009 Najlepší športový kej školy pod vedením Jaroslava Jankecha.po tretíkrát stali mažoretky , kto-, 
kolektív  Najlepší športovci jednotlivých klu- ré pracujú pri ZŠ na Lipovej ulici a na druhom a Text: Šzá

Stolno-bov mieste skonèili dva športové kluby – . Foto: K. Kalmová

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI OPÄŤ RASTISLAV GALOVIČ A KORDOVÁNKY

Mažoretky Korodovánky, 
najlepší športový kolektív 
Mažoretky Korodovánky, 
najlepší športový kolektív 

Rastislav Galoviè, 
najlepší športovec
Rastislav Galoviè, 
najlepší športovec

Najlepší športovci jednotlivých klubov 
s primátorom Ing. Jánom Rybárikom 

a predsedníèkou Komisie ŠKŠ 
JUDr. Annou Kecerovou-Veselou 

Najlepší športovci jednotlivých klubov 
s primátorom Ing. Jánom Rybárikom

a predsedníèkou Komisie ŠKŠ 
JUDr. Annou Kecerovou-Veselou 
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jedenás� rokov existencie za-
radila medzi najvyššie hodno-
tené nepostupové recitaèné 
sú�aže a získala si meno nie-
len v Rajeckej doline, ale aj      
v okolí. Svedèí o tom úèas� 
dvoch škôl z Považskej Bys-
trice, èi školy z Teplièky nad 
Váhom.

Vecnými cenami bolo oce-
nených 22 sú�ažiacich. Os-
tatní sú�ažiaci si odniesli do-
mov pamätný list.

Mestské kultúrne stredis-
ko Rajec ïaku-
je všetkým sú-
�ažiacim, peda-

Sú�ažná prehliadka duchovnej poézie a pró- gógom, èlenom 
zy Škrábikov Rajec sa v Rajci uskutoènila už poroty RNDr. 
po 11-krát. Sú�až je venovaná rajeckému ro- Ružene Rybá-
dákovi biskupovi ThDr. Andrejovi Škrábikovi. rikovej, Mgr. 

Alojzii Kròano-
13. mája vej, Mgr. Márii  sa strelo 66 sú�ažiacich z 15 zák-

Striššovej, Mgr. ladných škôl a osemroèných gymnázií z Raj-
Anne Bušíko-ca, Žiliny, Považskej Bystrice, Kamennej Po-
vej, Mgr. Petro-ruby, Kuneradu, Jasenového, Rajeckej Les-
vi Kubicovi, An-nej, Lietavskej Lúèky, Durèinej a Teplièky nad 
ne Bièanovej a Váhom.
tým, ktorí toto Pre množstvo sú�ažiacich sa sú�až usku-
krásne poduja-toènila na dvoch miestach naraz – vo ve¾kej 
tie sponzorsky zasadaèke mestského úradu a v radnici. Sú�a-

podporili: Pekáreò Èibenka a Pekáreò Bohda-žiaci sú�ažili v štyroch kategóriách. Ich výkony 
lova.boli na vysokej úrovni a predviedli svoje nada-

Text a foto: Šzánie a cit pre poéziu a prózu. Prehliadka sa za 

je zbierky, no tie ostávali èasto leža� len v šu-Zbieranie známok nie je len fascinujúce 
plíkoch zberate¾ov. A pritom treba spomenú�, hobby, ale aj inšpirujúci podnet zaujíma� sa     
že už tri roky po vydaní prvej známky sveta, o krajiny, ktoré poštové známky spájajú. Zbie-

vydáva kantón Ženeva – 30. novembra ranie a štúdium poštových známok sa 
1843 známku, na ktorej sa prvý stalo ob¾úbeným v 2. polovici 19. 
raz objavuje náboženský motív storoèia a èoskoro dostalo meno 
(tzv. Dvojitá Ženeva). Hneï po filatelia z gréckeho ateleia, èo 
zmene režimu sa zaèalo i vo fila-znamená oslobodený, nepodlie-
telistických kruhoch intenzívne hajúci platbe. Dnes je filatelia roz-

pracova� na tom, aby kres�anské šírená o zbieranie ïalších pošto-
motívy dostali „zelenú“. vých dokladov – peèiatok, celín a 

nálepiek. Zbieranie známok sa sta-
16. mája 1992 pozval terajší predseda lo celoživotnou zá¾ubou ¾udí na ce-

nášho spolku Ján Vallo prvých záujemcov na lom svete a poskytuje hodiny zábavy, poteše-
faru v Konskej na konzultáciu o organizaèných nia i pouèenia.
otázkach, propagaènej èinnosti, písomných     
i osobných kontaktoch. Tento deò sa pokladá Keï chcem predstavi� Spoloèenstvo sv. 
za zakladajúce stretnutie Spoloèenstva sv. Gabriela, tak musím naèrie� trochu do histórie.

Po páde totalitného režimu (1989) sa toho Gabriela na Slovensku.
v našej spoloènosti mnoho zmenilo. Zmeny Od tohto dòa fungujeme. Èlenská základ-
nastali i v oblasti filatelie. Do tejto doby tema- òa sa ustálila na 100 èlenov. V tomto roku je 
tiku kres�anstva vo filatelii nebolo možné èlenov 109 (SR – 94, ÈR – 12, Po¾sko – 2, Ra-
verejne propagova�. Ak kúsko –1). Z Rajca sme 
sa aj na filatelistických výs- boli dvaja, no Jozef Pauliny 
tavách objavili známky      4. januára t.r. zomrel a tak 
s touto tematikou, tak sa som ostal v Rajci sám, no 
skrývali pod názvom – dúfam, že sa ku mne niekto 
umenie, história, kultúrne pridá aj na základe tejto 
pamiatky a pod. Podobne propagácie.
to vyzeralo aj v emisnej 24. apríla sa v Pasto-
tvorbe známok. Isteže, už raènom centre v Rajci 
za bývalého režimu si fila- uskutoènilo 38. stretnutie 
telisti, ktorí mali záujem     Spoloèenstva sv. Gabriela.
o kres�anský motív, zbie-

Jozef Hudekrali známky a ïalší filatelis-
Doplnila: Šzátický materiál s touto tema-

Foto a text k foto: internettikou a tiež si vytvárali svo-

Èlenovia Jednoty dôchodcov v Rajci sa 
stretli 12. mája, aby oslávili Deò matiek. Vie-
me, že mama je len jedna a s týmto faktom by 
sme mali ži� náš život a prejavova� jej úctu a 
lásku. Nezabúdajme v tento deò na svoju ma-
mu, lebo naša mama na nás myslí každý deò.

V tomto duchu sa niesla aj oslava Dòa 
matiek v našej organizácii. Ve¾kým potešením 
bolo pre naše matky a staré matky kultúrne 
vystúpenie detièiek z Materskej školy na ul. 
Obrancov mieru, ktoré svojim milým a bezpro-
stredným vystúpením potešili všetkých. Ve¾mi 
pozitívne prijali naši èlenovia návštevu primá-
tora Ing. Jána Rybárika, ktorý symbolicky kyti-
cou zablahoželal našim matkám k ich sviatku.

Pri dobrom obede a obèerstvení sme sa 
dobre zabavili a pri hudbe aj zatancovali a ani 
sme si neuvedomovali, že sme vlastne všetky 
už staré mamy. O tieto príjemné chvíle sa 
nemalou mierou prièinili aj naši štedrí sponzori 
a to: MsÚ Rajec – Ing. J. Rybárik, Dolkam Šuja 
– Ing. Ma�a�a, Kofola Rajecká Lesná – Mgr. 
Puliš, Agroregión Rajec – p. Koròanová, kto-
rým vyslovujeme srdeèné poïakovanie.

Oslava Dòa matiek má za cie¾, aby matky 
mali príjemný pocit zados�uèinenia a spokoj-
nosti a veríme, že sa nám to podarilo a s týmto 
dobrým pocitom sme sa rozišli do svojich 
domovov.

Rozália Mikolková, predsedníèka JD Rajec

Na tzv. Dvojitej Ženeve sú zobrazené dva erby 
Ženevy, v pravej èasti erbu sú Petrove k¾úèe, 
nad erbom nápis Post tenebris lux (po tmách 

svetlo – Ž 18,29) a nad tým písmená IHS 
(monogram z gréckej podoby mena Ježiš)

SV. GABRIEL - SPOLOÈENSTVO KRESTANSKEJ FILATELIE NA SLOVENSKU

OZNAM
V poslednom období sme boli viackrát 

upozornení, že po bytoch, èi zdravotníckych 
inštitúciách sa pohybujú osoby, ktoré vybe-
rajú finanèný príspevok od ¾udí pre èinnos� 
neziskovej organizácie Áno pre život. Vie-
me, že sa to udialo v Rajci a v Žiline, možno 
aj na iných miestach. Z tohto dôvodu vydá-
vame pre verejnos� vyhlásenie, v ktorom 
sa dištancujeme od takýchto spôsobov. 

Verejné zbierky musia by� vždy povole-
né príslušným úradom, èi Obvodným úra-
dom alebo Ministerstvom vnútra. Dobrovo¾-
níci vykonávajúci zbierku by sa mali vedie� 
takýmto potvrdením preukáza�. Organizá-
tori verejnej zbierky sú zároveò povinní oz-
námi� verejnosti prostredníctvom médií po-
volenie o vykonaní zbierky. Taktiež po ukon-
èení zbierky je organizátor povinný zverejni� 
jej výnos.

Z tohto dôvodu žiadame ¾udí, aby      
v žiadnom prípade neposkytovali finan-
èné prostriedky pochybným osobám, 
ktoré to chcú využi� iba vo svoj pros-
pech a zároveò svojim èinom poškodzu-
jú dobré meno našej organizácie.

Mgr. Anna Verešová,
štatutárna zástupkyòa 

Áno pre život n.o. Rajecké Teplice

OSLAVA VŠETKÝCH 
MATIEK

ŠKRÁBIKOV RAJECŠKRÁBIKOV RAJEC
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Prvá ¼udová škola umenia (¼ŠU) v Rajci 
bola založená v roku 1959. Najväèšiu zásluhu 
na založení školy mali rodáci Vojtech Jakubík, 

míra Kutiša, dekana farnosti, bývalých aj sú-bývalý riadite¾ Konzervatória v Žiline a Štefan Organizujete aj ve¾mi 
èasných pedagógov, obyvate¾ov mesta a rodi-Paulíny, osvetový inšpektor v Žiline. Riadite¾- úspešnú sú�až Ra-
èov našich žiakov. A samozrejme, nemohol kou sa stala Zdena Pišková z Rajeckých Tep- jecká hudobná jar.
chýba� samotný autor, ktorý bol nadšený a do-líc. Vyuèovalo sa v rodinnom dome na Jánoší- Nieko¾ko nadšen-
jatý našim prevedením jeho diela. Na koncerte kovej ul. Ako prvé boli otvorené tri oddelenia – cov vymyslelo v ZUŠ 
sa podie¾ali uèitelia, žiaci, bývalí žiaci a žiaci klavírne, hus¾ové a dychové a k riadite¾ke bol nesú�ažnú Prehliadku 
konzervatória. Uskutoènila sa aj nahrávka toh-pridelený uèite¾ Richard Uškovitš z Rajeckých slovenskej hudobnej 
to diela a CD bolo odprezentované v deò kon-Teplíc. Na niektoré nástroje pomáhali vyuèo- tvorby pre deti a mlá-
certu v kostole.va� aj miestni obyvatelia, nesmieme zabudnú� dež, a hlavným iniciáto-

Druhý koncert bude 17. júna o 18. hodine najmä na Jána Kavca, vtedajšieho vedúceho rom bola uèite¾ka Stripská. Keï som prišiel na 
v Kultúrnom dome v Rajci, na ktorom vystú-dychovej hudby v Slovene. školu ja, tak som chcel získa� na túto prehliad-
pia takmer všetci žiaci a pedagógovia a všetky V roku 1961 sa ¼ŠU pres�ahovala do rož- ku finanèné prostriedky z grantov. Po nakon-
súbory. Chcel by som aj touto cestou pozva� nej budovy na námestí (bývalá pošta) na pos- taktovaní na ministerstvo školstva, mi bolo po-
celú širokú verejnos� na náš koncert. V tento chodie. V školskom roku 1967/1968 sa peda- vedané, že by s tým nemal by� problém, ale 
deò sa uskutoèní aj Deò otvorených dverí gogický zbor stabilizoval príchodom dvoch uèi- prehliadka musí ma� sú�ažný prvok. Tak sme 
pre širokú verejnos� Rajca a okolia od 15.00 teliek z Rajca – Anny Hegedüšovej a Antónie urobili celoslovenskú sú�ažnú Prehliadku slo-
do 16.30 hod.Polaèkovej. venskej hudobnej tvorby pre deti a mládež, 
Z dôvodu nevyhovujúcich priestorov sa V roku 1968, na základe inšpekcie, minis- ktorá trvala 3 úspešné roky. Na viaceré podne-
ZUŠ za 50 rokov pôsobenia s�ahovala       terstvo zrušilo riadite¾stvo ¼ŠU a škola sa stala ty úèinkujúcich a pedagógov – že keï je to 
4-krát. Od roku 2004 sídli škola v budove poboèkou ¼ŠU v Žiline. sú�až, nemal by v názve figurova� názov pre-
kultúrneho domu, kde od minulého roku Škola sa opä� osamostatnila v roku 1969, hliadka, sme sa rozhodli zmeni� názov sú�aže 
prebieha rozsiahla rekonštrukcia, ktorá sa riadite¾kou sa stala Anna Hegedüšová a bolo na Medzinárodnú interpretaènú sú�až v slo-
chýli ku koncu. Kedy sa škola nas�ahuje do sem pridelených 6 interných uèite¾ov. Už         venskej tvorbe Rajecká hudobná jar, ktorej  
ïalších priestorov?v tomto období navštevovali školu žiaci zo 17 1. roèník sa konal v tomto roku. Mali sme me-

Do nových priestorov sa nas�ahujeme   dz in ár od škôl rajeckého obvodu. V roku 1973 bol pre nú úèas�, prišli dve školy z Èeskej 
v novom školskom roku 2010/2011. Aj vïaka úèely ¼ŠU zakúpený rodinný dom na dnešnej republiky a zasadala aj medzinárodná porota. 
pánovi primátorovi a vedeniu mesta máme Bystrickej ulici, ktorý sa mal v budúcich rokoch Chcel by som upozorni� na jednu výnimoè-
vytvorené nadštandardné podmienky pre prispôsobi� potrebám školy. Bohužia¾ až v ro- nos�, ktorou sa nemôže pochváli� ani jedna 
chod našej školy. Budeme ma� dva nové ate-ku 1980 bola ¼ŠU pres�ahovaná do nových sú�až na Slovensku. Ví�azi sú�aže dostávajú, 
liéry na výtvarnú výchovu, dve triedy na hu-priestorov. V tomto období navštevovalo školu ako cenu, autorskú skladbu od súèasných slo-
dobnú náuku, z toho jedna bude multimediál-okolo 150 žiakov a vyuèovalo tu 8 pedagógov. venských skladate¾ov, ktorú o rok prezentujú 
na. Úspešný violonèelový súbor Rados� dos-Po èase bol záujem o navštevovanie školy a na viacerých miestach Slovenska. Sú�až vr-
tane ve¾kú triedu, kde bude ma� aj skrinky na rozšírenie odborov èoraz väèší a žiaci sa vyu- cholí v Bratislave, kde sa uskutoèòuje posled-
violonèelá. Pre literárno-dramatický odbor bu-èovali aj mimo hlavnej budovy. ný premiérový koncert v Mirbachovom paláci, 
deme ma� triedu aj s pódiom. V podkroví V roku 2003 sa rozhodlo vedenie mesta ktorý je pre komorné orchestre najprestížnej-
vzniknú triedy pre uèite¾ov a už sa nebudú mu-Rajec zrekonštruova� nevyužité priestory na ším miestom na Slovensku. V tomto roku už 
sie� stále s�ahova�. prvom poschodí v kultúrnom dome pre potre- organizujeme tretí koncert v Mirbachovom 
Ko¾ko žiakov navštevuje školu?by základnej umeleckej školy. A už v roku 2004 paláci a bude sa kona� 4. júna. 

Školu v súèasnosti navštevuje okolo 500 sa škola pres�ahovala do novozrekonštruova- Na objednávku našej školy vzniklo už 20 
žiakov z celej Rajeckej doliny (Faèkov, Rajec-ných priestorov a mohla tak otvori� až štyri premiérových skladieb a na to, aby mohli 
ké Teplice, K¾aèe, Jasenové, Zbyòov, Malá a odbory. V tomto roku už školu navštevovalo vzniknú� sa mi podarilo získa�, zatia¾ 3-krát za 
Ve¾ká Èierna, Domaníža, Kamenná Poruba, 362 žiakov. sebou, grant z ministerstva kultúry, za èo som 
Konská...) ale samozrejme, že najväèšia èas� im ve¾mi vïaèný. Samozrejme, keby to nema-
žiakov pochádza z Rajca. lo takúto dobrú myšlienku a úroveò, tak by sa 
Aké odbory umelecká škola v súèasnosti mi to nedarilo. Môžem poveda�, že je to výni-
ponúka a ktoré súbory pôsobia pri vašej moèná akcia v rámci celého Slovenska.
škole? Nadviazala škola s nejakou školou spolu-

Škola ponúka štyri uèebné odbory: hudob- prácu?
ný, výtvarný, literárno-dramatický a taneèný. Pred troma rokmi sme nadviazali spolu-

Najviac súborov máme v hudobnom odbo- prácu zo Základnou umeleckou školou Václa-
re: violonèelový súbor Rados� (vedie ho uè. va Kálika v Opave. Udržiavame ve¾mi èulé 
O¾ga Pažická), ¾udový hudobný súbor Kožká- kontakty, vymieòame si koncerty, chodíme vy-
rik, sláèikový súbor Fidlifan (uè. ¼uba Šramko- stupova� do Opavy a oni zase ku nám. Dokon-
vá), máme aj nieko¾ko komorných zoskupení ca minuloroèná ví�azka sú�aže bola práve      
napr. violonèelové kvarteto Biele ruže, máme z Opavy a V. Kubièka pre òu napísal skladbu 

, ktorý vedie uè. Martin Ševèík, hudob- Rapsódia pre husle, ktorú predstaví na tohto-Pri príležitosti 50. výroèia založenia ZUŠ   bigband
nú skupinu , roènom koncerte v Bratislave.v Rajci sme sa porozprávali o chode školy z jej DO-RE-MI (uè. Jaroslav Jankech)
ktorá má dievèenskú a chlapèenskú zložku.   NIeèo na záver? súèasným riadite¾om PaedDr. Mariánom Re-
V taneènom odbore máme taneèný ¾udový Chcel by som poïakova� všetkým mojim meniusom.
súbor Rarášik (Mgr. Kristína Chlebcová), ta- úžasným kolegom, bez ktorých by to tak dobre 

Základná umelecká škola v Rajci oslavuje  neèný súbor moderných tancov (Mgr. Katarína a úspešne nešlo. Úèastníci sú�aže, sú vždy 
v tomto šk. roku 50 rokov svojho pôsobe- Gürtlerová Töröková), v dramatickom odbore nadšení z toho, ako je sú�až výborne organi-
nia, ako si pripomeniete toto jubileum? máme divadelný súbor Kukuèka (Iveta Garbá- zaène pripravená, aký je tu pokoj a pohoda. 

. Bez vzájomnej spolupráce celého zboru peda-Program sme ve¾mi starostlivo pripravova- rová)
Predpokladám, že škola nie je schopná po- gógov, by sme to nikdy nedokázali.li a výsledkom sú dva koncerty. 
kry� všetky oddelenia stálymi pedagógmi? A samozrejme nemôžem zabudnú� poïa-Prvý sa uskutoènil 23. mája v Kostole sv. 

Urèite nie je v našich silách pokry� všetky kova� primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi, ktorý Ladislava v Rajci. Bola to premiéra koncertné-
oddelenia stálymi pedagógmi, keïže máme nám vychádza maximálne v ústrety. A aj preto ho prevedenia omše Missa Rajec od Ví�azo-
toho v ponuke ve¾mi ve¾a a niektoré nástroje si môžem dovoli� poveda�, že Základná ume-slava Kubièku. Koncert sa konal za úèasti 

žilinského sídelného navštevuje len zopár žiakov, musia u nás vyu- lecká škola v Rajci má úžasnú perspektívu do Mons. Tomáša Galisa, 
biskupa, Ing. Jána Rybárika, primátora mesta èova� aj externí pedagógovia napr. zo Žilinskej budúcnosti. 
a èlenov mestského zastupite¾stva, univerzity alebo zo Žilinského konzervatória. vdp. Vladi-

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OSLAVUJE 50 ROKOV

Foto: ŠzáFoto: Šzá
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Úvod: Zdroj – kronika mesta Rajec, spracovala Šzá
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Konzervatória v Žiline. Pri príležitosti 50. výro-
èia založenia školy vznikla aj štúdiová nahráv-
ka Missy Rajec na CD nosièi.

23. mája Na koncerte sa zúèastnili významní hostia V Kostole sv. Ladislava sa  v pod-
Mons. Tomáš Galis, sídelný žilinský biskup, veèer konalo výnimoèné podujatie pre celý re-
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta Rajec, dekan gión Rajeckej doliny a urèite aj Žiliny a okolia. 
vdp. Vladimír Kutiš, èlenovia mestského zas-Uskutoènila sa premiéra koncertného preve-

Missa tupite¾stva v Rajci a ïalší pozvaní hostia. Ne-denia skladate¾a Ví�azoslava Kubièku 
Rajec chýbal ani sám autor Ví�azoslav Kubièka, kto-. Bola skomponovaná autorom k 50. vý-

rý bol s premiérou svojho diela ve¾mi spokojný.roèiu vzniku Základnej umeleckej školy v Rajci 
Týmto prispela aj ZUŠ v Rajci nemalou a tejto škole bola skladba aj venovaná. 

mierou k roku cirkevnej hudby. Hudobného naštudovania sa ujala mladá 
úspešná dirigentka 
Mgr. art. Monika Ba-
žíková, ktorá pôsobí 
pedagogicky na Ži-
linskej univerzite a 
vedie Miešaný zbor 
ŽU Omnia. Sólové 
party spievali Mgr. 
Antónia Turianová a 
PaedDr. Marián Re-
menius .  Detský 
zbor ZUŠ Rajec vie-
dla zbormajsterka 
PaedDr. Eva Kyško-
vá a orchester sa 
skladal zo žiakov a 
pedagógov ZUŠ 
Rajec a študentov 

5. kategória: Duo prieènych fláut, ZUŠ        
J. Kresánka Bratislava, pod vedením Mgr. art.    
V. Bánovskej.

na riadite¾a ZUŠ Rajec, Èestné uznanie a Titul Titul Laureáta (najlepší výkon sú�aže): Duo Usporiada� kultúrne podujatie mimo ve¾-
laureáta celej sú�aže. prieènych fláut, ZUŠ J. Kresánka Bratislava kých centier, snaži� sa o podujatie, ktoré všet-

Sú�ažiaci boli zaradení do piatich kate- pod vedením Mgr. art. Valérie Bánovskej.kých prítomných obohatí, nie je samozrejmá 
górií, posledná kategória boli komorné súbory.13. mája Ostatné ocenenia nájdete na našej webo-vec. Takéto podujatie sa uskutoènilo 

Cenu za najlepšiu interpretáciu diela v Rajci vej stránke:  . a zorganizovala ho základná umelec-
slovenského autora získali:ká škola pod vedením jej riadite¾a PaedDr. Ma-
1. kategória: Rebecca Weidlichová (klavír), Radi by sme boli, keby sa Rajecká hudob-riána Remeniusa. Bol to 1. roèník Medzinárod-
ZUŠ Ružomberok, pod vedením Mgr. V. Záh- ná jar vyprofilovala ako sú�ažné stretnutie nej interpretaènej sú�aže v slovenskej tvorbe 
radníkovejRajecká hudobná jar mladých talentovaných umelcov zo Sloven-.

ska, ale aj zo zahranièia, propagujúcich sú-Najskôr pár nadšencov pre slovenskú 
èasnú aj staršiu slovenskú hudbu. Okrem sú-hudbu zaèalo pred rokmi nesú�ažné stretnutie 
�ažiacich zo slovenských ZUŠ sa zúèastnili aj žiakov a pedagógov. Pred štyrmi rokmi sme sa 
žiaci z Èeskej republiky zo ZUŠ Václava rozhodli, že zmeníme dramaturgiu a dáme 
Kárlika z Opavy a ZUŠ Zlín.Prehliadke slovenskej hudobnej tvorby pre 

Pre výhercov jednotlivých kategórií okrem deti a mládež nový šat v podobe sú�ažného 
vecných cien vytvoria slovenskí hudobní skla-prvku. Bol to jubilejný 15. roèník a zaèali sme 
datelia nové diela, ktoré budú premiérova� na tvori� novú tradíciu z podpory ministerstva 
budúci rok na Koncerte ví�azov. Takýto kon-školstva. Za rok sme sa posunuli zase ïalej a 
cert minuloroèných ví�azov Prehliadky sloven-okrem ministerstva školstva, ktoré bolo vyhla-
skej hudobnej tvorby pre deti a mládež v Rajci sovate¾om sú�aže, sa finanène podie¾alo na 
sa uskutoèní 3. júna v koncertnej sále Konzer-organizácii aj ministerstvo kultúry. Po úspeš-
vatória v Žiline o 17.00 hod. a 4. júna v Mirba-ných 17 roèníkoch vznikla nová tradícia v po-
chovom paláci v Bratislave o 18.00 hod. Na dobe medzinárodnej interpretaènej sú�aže     
tieto koncerty vás srdeène pozývame. Odzne-v slovenskej tvorbe. Vïaka vyhranenej kon-
jú tu premiérovo skladby súèasných sloven-cepcii sa nám podarilo zauja� aj iného partne-
ských skladate¾ov Jany Kmi�ovej, Pavla Krš-ra a nadviazali sme spoluprácu s Hudobným 
ku, Ví�azoslava Kubièku, Daniela Mateja, Nor-centrom v Bratislave a jednou z cien je aj cena 
berta Bodnára, Petra Zagara, Lukáša Borzíka, Hudobného centra za objavnú dramaturgiu.
Boška Milakovièa, Diany Èomakovej, Mariána Sú�až je prísne anonymná, takže odborná 
Lejavu, Viliama Gräffingera, Petra Duchnické-porota zastúpená výhradne hudobnými skla-
ho a Michala Pa¾ka. Dovedna vzniklo 19 no-date¾mi v medzinárodnom zložení, do posled-
vých diel, odkedy objednávame pre ví�azov    nej chvíle netuší, kto bude úèinkova�, z akej 
v Rajci nové premiérové diela.školy a kto je jeho pedagóg. Dozvie sa to až pri  

Nako¾ko na Slovensku nikto neorganizuje odovzdávaní ocenení. Na tohtoroènom 1. roè-
špecializovanú interpretaènú sú�až pôvodnej níku jury zasadla v zložení predseda Mgr. art. 

 slovenskej hudby pre všetky nástroje, spev aj Ví�azoslav Kubièka (SR) a èlenovia Doc. MgA. 2. kategória: Sandra Lasoková (violonèelo), 
komorné zoskupenia, patrí nám prvenstvo a Ján Grossmann (ÈR) a Andrej Kalinka (SR). ZUŠ Rajec, pod vedením O. Pažickej
veríme, že sa nám bude v našej priekopníckej Rozde¾ovali pä� sád ocení. Hlavným je      3. kategória: Jozef Fupšo (husle), ZUŠ Bytèa, 
práci naïalej dari� aspoò tak, ako doposia¾.    v každej kategórii Cena za najlepšiu interpre- pod vedením Mgr. A. Èièkovej
V tom nám držte palce!táciu diela slovenského autora, ïalej je to Ce- 4. kategória: Katarína Kameníková (klavír), 

na Hudobného centra, Cena Mesta Rajec, Ce- ZUŠ Ružomberok, pod vedením Mgr. A. Ballovej

www.mzusrajec.sk

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ Rajec

PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ Rajec

Foto: archív ZUŠ Rajec

26. a 27. 3. – Celoslovenská sú�až v Kežmarku

1. kategória
2. miesto: Nela Fraštiová
2. miesto: Karolína Blunárová
3. miesto: Terézia Slyšková

2. kategória
3. miesto: Ema Domanická
Èestné uznanie: Juliana Šimková
Èestné uznanie: Katarína Czánová

3. kategória
3. miesto: Petra Janušová
Èestné uznanie: Sandra Lasoková

4. kategória
2. miesto: Romana Domanická

6. kategória
3. miesto: Júlia Krá¾ová a Katarína Krá¾ová
3. miesto: Marianna Augustínová a Michaela 
Augustínová
Èestné uznanie: Romana Domanická a Simo-
na Domanická, Èestné uznanie: Romana Do-
manická, Simona Domanická a Terézia Kavco-
vá, Èestné uznanie: Ema Domanická, Romana 
Domanická a Simona Domanická

O. Pažická, ZUŠ Rajec

MLADÝ VIOLONÈELISTA SLOVENSKA 2010
UMIESTNENIE SÚ�AŽIACICH ZUŠ RAJEC

MISSA RAJEC

Foto: K. Kalmová
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Koneèná bola  k tor á  bola vyhlásená za najkrajšiu pláž       
v meste Turín, v Taliansku. Veèer sme sa išli poïakova� za 
ktoré bolo naším tieto krásy do Chrámu sv. Dona Bosca. 
hlavným cie¾om. Ïalší deò sa okrem pobytu na pláži odohral 
Preèo? Chceli „�ažký“ zápas vo volejbale uèitelia verzus 
sme vidie� na starší žiaci. Mladší žiaci si zmerali sily vo 
vlastné oèi re- futbalovom zápase pri umelom osvetlení. 
likviu – Turínske Nároèné ví�azstvo bolo odmenené talian-
plátno (je to poh- skou maxipizzou u Giovanniho.
rebná plachta Kto je v Taliansku, musí navštívi� Benát-
považovaná za ky. V sobotu po raòajkách sme naštartovali 
plátno, do ktoré- Neoplan a cestovali do Benátok. Prístav 
ho bolo po ukri- nás vítal obrovskými loïami. Do centra sme 
žovaní zavinuté sa dostali, ako inak, loïou. Benátky nás 
Ježišovo màtve prekvapili. Námestie San Marco bolo z jed-
telo). Ïalšia mož- nej štvrtiny zatopené, takže sme niektoré 
nos� uzrie� toto úseky museli prebrodi� po kolená vo vode. 
plátno bude až  T ak isto „plávala“ aj Bazilika sv. Marka, kde 
v roku 2025. prehliadková trasa viedla po vyvýšených 

Študenti 4.G a 6.G osemroèného Gym- Z Turína sme sa vracali do mesta Ling- plošinkách. Náš obdiv si vyslúžili gondoly a 
názia A. Škrábika v Rajci (GAŠ) sa zúèast- nano Sabbiadoro, kde sme absolvovali ïal- samozrejme benátske masky.
nili 11. až 16. mája poznávacieho zájazdu   šiu èas� pobytu. Po neskorom návrate o 22. Po tomto mokrom dobrodružstve sme 
v Taliansku, ktorý bol spojený s pobytom pri hodine sme sa ubytovali a naveèerali. Štu- sa vracali domov. V nede¾u ráno si rodièa 
mori. denti, plní oèakávania a zvedavosti, kde sa prišli prevzia� svoje zdravé suché deti, plné 

to vlastne nachádzajú, išli sa po veèeri „dot- spomienok a zážitkov. Kto tam nebol, ten Náš zájazd zaèal odchodom autobusu 
knú�“ mora a obzrie� veèerné mesto. Ráno neuverí.spred budovy GAŠ 11. mája o 18. hodine. 

Mgr. Jaroslav Žideknás zobudil morský vánok a zahnal nás do Èakala nás nároèná cesta, ktorá viedla Ra-
Foto: archív GAŠmesta. No poobede sme už vyrazili na pláž, kúskom do Talianska a trvala 17 hodín. 

V Základnej škole sv. J. M. Vianneyho   
v Rajci bol od 3. do 7. mája zrealizovaný 
projekt Týždeò v meste Kožkárov. Tento 
projekt sa uskutoènil vïaka programu Školy 
pre budúcnos� Nadácie Orange.

Do projektu boli zapojení žiaci siedmych 
roèníkov. 

Cie¾om projektu 
bolo získa� vedomosti 
o meste zážitkoch, 
praktickou skúsenos�ou 
a zmenou klasického školské-
ho prostredia. V priebehu jeho 
realizácie žiaci navštívili Mes-
tské múzeum v Rajci, oboz-
námili sa s pamiatkami 
mesta, významnými osob-
nos�ami, náreèím, krojom, 
zvykmi. Na hodinách pra-
covného vyuèovania si 
vyskúšali prácu s kožou a 
peèenie medovníkov, na 
hodine hudobnej výcho-
vy sa nauèili pieseò o 
Rajci. Hodina telesnej 
výchovy preverila ich 
orientaènú schopnos� v meste prostredníc-
tvom orientaèného behu ulicami mesta. 

Žiakov zvláš� zaujala na hodine prírodo-
pisu prednáška Ladislava Stehlíka o po¾ov-
níctve a ochrane prírody nášho okolia.

Výstupom z tohto projektu je metodický 
materiál, ktorý môžu uèitelia používa� pri 
praktickej výuèbe miestneho regiónu. Je     
k dispozícii aj v mestskej knižnici. Realizá-
cia projektu bola užitoèným spestrením vý-
uèby na škole.

Ing. Mgr. M. Betinská, Ing. K. Žideková

Už viac ako dve desa�roèia sa naša ško- Lúèka. Hrací systém a výsledky jednotli-
la tradiène venuje v týchto mesiacoch špor- vých zápasov urèili nasledovné pradie:
tovým sú�ažiam ako je basketbal, vybíjaná. 

Basketbal chlapcov:Ob¾úbeným športovým podujatím pre žia-
kov 9. roèníka je medzitriedny ve¾konoèný 1. miesto – ZŠ Lipová Rajec
turnaj vo volejbale. 2. miesto – ZŠ Rajecká Lesná

3. miesto – ZŠ Rajecké Teplice
4. miesto – ZŠ Lietavská Lúè-
ka

Basketbal dievèat:
1. miesto – ZŠ Lipová Rajec A
2. miesto – ZŠ Rajecká Lesná
3. miesto – ZŠ Lipová Rajec B
4. miesto – ZŠ Rajecké Teplice

Vybíjaná dievèat, 6. roèník:
1. miesto – ZŠ Lipová Rajec

Z telocviène sa ozývajú výkriky, 
dupot, potlesk. Práve tu majú mož-
nos� žiaci ukáza� svojim kamará-
tom, ako dokážu ovláda� loptu, èas-
tokrát niektoré kúsky sa približujú    
k výkonom vynikajúcich športovcov, 
alebo sa ich aspoò snažia napodo-
bi�. Napríklad unikátne podania z vý-
skoku vo volejbale, smeè, v basket-
bale – zavesenie koša.

2. miesto – ZŠ Rajecká LesnáV apríli a máji sa uskutoènili tri turnaje 
3. miesto – ZŠ Rajecké Teplicezákladných škôl rajeckého regiónu. So sub-
4. miesto – ZŠ Kamenná Porubajektívnych príèin sme tieto turnaje absolvo-

vali v novom zložení. Medzi pozvanými pri- Mgr. J. Veselá,
budli ZŠ Kamenná Poruba a ZŠ Lietavská ZŠ Lipová Rajec

NEZABUDNUTELNÉ TALIANSKONEZABUDNUTELNÉ TALIANSKO

TÝŽDEN V MESTE „KOŽKÁROV“TÝŽDEN V MESTE „KOŽKÁROV“ TRI VÍŤAZSTVÁ ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA LIPOVEJ UL. V RAJCITRI VÍŤAZSTVÁ ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA LIPOVEJ UL. V RAJCI

2x Foto: archív ZŠ
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SPOMIENKA NA RODÁKOVSPOMIENKA NA RODÁKOV
Pre nedostatok priestoru si o JUDr. Matúšovi Kavcovi a 

prof. Antonovi Dubcovi budete môc� preèíta� v èísle 7-8/2010
Redakcia

65 rokov
Anna Paulinyová

80 rokov
Ivan Dubec
Anton Vitko

86 rokov
Emil Štolba

Srdeène blahoželáme!

Narodili sa 
Rebeka Ïurecová – apríl

Zosobášili sa 
Ján Trochca a Mária Èeròanská
¼uboš Macák a Jana Bieliková

Richard Demeter a Jana Kardošová
Miroslav Ciesarik a Michaela Sudorová

Opustili nás
Jozefa Ivanková 1933 – 7. 5. 2010
Jozef Stupòan 1929 – 11. 5. 2010 
Martin Gajdoš 1943 – 28. 5. 2010 

Narodili sa 

Zosobášili sa 

Opustili nás

inzercia

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

ïakuje 
Mgr. Richardovi Wetterovi za pomoc pri realizá-

cii výstavy Neživá príroda Rajeckej doliny 
a RNDr. Ružene Rybárikovej za odborný výklad 

k výstave na besedách pre školy

a pozýva na spoloènú výstavu 
prác žiakov Základnej umeleckej školy v Rajci

a Po¾ovníckeho združenia Mladý háj Rajec

8. 6. – 29. 6. 2010

Výstavná sieò Radnice v Rajci

na spoloènú výstavu 
prác žiakov Základnej umeleckej školy v Rajci

a Po¾ovníckeho združenia Mladý háj Rajec

Dòa 2. 6. 2010 uplynie už dlhých    
13 rokov èo nás opustila naša drahá ma-
minka, starká, prastarká 

Mária FABANOVÁ 
rodená Kosperová z Rajca.

Kto ste ju poznali, prosím, venujte jej 
s nami tichú spomienku.

Dcéra Anna s rodinou

SPOMIENKA

K správnemu vzdelaniu patrí aj finan- žiakov, ktorí sa aktívne zúèastnili vzdelá-
èná gramotnos�, ktorej sa v našej spoloè- vania, ale aj mnohých uèite¾ov, ktorí sa      
nosti nevenuje dostatoèná pozornos�. Via- s ním zoznámili. Realizáciu projektu s ra-
ceré štúdie poukazujú, že drvivá väèšina dos�ou privítali aj riaditelia vyššie uvede-
¾udí nielen na Slovensku, ale aj vo svete ných škôl a zariadení. Umožnili tak presa-
má takmer nulové znalosti základných fi- di� myšlienky, ktoré odzneli poèas zasad-
nanèných úkonov. Pod¾a prieskumov GFK nutí Rady Ecofin v rokoch 2006 a 2007      
každá tretia domácnos� na Slovensku spo- z úst ministrov financií èlenských krajín, 
trebuje na svoj chod všetky príjmy a dostá- ktorí zdôrazòovali dôležitos� finanèného 
vajú sa do ve¾kých finanèných problémov. vzdelávania. Európsky komisár pre vnú-

torný trh a služby Charlie McCreevy po-
Jedným z cie¾ov Obèianskeho združe- vedal: „Finanèné vzdelávanie v súèasnosti 

nia ARCUS je aj poskytovanie všeobecne získava ve¾a pozornosti, špeciálne v kon-
prospešných služieb v oblasti vzdelávania texte s finanènou krízou. Je dôležitý spô-
a tréningov a tým zvyšovania kvality života sob ako zlepši� povedomie spotrebite¾ov, 
obèanov. Preto sa OZ ARCUS, rozhodlo aby boli informovaní a robili zodpovedné 
zapoji� svojich odborných trénerov a skú- rozhodnutia o ich osobných financiách, 
sených školite¾ov do programu Škola ro- ktoré nie sú podstatné len pre ich životy, 
dinných financií, ktorý vytvorila Nadácia ale aj pre spoloènos� a širšiu ekonomiku“.
pre deti Slovenska v spolupráci so spoloè-
nos�ou Provident Financial. Kto si osvojí základné prezentované 

Každý èlovek by sa mal stara� o svoj princípy Školy rodinných financií, dokáže 
rozpoèet ihneï ako sa zaradí do pracovné- si zariadi� život k svojej spokojnosti. Zme-
ho procesu a zaèína dostáva� za svoju prá- nou návykov pri narábaní s finanènými 
cu mzdu. V tejto dobe sú aktuálne aj rôzne prostriedkami, svojim postojom k finan-
brigády, na ktorých si snažia zarobi� svoje ciám a práve aj vzdelávaním v oblasti 
prvé peniaze už aj študenti. V jednotlivých finanènej gramotnosti môžeme dosiahnu� 
moduloch programu nezabúdame ani na všetky svoje ciele.
tieto oblasti. 

Bližšie informácie o programe získate 
Nie je to náhoda, že k prvým absolven- na e-mailovej adrese:

tom tohto projektu Obèianskeho združenia , alebo si môžete 
ARCUS patria žiaci 9. roèníka Základnej pozrie� fotografie z realizovaných podujatí 
školy na Lipovej ul. v Rajci, ZŠ v Rajec- a programov na adrese: 
kej Lesnej, ale aj dievèatá z Diagnostic-
kého centra v Lietavskej Lúèke a žiaci  .
Základnej cirkevnej školy sv. J. M. Vian-

Mgr. Zuzana Žilinèíkováneyho a Gymnázia A. Škrábika v Rajci.
Obèianske združenie ARCUSÚspechom je, že program oslovil nielen 

oz.arcus@gmail.com

http://cs-cz.faceb
ook.com/pages/Obcianske-zdruzenie-
ARCUS/272871082156

POÏAKOVANIE

Chceme vyjadri� poïakovanie Mestu Rajec, Mest-
skej polícii v Rajci a Hasièskému záchrannému zboru   
v Rajci za pomoc pri ochrane majetku a odstraòovaní 
škôd pri zaplavení vodou z lúk na uliciach Jánošíková a 
Moyzesová v noci z 1. na 2. júna 2010.

Vïaèní obèania zasiahnutých domov

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

ZÁKLADOM FINANÈNEJ GRAMOTNOSTI UÈIA V OZ ARCUSZÁKLADOM FINANÈNEJ GRAMOTNOSTI UÈIA V OZ ARCUS



RAJÈAN 6/2010

Koneèná tabu¾ka 6. ligy mužov v stolnom tenise:
  1. Trnové B 22 18 3   1  275:121 61
  2. Stará Bystrica B 22 15 4   3 253:143 56

Stolnoteniso-   3. Višòové D 22 13 2   7 218:178 50Posledný marcový týždeò sa ukonèila pre družstvá 
vého klubu Rajec   4. Èadca F 22 13 2   7 223:173 50 sú�ažná sezóna pre rok 2009/2010.

„A“ družstva   5. Bytèa C 22 10 5   7 210:186 47Muži , ktorí reprezentovali mesto Rajec v 3. sloven-
  6. Teplièka nad Váhom C 22   8 5   9 210:186 43skej najvyššej lige, si poèínali ve¾mi dobre. Po úvodných zápasoch 
  7. Streèno B 22   8 3 11 172:224 41figurovali v tabu¾ke dokonca na prvom mieste. V priebehu ïalších odo-
  8. Nededza A 22   8 2 12 173:223 40hratých zápasov bolo lídrom v tabu¾ke a nakoniec aj ví�azom celej 
  9. Žilina G 22   7 4 11 176:220 40sú�aže mužstvo z Kysuckého Nového Mesta. 
10. Žilina H 22   8 0 14 176:220 38Naši stolní tenisti sa v koneènom poradí umiestnili na ve¾mi peknom 
11. Rajec B 22   5 2 15 148:248 343. mieste. Kostru „A“ družstva v priebehu celej sezóny tvorili nasledovní 
12. Èadca G 22   2 2 18 142:254 28hráèi: Jozef Smieško, ¼ubomír Hauer, Jozef Kavec a Peter Kavec.

Koneèná tabu¾ka 3. ligy mužov v stolnom tenise: Výkonný výbor Stolnotenisového klubu Rajec verí, že na nasledujú-
cu sezónu 2010/2011 v spolupráci s mestom Rajec zabezpeèí dostatok   1. Kysucké Nové Mesto A 22 22 0   0  289:107 66
finanèných a materiálnych zdrojov, nako¾ko by bolo možné zlepši� vý-  2. Rabèa A 22 15 1   6 241:155 53

  3. Rajec A 22 13 2   7 226:170 50 konnos� družstiev a zvýši� kvalitu tréningového procesu. 
 V súèasnosti prebieha ešte stolnotenisový krúžok žiakov, ktorý sa   4. Valèa A 22 10 5   7 210:186 47

realizujú na Základnej škole na Lipovej ul. v Rajci a potrvá do záveru   5. Martin Medokýš A 22   9 3 10 189:207 43
školského roka.  6. Ružomberok SCP A 22   7 6   9 191:205 42

  7. Zákopèie A 22   9 1 12 179:217 41
  8. Liptovské Sliaèe A 22   6 5 11 186:210 39
  9. Èernová A 22   5 7 10 171:225 39
10. Krušetnica A 22   7 3 12 184:212 39
11. Žilina C 22   7 2 13 177:219 38
12. Vrútky B 22   3 3 16 133:263 31

„B“ družstvo mužov – úèastník 6. ligy, si poèínalo poèas sezóny so 
striedavými úspechmi. V prvej polovici sú�aže sa mužstvo pohybovalo  
v strede tabu¾ky. Ku koncu sezóny poklesla výkonnos� družstva a v ko-
neènom poradí obsadilo 11. miesto. 

Na poklese úspešnosti sa podpísalo viacero faktorov. Jedným        
z hlavných bola absencia viacerých hráèov zo základnej zostavy. Preto 
dostali príležitos� aj mladí neskúsení hráèi, s ktorými sa perspektívne 
poèíta, že budú v ïalších sezónach tvori� základ družstva. Poèas celej 
sezóny sa v základnej zostave vystriedali nasledovní hráèi: Róbert Au-
gustín, Juraj Jasenovec, Marián Macák, Vladimír Vavrík, Branislav Fu-
èík, Jozef Smieško ml., Radoslav Macák, Tomáš Smieško, Ján Knapec, 
Roman Smieško.

Beh oslobodenia Likavka, 9 500 m:   gó r ii  zv í�azil Bartolomej Galoviè na 8 km trati leda 1:17:13, P. Prokopoviè 1:29:21, V. Rybár 
4. Rastislav Galoviè 34:10, 2. Bartolomej Ga- za 32:40. 1:34:51, P. Uhlárik 1:36:22, J. Uhlárik 1:38:07, 
loviè 37:14 (kat. nad 50 r.) Volkswagen maratón Praha (9. 5.): Pra- Joz. Stupòan 1:44:56, J. Koledová Žideková 

Duatlon Dvory nad Žitavou a Branovo videlne sa do tohto nádherného svetového 1:48:49.
(24. a 25. 4.): v šprint duatlone – 5 km beh, 20 mesta pripravuje aj skupina Rajeckých bežcov Beh do vrchu Èertovica 7 km (23. 5.): 
km bicykel a 2,5 km beh – si zasú�ažili Zdeno s rodinami. Pražský maratón je ve¾mi ob¾úbe- Konalo sa tu aj vyhodnotenie Slovenského 
Koleda za MK Rajec a ¼uboš Cesnek za AŠKP ný a najmä vo¾né chvíle sa dajú využi� na pohára v behu za rok 2009, kde zví�azil Zdeno 
Žilina. spoznávanie nových pamiatok, múzeí a iných Koleda. Janka Koledová Žideková získala     

Beh oslobodenia Streèno 5 km (25. 4. ): zaujímavostí. Hlavný program je však mara- 3. miesto nad 35 rokov a Barbora Žideková    
P. Prokopoviè 22:13, 3. junior – Michal Pekný tón. Nede¾a bola krásna, slneèná a poèasie 2. miesto ako juniorka. V behu obsadil Z. Kole-
24:06, Pavol Uhlárik 24:36, Jozef Stupòan prialo všetkým. Maratón bežalo 806 žien a   d a   2. miesto èasom 30:58, J. Koledová Žide-
24:41, Lukáš Pekný 25:21, J. Židek 26:10, 4 041 mužov z toho 179 Slovákov. ková získala 2. miesto (44:12) a B. Žideková  
Žideková 26:10, 3. žiaci – Peter Uhlárik 27:48, Beh ulicami mesta bežali – Lenka Kavco- 4. miesto èasom 54:47.
Barbora Žideková 30:00. vá so synom Matúšom, Jarmila Uhláriková     Maratón v Kyjeve (23. 5.): zabehol On-

Beh zdravia v Turèianskych Tepliciach s de�mi Martinou a Petrom, kompletná rodina drej Veselovský, ktorý obsadil celkové 8. mies-
10 km (30. 4.): 2. absolútne  R. Galoviè 38:14, Pekných – Jozef, Mária a deti Lukáš a Michal, to s èasom 2:49:49. Pre Ondreja to bol už       
5. O. Veselovský 40:04, 2. v kat. B. Galoviè Pavol Stehlík s dcérou Andreou, Damián Ces- 3. maratón v sezóne.
42:56, Jar. Stupòan 45:32, Joz. Stupòan nek a Barbora Žideková. Ondrej Veselovský Tvrdošínska dvanástka (23. 5.): Bartolo-
51:15, 3. M. Hollá 51:25, 3. J. Demeterová dobehol do cie¾a ako druhý Slovák s èasom mej Galoviè vyhral svoju kategóriu nad 50 r.
53:28. 2:51:05 a absolútne obsadil 116. miesto.

Bežecká liga Žiliny Horný Hrièov 3 km Výsledky: T. Odlevák 3:08:39, M. Drlièka 
na dráhe (5. 5.): Z. Koleda 10:12, P. Uhlárik 3:14:48, P. Uhlárik 3:40:55, J. Kavec 3:42:58, 
12:28, J. Koledová Žideková 13:56, Zuzana a J. Uhlárik 3:47:31, J. Koledová Žideková 
Barbora Židekové dobehli spolu za 17:26.   4 :0 4 :14.
1 km: 2. Michal Pekný 3:26, 3. Peter Uhlárik Duatlon Martin (15. 5.): 10 km beh, 40 km 
3:54, Klára Rybárová 4:19. bicykel, 5 km beh - 7. Zdeno Koleda 1:53:39.

Duatlon Myjava (8. 5.): 10 km beh, 45 km Ilavský beh 13,5 km (16. 5.): 3. Rastislav 
bicykel, 5 km beh – Zdeno Koleda 9. miesto zo Galoviè 42:17, M. Jurický 1:02:30, 3. v kat.    
120 pretekárov (2:10:53). B. Galoviè 52:24.

Beh Sliaèskym chotárom (8. 5.): 12,5 km Beh k srdcu SNP Martin, polmaratón    
– 2. Rastislav Galoviè 46:41 a vo svojej kate- 21 097,5 m (22. 5.): R. Galoviè 1:16:43, Z. Ko-

ONDREJ VESELOVSKÝ - DRUHÝ SLOVÁK NA MARATÓNE V PRAHE

Janka Koledová Žideková

Pozvánka
Blíži sa Rajecký maratón, Polmaratón, In-line a 
Beh ulicami Rajca. Všetkých vás srdeène pozývame 
na spoloèné tréningy vždy v nede¾u o 10.00 hod. (zas-
távka na sídlisku Juh), prípadne individuálnu prípravu, 
zvýšme svoju kondíciu. Bežci prihlasujte sa na 

 . Dobrovo¾níci, ktorí máte 
záujem pomôc� pri organizácii Rajeckého maratónu 
hláste sa na tel. è. 0903 175 665 (Pavol Uhlárik).

www.rajeckymaraton.sk

KONIEC SEZÓNY ZA ZELENÝMI STOLMIKONIEC SEZÓNY ZA ZELENÝMI STOLMI

Ing. Juraj Jasenovec, STK Rajec

Foto: archív STK
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pre deti od 7 do 12 rokov

12. 7. – 16. 7. 201012. 7. – 16. 7. 201012. 7. – 16. 7. 2010

Mestské kultúrne stredisko Rajec

Cena turnusu je 35,- €/die�a, 
v cene sú zahrnuté obedy, pitný režim, poistenie a 1 celodenný výlet

TE KY         D S      TE KY         D S      Á OT B RÁ OT B Rdenny
denny

Deti môžete prihlasova� 

v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec 
denne od 8.00 do 16.00 hod. 

do 30.6.2010
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Príloha mesaèníka Rajèan è. 6/2010

INFORMÁCIA O REKONŠTRUKCII 
NÁMESTIA SNP V RAJCI

26. mája 2009 sme podali žiados� o nenávratný finanèný príspevok v rámci 
Regionálneho operaèného programu – Regenerácia sídiel na rekonštrukciu pamiat-
kovej zóny Rajec, úpravu spevnených plôch, zelene, verejného osvetlenia a drobnej 
architektúry. 

V minulom roku nám prišlo rozhodnutie, že náš projekt bol úspešný. Po tomto 
oznámení sa uskutoènilo verejné obstarávanie, ktoré trvalo viac ako štyri mesiace.        
V piatom mesiaci toho roka sme podpísali zmluvu s Ministerstvom výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR a Vyšší územný celok nám skontroloval verejné obstarávanie. 
Následne sme stavenisko odovzdali dodávate¾ovi stavby.

Na celý projekt rekonštrukcie sa nám podarilo získa� nenávratné finanèné 
prostriedky vo výške viac ako 1 476 000 eur a z toho 95 % dostane mesto z euro-
fondov a len 5 % (okolo 73 800 eur) zaplatí mesto z vlastných zdrojov.

Predmet rekonštrukcie – v zmysle plánu, ktorý je zverejnený v mesaèníku Rajèan:
Aby sme oddelili pamiatkovú zónu mesta od ostatných èastí, predmetom rekon-

štrukcie je aj výmena asfaltových chodníkov a ciest za dlažbu a tým sa pamiatková zóna 
odlíši.

V strede námestia sa opravia porušené èasti bridlicových chodníkov a asfaltových 
plôch za nové. V rekonštrukcii je zahrnutá aj oprava fontány, výmena lavièiek, nové 
smetné koše. V rámci námestia a pri¾ahlých ulíc, ktoré sú zahrnuté v rekonštrukcii, bude 
vymenené verejné osvetlenie a pred mestským múzeom bude osadená busta význam-
nej osobnosti, ktorá má korene v Rajci. Súèas�ou rekonštrukcie bude aj úprava a 
výmena starej verejnej zelene a výsadba novej. 

Práce sa budú realizova� približne 12 mesiacov. Zaèali sme v máji 2010 a ak 
všetko pôjde pod¾a harmonogramu v máji 2011 by mali by� všetky práce ukonèené. 

Dostávam èasté otázky – preèo to teraz všetko robíme a nepoužijeme tieto 
finanèné prostriedky na nieèo iné. 

Získané finanèné prostriedky z eurofondov sú schválené na konkrétny projekt a 
nemôžeme ich použi� na niè iné, inak by sme o tieto peniaze prišli.

Rekonštrukcia námestie je ve¾mi potrebná, naposledy sa takáto rozsiahla rekon-
štrukcia robila v roku 1974.

   Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
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