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Na ostatnom zasadnutí mestského zas-
tupiteľstva sa okrem iného volil aj nový 
hlavný kontrolór mesta.
 Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 
zo zákona 6 rokov. Keďže funkčné obdobie 
doterajšej hlavnej kontrolórky sa skončilo      
v septembri, bolo nutné zvoliť nového kontro-
lóra, ktorý nastúpi do funkcie prvého októbra.
 Preto ešte na augustovom zasadnutí MZ 
poslanci prijali uznesenie, na základe ktoré-
ho sa vyhlásila nová voľba hlavného kontro-
lóra. Stanovili sa podmienky, ktoré musí 
uchádzač spĺňať, aké dokumenty musí pre-
dložiť a určil sa aj dátum doručenia žiadostí 
uchádzačov. Všetky podmienky boli zverej-
nené podľa zákona aj na webstránke mesta 
či na úradnej tabuli. K danému dátumu sa pri-
hlásil iba jeden kandidát – Ing. Bibiána Seká-
čová, doterajšia hlavná kontrolórka mesta. 
 Na ostatnom zasadnutí MZ, ktoré bolo 
zvolané na 25.9.2014, sa uskutočnila voľba 
hlavného kontrolóra mesta, ktorou sa opä-
tovne stala Ing. B. Sekáčová. Voľba bola ve-
rejná – 9 poslancov bolo za, 4 sa hlasovania 
zdržali.

Mesto sa chce zapojiť do združenia Miest-
na akčná skupina. Čo tým získame?
 Miestne akčné skupiny (MAS) predstavu-
jú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých 
majú svoje zastúpenie miestne komunity, 
podnikatelia, verejná správa, poľnohospo-
dárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy 
a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Pod-
mienkou je, že zástupcovia súkromného sek-
tora musia tvoriť minimálne 50 % partnerstva. 
Miestna akčná skupina pôsobí na území da-
ného sektora a je zaregistrovaná ako občian-
ske združenie.
 Jednou z podmienok je aj to, že katastrál-
ne územia zahrnutých obcí musia susediť. 
My chceme MAS utvoriť z obcí celej rajeckej 
doliny od Rosiny až po Čičmany. Vstupný po-
platok do tohto združenia by mal predstavo-
vať 50 eur. Veľkou výhodou je to, že by sme 
mohli viac ako 1,5 milióna eur získať pre našu 
MAS, z ktorých by časť finančných prostried-
kov išla na réžiu a zvyšok by šiel na ostatné 
aktivity – na rôzne školenia, na propagačné 

materiály, ale napríklad aj na detské ihriská, 
na lavičky, opravu chodníkov, vznik parkov a 
rôzne ďalšie aktivity. 
 Keďže o pridelení týchto finančných pros-
triedky by sa malo rozhodovať niekedy na 
prelome rokov a radi by sme sa o ne uchá-
dzali, je potrebné založiť Občianske združe-
nie Miestnej akčnej skupiny Rajeckého re-
giónu.

Po meste sa opäť rozpráva, že sa vraj po-
zastavili práce na novej fabrike.
 Aj ja som to už niekoľkokrát počul a mu-
sím túto informáciu dať na pravú mieru. 
 Je pravdou, že slovenská firma VS-
MONT, ktorá mala vyrábať nadstavby na ná-
kladné autá, do Rajca na 99 percent nepríde, 
lebo nezískala toľko zákaziek, ako plánovala.
 
 Pre Rajec je však dobrou správou, že aj   
o túto halu prejavila záujem firma KFTS, ktorá 
už dnes vie, že bude rozširovať výrobu a        
v októbri by mala halu od majiteľov odkúpiť.  
V celom areáli firmy KFTS sú práce v plnom 
prúde, denne tu pracuje okolo 100 ľudí. Ob-
jekt je už uzavretý, v súčasnosti sa robí vodo-
vodná prípojka, kanalizácia, nová čistička, 
ukončujú sa stavebné práce. Výrobné haly sú 
po stavebnej stránke na 99 percent hotové, 
vznikla tu trojnásobne väčšia hala, aká tam 
stála doteraz. Už v utorok 7. októbra by mala 
firma KFTS doviezť 50 kamiónov technoló-
gie, čiže všetkých 16 vstrekovacích lisov, na 
ktorých sa už budú od decembra/januára vy-
rábať automobilové komponenty.

Niektorí obyvatelia majú pocit, že mesto 
dostatočne nezverejňuje informácie, kto-
ré sa týkajú finančných náležitostí mesta.
 Môžem povedať, že čo sa týka transpa-
rentnosti a zverejňovania, tak si myslím, že 
máloktoré mesto zverejňuje toľko informácií, 
čo my. Občan, ktorého zaujímajú tieto údaje, 
si môže všetko naštudovať na internete, kde 
môže napríklad nájsť hospodárenie mesta – 
výročnú správu, záverečný účet, verejné ob-
starávanie, všetky faktúry, objednávky, zmlu-
vy a množstvo iných dokumentov.

 Pár dní dozadu dokonca o našom meste 
vyšiel článok v časopise Moderná samosprá-
va č. 3/2014, kde je článok o tom, že ako        

v jednom z mála miest na Slovensku môžu 
naši občania miestne poplatky za komunálne 
odpady, drobné stavebné odpady, dane z ne-
hnuteľností a za psa vyrubené Mestom Rajec 
zaplatiť bez poplatku aj v predajniach COOP 
Jednota. Platiť je možné, tak isto ako ostatné 
položky – prostredníctvom služby COOP 
kasa. Stačí jednoducho skenerom načítať 
čiarový kód vytlačený na rozhodnutí a ďalej 
postupovať rovnakým spôsobom, ako pri úh-
rade poštových poukážok (šekov). Miestne 
poplatky môžu občania platiť aj naďalej v po-
kladni mesta (tak isto bez poplatku) alebo na 
pošte, kde však musia zaplatiť poplatok za 
podanie.

Budova bývalej Mediky získava novú fa-
sádu. Čím ďalej, tým sa viac podobá na 
bytový dom. Ako pokračujú práce na re-
konštrukcii?
 V areáli Mediky sa v súčasnosti robia na-
raz dve investície. 
 Jednou z nich je prerobenie celej budovy 
na nájomné byty, ktorú dorába investor.        
V týchto dňoch sa už maľujú steny a stropy 
bytov, obkladajú sa kúpeľne a kuchyne, po-
kladá sa dlažba do sociálnych zariadení. Mi-
nulý týždeň sa doviezla plávajúca podlaha do 
celej budovy a predpokladám, že sa v najbliž-
ších dňoch začne už pokladať. Dokončieva 
sa už aj vonkajšia fasáda. Predbežný termín 
kolaudácie budovy je stanovený na 30. októ-
bra 2014. 
 Druhá investícia, ktorej investorom je 
mesto, sú práce na všetkých pripojeniach – 

kanalizácia (dažďová, splašková aj zo spev-
nených plôch) je už hotová, vodovodná prí-
pojka by sa mala dorobiť v prvom októbrovom 
týždni, elektrická a teplovodná prípojka aj      
s verejným osvetlením by mala byť hotová do 
trištvrte októbra a spevnené plochy (asfalt a 
dlažba) by mali byť hotové do konca novem-
bra, tak ako to bolo zazmluvnené.

Už sa začali prideľovať byty?
 Prideľovať byty sa budú až vtedy, keď 
nám bude ohlásená kolaudácia. 
 V tomto období dostanú všetci žiadatelia 
o byt výzvu na zdokladovanie svojho príjmu. 
Oddelenie výstavby, ktoré má na starosti by-
ty, pripraví zoznam tých, ktorí budú schopní 

MESTO MÁ STARONOVÚ HLAVNÚ KONTROLÓRKU

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA

POHĽAD NA BUDOVU MEDIKY ZO ZÁPADNEJ STRANY

Foto: Šzá
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 Mestská volebná komisia v Rajci podľa   
§ 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskor-
ších predpisov vyhlasuje, že pre voľby po-
slancov mestského zastupiteľstva zaregi-
strovala týchto kandidátov:

VOLEBNÝ OBVOD 01

1. Roman Dolník, 40 r., podnikateľ, Rajec, 
Jánošíkova 516/27, SNS

2. Vladimír Dubec, 56 r., podnikateľ, Rajec, 
Športová 309/15, SMER-SD

3. Rastislav Gažúr, 36 r., podnikateľ, Rajec, 
Orgovánová 197/1, nezávislý kandidát

4. Bohuslav Gelatka, JUDr., 31 r., advokát, 
Rajec, Javorová 185/1, nezávislý kandidát

5. Peter Hanus, Mgr., 45 r., učiteľ, Rajec, 
Smreková 190/6, nezávislý kandidát

6. Juraj Jasenovec, Ing. 30 r., učiteľ, Rajec, 
Ružová 192/2, KDH

7. Marián Jasenovec, Ing., 59 r., strojný inži-
nier, Rajec, Ružová 192/2, nezávislý kan-
didát

8. Anna Kecerová Veselá, JUDr., 50 r., ad-
vokátka, Rajec, Bystrická 140/62, nezá-
vislá kandidátka

9. Igor Kmeť, 52 r., vodič, Rajec, Hollého 
161/15, SAS

10. Miroslav Mazák, 59 r., školník, Rajec, 
Smreková 187/1, nezávislý kandidát

11. Ján Pekara, 47 r., živnostník – autoklam-
piar, Rajec, Hollého 161/14, nezávislý kan-
didát

12. Michal Šupka, Mgr., 40 r., učiteľ, Rajec, 
Smreková 189/4, nezávislý kandidát

13. Jozef Vajcík, 51 r., prevádzkar, Rajec, 
Hollého 163/20, nezávislý kandidát

VOLEBNÝ OBVOD 02

1. Róbert Augustín, Mgr., 42 r., učiteľ, Rajec, 
Moyzesova 839/38, KDH

2. Peter Kardoš, Ing., 30 r., inžinier kvality, 
Rajec, Frívaldského 824/8, nezávislý kan-
didát

3. Miroslav Paulíny, 47 r., vodič, Rajec, Ob-
rancov mieru 402, SIEŤ

4. Jaroslav Pecho, RNDr., 55 r., podnikateľ, 
Rajec, Jánošíkova 536/43, SNS

5. Peter Pekara, Ing., 41 r., odborný lesný 
hospodár, Rajec, Obrancov mieru 380/31, 
nezávislý kandidát

6. Jaroslav Smieško, 55 r., stavebný tech-
nik, Rajec, 1.mája 439/31, nezávislý kandi-
dát

7. Tomáš Stránský, Mgr., 28 r., učiteľ, Rajec, 
1. mája 482/74, nezávislý kandidát

8. Jozef Stupňan, 52 r., realizačný manager, 
Rajec, Hurbanova 550/3, nezávislý kandi-
dát

9. Anna Šimková, 41 r., manažérka, Rajec, 
Moyzesova 704/2, SIEŤ

10. Emil Zafka, Ing., 50 r., konateľ spoloč-
nosti, Rajec, Moyzesova 721/17, nezávislý 
kandidát

VOLEBNÝ OBVOD 03

1. Jozefa Blažeková, Ing., 60 r., ekonómka, 
Rajec, Hviezdoslavova 1070/3, nezávislá 
kandidátka

2. Martin Dubec, Bc., 30 r., geodet, Rajec, 
Jánošíkova 546/53, SIEŤ

3. Ján Kavec, 44 r., konateľ, Rajec, Športová 
302/8, nezávislý kandidát

4. Jozef Kavec, 38 r., školník, Rajec, Bystric-
ká 73/1, nezávislý kandidát

5. Ján Mihalec, PaedDr., 37 r., učiteľ, Rajec, 
Kostolná 57/29, KDH

6. Gustáv Mucha, Ing., 41 r., štátny zamest-
nanec, Rajec, Bystrická 94/16, nezávislý 
kandidát

7. Katarína Polačková, MVDr., 40 r., veteri-
nárna lekárka, Rajec, Nám. SNP 3, nezávi-
slá kandidátka

8. Juraj Šimko, Ing., 42 r., živnostník, Rajec, 
Sládkovičova 681/8, KDH

9. Gabriel Špánik, 50 r., podnikateľ, Rajec, 
Bystrická 129/51, SMER-SD

VOLEBNÝ OBVOD 04

1. Stanislav Albert, 54 r., SZO, Rajec, Mu-
drochova 909/6, nezávislý kandidát

2. Anna Babulová, 63 r., dôchodkyňa, Ra-
jec, Alexyho 931/3, nezávislá kandidátka

3. Hubert Grečnár, 51 r., predajca, Rajec, 
Mudrochova 909/4, nezávislý kandidát

4. Ján Huljak, Ing., 59 r., technik, Rajec, Frí-
valdského 823, SIEŤ

5. Miloslav Jaroš, Ing., 39 r., projektant, 
Rajec, Fullova 936/4, SIEŤ

6. Bohdan Jonek, Mgr., 41 r., bankový úrad-
ník, Rajec, Partizánska 105, NOVA

7. Milan Kasman, 55 r., živnostník, Rajec, 
Partizánska 1205, SIEŤ

8. Jana Koledová Žideková, 54 r., účtovníč-
ka, Rajec, Mudrochova 909/4, nezávislá 
kandidátka

9. Martin Matejka, 32 r., servisný technik, 
Rajec, Moyzesova 831/30, nezávislý kan-
didát

10. Branislav Michalec, 30 r., živnostník, 
Rajec, Slottova 941/3, nezávislý kandidát

11. Zuzana Mlynárová, JUDr., 37 r., právnič-
ka, Rajec, Plávkova 1104/7, SMER-SD

12. Vladimír Novosad, 24 r., študent farmá-
cie, Rajec, Pri Rajčanke 912/3, nezávislý 
kandidát

13. Marta Repková, Bc., 55 r., sociálna pra-
covníčka, Rajec, Partizánska 876/13, KDH

14. Ján Zmrhala, Ing., 31 r., manažér SSE-
D, Rajec, Slottova 942/4, nezávislý kandi-
dát

15. Zuzana Žideková, Ing., 44 r., projektová 
manažérka, Rajec, Partizánska 984/56, 
nezávislá kandidátka

16. Ľubor Žucha, Ing., 57 r., technik, Rajec, 
Partizánska 1035/107, nezávislý kandidát

Ing. Miroslav Bellan, predseda Mestskej 
volebnej komisie v Rajci

 Mestská volebná komisia v Rajci podľa    
§ 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskor-
ších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primá-
tora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Vladimír Baďura, Mgr., 49 r., učiteľ, Rajec, 
Hollého 161/15, nezávislý kandidát.

2. Peter Pekarík, 35 r., slobodný novinár, Ra-
jec, Mudrochova 909/6, nezávislý kandi-
dát.

3. Ján Rybárik, Ing., 49 r., geodet, Rajec, 
Švermova 1108/8, nezávislý kandidát.

Ing. Miroslav Bellan, predseda Mestskej 
volebnej komisie v Rajci

platiť nájomné za byty a doplní podľa prija-
tého VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov  
v nájomných domoch informácie o žiadate-
ľoch – v akých žijú životných podmienkach, 
koľko členov je v rodine, ako dlho majú na 
mestskom úrade žiadosť o pridelenie bytu 
atď. a pripraví poradovník žiadateľov. Na os-
tatnom zasadnutí MZ bola vylosovaná spo-
medzi poslancov 5-členná komisia, ktorá ten-
to zoznam vyhodnotí a usporiada poradie žia-
dateľov. A až na základe tohto poradovníka, 
by som mal ako primátor podpísať nájomné 
zmluvy.
 Ešte raz chcem ubezpečiť občanov, že    
v prvom rade budú pridelené byty Rajčanom, 
a iba ak by sa byty nezaplnili občanmi Rajca, 
budeme uvažovať nad občanmi, ktorí majú 
nejaké väzby s Rajcom alebo nad občanmi    
z okolitých obcí, ktorí žijú v ťažkých životných 
podmienkach.

Máte pre Rajčanov nejakú novinku?
 Chcel by som všetkých spoluobčanov in-
formovať o ďalšej pozitívnej správe. Areál bý-
valého Rezbára na Fučíkovej ulici zmenil 
vlastníka. Po rekonštrukcii priestorov by tu 
chcel nový vlastník – spoločnosť zaoberajúca 
sa spracovaním mlieka, vyrábať rôzne mlieč-
ne výrobky napr. syry, korbáčiky či jogurty.    
V tejto spoločnosti by malo nájsť zamestna-
nie zhruba 20 až 40 ľudí.

Za rozhovor ďakuje Šzá

dokončenie zo s. 2 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 

PRE VOĽBY PRIMÁTORA 
MESTA V RAJCI 

(15. novembra 2014)

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 

PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RAJCI 
(15. novembra 2014)

OPRAVA

 Vážení čitatelia, počas tlače čísla 9/2014 
sa vyskytla technická chyba na tlačiaren-
skom zariadení a v niektorých výtlačkoch sú 
na s. 4, 5 alebo 10 tlačové chyby. Za vznik-
nuté chyby sa vám ospravedlňujeme. 

Redakcia Rajčana
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Raj-
ci sa stretli na svojom predposlednom riad-
nom zasadnutí 25. septembra 2014. Okrem 
iného sa zaoberali aj týmito bodmi progra-
mu:
 Vzhľadom k tomu, že doterajšej hlavnej 
kontrolórke sa končilo funkčné obdobie, po-
slanci na zasadnutí dňa 14.8.2014 schválili 
voľbu hlavného kontrolóra a určili ju na deň 
25. september 2014. Do termínu uzávierky 
prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra bola 
doručená len jedna prihláška, a to Ing. B. 
Sekáčovej. Poslanci preto pristúpili k voľbe 
hlavného kontrolóra mesta. Za hlavnú kon-
trolórku mesta bola opätovne zvolená Ing. Bi-
biana Sekáčová.
 Na rokovanie MZ boli pozvaní aj riadi-
telia Základnej školy na Lipovej, Základnej 
umeleckej školy a oboch materských škôl, 
ktorí predniesli poslancom správu o výchov-
no-vzdelávacej činnosti jednotlivých škôl za 
uplynulý školský rok.
 V ďalšom bode programu predniesla Ing. 
B. Sekáčová správu o kontrole plnenia uzne-
sení. K niektorým uzneseniam podal bližšie 

informácie primátor mesta.
 Jedným z bodov programu bola aj Kon-
solidovaná účtovná závierka, ktorá pozo-
stáva z viacerých dokumentov. Bližšie infor-
mácie k tejto závierke podala vedúca finan-
čného oddelenia T. Záborská.
 V zmysle § 30 ods. 10 Zákona č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí je 
mesto povinné vymedziť miesta na umiest-
ňovanie plagátov alebo iných nosičov infor-
mácií svojím Všeobecne záväzným nariade-
ním v termíne do 29.10.2014. Preto bol 
poslancom predložený návrh VZN č. 5/2014 
o vyhradení plôch na umiestňovanie voleb-
ných plagátov. Tento návrh bol jednomyseľne 
schválený. Taktiež bol jednomyseľne schvá-
lený návrh VZN č. 6/2014, ktorý upravuje 
nájom bytov v nájomných bytových domoch 
a návrh VZN č. 6/2014 o prideľovaní dotácií.
 Jedným z posledných bodov programu 
boli interpelácie, počas ktorého poslanci 
predniesli požiadavky občanov mesta, kto-
rými sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia 
mestského úradu.

Oddelenie správe, MsÚ Rajec

 Dňa 13.9.2014 v čase o 20.40 hod. prijala 
hliadka Mestskej polície Rajec telefonickú 
informáciu o poškodení plota pri rodinnom 
dome osobným motorovým vozidlom. Hliad-
ka okamžite vyrozumela hliadku Obvodného 
oddelenia Policajného zboru Rajec a spoloč-
ne po uvedenom osobnom motorovom vo-
zidle pátrali v danej lokalite. Vozidlo bolo za-
držané a vodiča riešila hliadka OO PZ Rajec, 
nakoľko ušiel z miesta dopravnej nehody. 

 Dňa 24.9.2014 v čase o 9.00 hod. prísluš-
níci MsP zistili na kamerovom systéme ležia-
cu osobu pred Domom služieb. Po príchode  
k osobe (Stanislav G., bytom Rajec) hliadka 
zistila, že dotyčný je v silne podnapitom sta-
ve. Následne ho hliadka dopravila na miesto 
súčasného pobytu.

 Dňa 24.9.2014 v čase o 17.20 hod. hliad-
ka MsP pri hliadkovej činnosti zistila na ceste 

do časti Krivín ležiaceho cyklistu (Michal G.   
z Rajca). Šetrením bolo zistené, že sa mu 
uvoľnilo predné koleso a spadol priamo na 
hlavu. Bol pri vedomí a sťažoval sa na bolesť 
hlavy. Hliadka okamžite privolala Rýchlu 
zdravotnú pomoc a do jej príchodu sledovala 
zdravotný stav zraneného.

 Dňa 30.9.2014 v čase o 20.50 hod. prijala 
hliadka telefonické oznámenie o ležiacej oso-
be pred budovou pošty. Táto informácia bola 
overená a príslušníci MsP zistili, že sa jedná 
o Jaroslava I. z Jasenového, ktorý bol v silne 
podnapitom stave a znečistený. Hliadka ho 
následne prebudila a posadila na lavičku. 
Dotyčný bol za uvedený priestupok v ostat-
nom čase už opakovane riešený. 

 Pracujeme pre vašu bezpečnosť.

Marcel Urban, 
inšpektor MsP Rajec

 Mestský úrad Rajec oznamuje občanom, že 
môžu využiť bezplatné odovzdávanie svojich 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpa-
dov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE 
OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV, 
ktoré sa nachádza na konci bývalého areálu 
Poľnohospodárskeho družstva v KRIVÍNE.

Do biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov patrí: zelený odpad zo záhrad 
(kvety, tráva, lístie...), drevný odpad zo 
strihania a orezávania krovín a stromov, 

vypletá burina, pozberové zvyšky              
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, 
piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný 
popol, ostatný biologicky rozložiteľný 
odpad vhodný na štiepkovanie (napr. 

konáre z orezu stromov, drevo bez 
povrchovej úpravy a bez kovových častí).

ZARIADENIE JE OTVORENÉ 
KAŽDÚ SOBOTU od 8.00 do 16.00 hod.
Občania sa musia preukázať preukazom totožnosti.

 Uznesením Mestského zastupiteľstva   
v Rajci č. 78/2014 zo dňa 14. augusta 2014 
boli určené štyri volebné obvody. V zmysle 
§10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v platnom znení 
primátor mesta dňa 1. októbra 2014 určil     
v meste Rajec štyri volebné okrsky a voleb-
né miestnosti nasledovne:

VOLEBNÝ OBVOD č. 01, 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 01 zahŕňa ulice:

 Lipová, Hollého (č. 1-49), Javorová, 
Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgováno-
vá.
 Volebná miestnosť pre volebný okrsok 
01: budova Základnej školy, Lipová 2, 
Rajec. Vo volebnom obvode č. 01 sa budú 
voliť 4 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD č. 02, 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 02 zahŕňa ulice:

 1. mája, Fučíkova, Hurbanova (č. 1-4 , 
6-11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Ná-
dražná (č. 25-37), Obr. mieru, S. Chalupku, 
Záhradnícka.
 Volebná miestnosť pre volebný okrsok 
č. 02: budova Materskej školy, Obr. mieru 
400/51, Rajec. Vo volebnom obvode č. 02 
sa budú voliť 2 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD č. 03, 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 03 zahŕňa ulice:

 Bystrická, Hollého (rod. domy č. 60-
116), Hurbanova (č. 5), Kmeťova, Kolláro-
va, Komenského, Kostolná, M. R. Štefáni-
ka, Nádražná (č. 1-23, 38-60), Nám. A. 
Škrábika, Nám. SNP, Partizánska (č. 1-10, 
134-143), Sládkovičova, Vojtová, Zakame-
nica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúč-
na, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova a 
mestskú časť Rajec-Charubina.
 Volebná miestnosť pre volebný okrsok 
č. 03: budova Mestského úradu, Nám. 
SNP 2/2, Rajec. Vo volebnom obvode č. 03 
sa budú voliť 3 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD č. 04; 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 04 zahŕňa ulice:

 Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullo-
va, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, 
Mudrochova, Nerudova, Partizánska (č.d. 
11-133, 144-146), Plávkova, Pri Rajčanke, 
Slottova.
 Volebná miestnosť pre okrsok 04: bu-
dova Materskej školy, Mudrochova 
930/10, Rajec. Vo volebnom obvode č. 04 
sa budú voliť 4 poslanci.

Oddelenie správne, 
MsÚ Rajec

VOLEBNÉ OBVODY 
A VOLEBNÉ OKRSKY
pre konanie volieb do orgánov 
samosprávy obcí – 15.11.2014

ODOVZDÁVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV

MsÚ Rajec
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 Naše námestie je pomenované po jeho 
dominante Pamätníku Slovenského národ-
ného povstania, ktorého autorom je rajecký 
rodák, sochár Rudolf Pribiš. Projekt pamät-
níka sa zrealizoval ako súčasť rekonštrukcie 
námestia v sedemdesiatych rokoch 20. sto-
ročia.

 Na konci augusta sa uskutočnila jeho 
oprava – nanovo sa upevnili časom uvoľnené 
kamene. Po odstránení týchto kameňov a 
očistení plôch pamätníka sa odhalil aj pries-
tor, v ktorom sa nachádza tubus s pamätnou 
listinou, ktorú tu uložili autori tohto nádherné-
ho diela.
 Pamätník po ostatnej úprave bude aj na-
ďalej ozdobou nášho mesta, ktorý nám pripo-
mína rozsiahle boje za slobodu počas SNP   
v celej rajeckej doline a bude dôstojným mie-
stom každoročných osláv Slovenského ná-
rodného povstania. Na opravu pamätníka vy-
naložilo Mesto Rajec finančné prostriedky vo 
výške cca 300 eur.

V Kronike mesta Rajec, diel č. II., Kronika 
za rok 1976 je o tomto projekte napísané:

 „Posledné aprílové dni sa už natrvalo za-
písali do našej histórie i do sŕdc. Veď práve       
v tento čas plný rozmarov a prekvapení osla-
vujeme výročie oslobodenia nášho mesta.    
Z roka na rok sa nezväčšuje len jubilejné 
číslo, ale pribúdajú i nové pracovné úspechy, 
zvyšuje sa životná úroveň a pribúdajú nové 
symboly. Nový symbol vyrástol aj v našom 
Rajci. Je to Pamätník oslobodenia na novou-
pravenom Námestí SNP.

 Rada MsNV po preskúmaní všetkých 
okolností a vytvorených podmienok pre reali-
záciu úpravy Námestia SNP včítane pamät-
níka na svojom mimoriadnom zasadnutí, ko-
nanom dňa 22. novembra 1972, súhlasila 
previesť už v roku 1973 úpravu Námestia 
SNP, na ktorom by bol súčasne kompozične 

umiestnený Pamätník Slo-
venského národného pov-
stania, a to v rozsahu pred-
loženej štúdie autormi nár. 
umelcom, prof. Rudolfom 
Pribišom, prof. Ing. arch. 
Eugenom Kramárom a Ing. 
arch. Ruženou Kramáro-
vou.
 Tieto akcie sa začali bu-
dovať na základe potreby a 
požiadaviek občanov a boli 
schválené v roku 1974 ako 
dielo budované v akcii Z. 
Práce viedol stavbyvedúci 
Anton Kováčik a jeho spolu-
pracovníkmi boli Štefan a 
Ján Kučeríkovci a Jozef Ži-
dek.

 Pamätník oslobodenia i nadväzná úprava 
Námestia SNP reprezentuje hodnoty viac 
ako troch miliónov korún, vytvorené obyva-
teľmi mesta Rajec, podložené odpracovaním 
viac ako 12 tisíc brigádnických hodín.

 Pri príležitosti 31. výročia oslobodenia 
Rajca vo štvrtok dňa 29. apríla 1976 bol pa-
mätník slávnostne odhalený a odovzdaný 
mládeži, aby ho ďalej uchovala a zveľaďova-
la. Má pripomínať všetkým budúcim generá-
ciám, aby už nikdy nedošlo k niečomu tak 
strašnému, ako bola druhá svetová vojna.“

Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: archív Mesta Rajec

 Ľud celého Československa, aj náš Slo-
venský národ privítal s vďačnosťou soviet-
sku armádu, ktorá v máji 1945 dokončila 
oslobodenie našej zeme. Pamätnými ostali 
pre nás krv i obrovské útrapy, cez ktoré pre-
šli vzopretím ducha i zbraní slovanskí bra-
tia, kým zhodili jarmo fašizmu, aby aj nám 
priniesli zelenú ratolesť mieru.
 Rada Mestského národného výboru sa 
rozhodla vyjadriť vďaku osloboditeľom 
mesta úpravou námestia a vybudovaním 
Pomníka oslobodenia podľa projektov ar-
chitektov Eugena a Ruženy Kramárovcov a 
sochára Rudolfa Pribiša.
 Nech tento dôstojný pamätník, vybudova-
ný v rokoch 1974-1975 príkladnou prácou 
občanov Rajca, pod vedením MsNV na čele         
s A. Prokopovičom, večne pripomína čas 
bojov za slobodu. Veď všetci tí, čo ho sta-
vali, dospelí aj mládež, odovzdávajú dielo 
mieru, dobrovoľnej práce a prajú si, aby už 
nikdy nepodľahlo ruinám vojnovej skazy. 
Nech v ňom nájdu naplnenie túžby pokole-
ní, dôstojnosť dospelých, aj veselý krik ma-
lých detí, aby preberali tento pozdrav na-
šich rúk budúcnosti.

Anton Prokopovič, predseda MsNV

 Členovia rady Mestského národného vý-
boru v Rajci: Ondrej Baláž, František Hun-
dák, Jaroslav Šimko, Ján Baránek, Jozef 
Rybár, Emil Špánik, Emil Kováčik, Pavel 
Lenhart, Ján Ondrejka, Justína Pechová.

 Závody mesta Rajec: Slovena, ZIPP, Ele-
ktrovinuta, Považské strojárne, Oblastné 
komunálne služby, Okresný stavebný pod-
nik – STAS, Štátny majetok, Rajčanka – vý-
robné družstvo, Rezbár – ľudovoumelecké 
výrobné družstvo.

 Na úprave Námestia SNP sa dobrovoľne 
zúčastnilo veľa pracujúcich, členov spolo-
čenských organizácií, mládeže všetkých 
škôl a ostatných občanov mesta Rajca.
 Stavbyvedúcim bol p. Anton Kováčik a je-
ho spolupracovníkmi p. Štefan Kučerík a 
Jozef Židek.“

Rajec, Apríl 1976. 
Odtlačok pečate MsNV v Rajci

OPRAVA PAMÄTNÍKA SNP NA NÁMESTÍ

VÝSTAVBA PAMÄTNÍKA V ROKU 1975

TUBUS S PAMÄTNOU LISTINOU

 Opis Pamätnej listiny MsNV a občanov 
mesta Rajca k slávnostnému otvoreniu nové-
ho areálu Námestia SNP, uloženej v Pamät-
níku oslobodenia:

 Daruj krv, daruj život, daruj 
radosť, týmito slovami nás 
mestský rozhlas po prázdni-
nách pozýval na mobilný odber 
krvi, ktorý organizovalo Mesto 

Rajec v spolupráci s transfúz-
nou službou Žilina už po tretí-
krát v našom meste a uskutočnil 
sa 18. septembra vo veľkej za-
sadačke mestského úradu.

 Uskutočňovanie výjazdo-
vých odberov krvi je čoraz po-
pulárnejšie. Jednak šetrí čas a 
často zapája do odberu i tak-
zvaných „prvodarcov“, ktorí pod 
dohľadom svojich kamarátov, 
kolegov – darcov ľahšie preko-

návajú prvotný ostych či strach.
 Počas mobilného odberu sa 
do darovania krvi zapojilo 52 
darcov z Rajca a blízkeho oko-
lia, čo predstavuje doteraz naj-
väčšiu účasť.
 Skupinu darcov je potrebné 
neustále obnovovať a prefero-
vať mladých zdravých ľudí, ktorí 
sa ešte neliečia na chronické 

ochorenia. Stále platí, že krv vo 
všetkých svojich funkciách nie 
je umelo nahraditeľná a len člo-
vek tu môže pomôcť. 

 Som veľmi rada, že aj ja so 
svojimi kolegami sme mohli byť 
v tomto smere prospešní.

Ľ. Cesneková, MsÚ Rajec

MOBILNÁ KVAPKA KRVIIlustračné foto: internet
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 Jeseň sme privítali tohtoročnou novinkou Rajeckým pivným fes-
tivalom, ktorý sa konal od piatku 12. do nedele 21. septembra. Počas 
festivalu sme mali možnosť ochutnať na jednom mieste desať druhov 
piva. Prvý Rajecký pivný festival zorganizovalo Mestské kultúrne 
stredisko Rajec a Rajecká piváreň.

 Prvé tri dni sme strávili spoločne na námestí v stane, potom festi-
val pokračoval v Rajeckej pivárni. Aj keď nám počasie počas festivalu 
veľmi neprialo, ani dážď a prehánky nás neodradili od spoločného 
stretnutia pri zlatistom moku, dobrej hudbe v podaní hudobných sku-
pín Zálesáci, Quo Machine, Ta-Bac, Šleha, The Fathers, CCA, Fari-
zeo, L+L System, Duo Carpatia, Lukáš Fodrek, či skvelých grilova-
ných dobrotách a špecialitách domácej kuchyne kuchárskej 
partie z Jasenového.

 Festivalom sme nadviazali na tradíciu pivovarníctva        
v Rajci. Varenie piva sa v Rajeckej doline vyskytuje už v 16. 
storočí ako sa uvádza v záznamoch pánskeho úradníka.      
V nich možno zistiť, že ani panstvo si slad nevyrábalo samo, 
ale v sladovniach sedliakov. Zo záznamov Lietavského pan-
stva vyplýva, že slad sa varil aj v Rajci. Zo sladu a chmeľu sa 
potom v pivovaroch varilo pivo. Prvá zmienka o Rajeckom 
pivovare je z roku 1544. V roku 1621 sa na Lietavskom panstve uvarilo 
spolu 72 000 litrov piva. Jeden pivovar bol priamo pod Lietavským hra-
dom a fungoval ešte v roku 1699. Varenie piva však postupne upadlo, 
až napokon v 18. storočí panstvo prestalo variť pivo úplne. Táto čin-
nosť však naďalej pretrvávala u súkromníkov, ako o tom svedčia na-
príklad dokumenty z archívu mesta Rajec (v súčasnosti sa nachá-
dzajú v Štátnom archíve Bytča, pobočka Žilina). V roku 1711 panstvo 
predalo svoj pivovar v Rajci Jurajovi Smatanovi a jeho synovi Jánovi. 
 O veľkom rozšírení pivovarníctva medzi rajeckými mešťanmi 
svedčí aj záznam v rajeckých mestských knihách z roku 1678, z kto-
rých vyplýva, že mesto Rajec malo starodávne právo variť pivo, pri-

čom počiatky tejto výroby nie sú známe. Varenie piva mešťanmi sa ria-
dilo istými pravidlami, ktoré však nie sú známe. Záznam v spome-
nutých knihách upravuje práva členov cechu rajeckých pivovarníkov
 V 18. storočí varenie piva v Rajci stále pretrvávalo. Okrem spomí-
naného panského pivovaru tu bol aj cechový pivovar spravovaný mes-
tom, keďže poplatky za varenie piva sa odvádzali mestu. Na prelome 
18. a 19. storočia produkcia piva prudko poklesla, čo zrejme súviselo  
s predajom tzv. frajungového (to znamená v určitých dňoch voľne 
predávaného) vína. Neskôr prešlo varenie piva do rúk mestského 
árendátora. Pivovar bol v tom čase zrejme v zlom stave, lebo v r. 1811 
sa spomínajú výdavky na jeho opravu. V ďalších rokoch záznamy       
o pivovarníctve miznú, a tak možno len predpokladať jeho postupný 
zánik. V priebehu 19. storočia výroba piva v Rajci zanikla úplne.
 Nie je známe, kde presne sa v Rajci nachádzali oba pivovary. 
Predpokladá sa, že ako pivovarnícky dom slúžila budova dnešného 
mestského múzea na námestí. Dom pochádza zo 17. storočia, i keď je 
možné, že má stredoveké jadro. V 18. a 19. storočí bola budova pre-
stavaná. Neskôr slúžila ako mestská krčma. Ešte po 2. svetovej vojne 

stál v rohu námestia jednoposchodový dom, 
ktorý miestna tradícia označovala ako pi-
vovar. V 50-tych rokoch bol však zbúraný. Do-
klady o varení piva v Rajci tak zostali len v ar-
chívoch Lietavského panstva.

(Zdroj: archív MsKS Rajec)

 Medzi vzácne rukopisy zaraďujeme i v bernolákovskom jazyku na-
písanú báseň rímskokatolíckeho kňaza Karola Akaya CHVÁLA RA-
JECKÉHO PIVA z roku 1800. Jej text (ide o 29 šesťveršových strof) je 
odtlačený v knižnej publikácii známeho literárneho historika Michala 
Eliáša Kratochvíľne historky. Celý text básne bol umiestnený na tribú-
ne a mohli ste si ho počas Rajeckého pivného festivalu prečítať.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: Šzá, 1x foto: S. Kalma

 Už dlhší čas sme sa pohrávali s myšlien-
kou OPEN AIR LIVE koncertu vo svojom rod-
nom mestečku a 7. septembra sa nám túto 
myšlienku podarilo uviesť do reálnej podoby, 
ktorej výsledkom bolo i vďaka 
krásnemu počasiu úžasné popo-
ludnie plné emócií a filmovej 
atmosféry na Námestí SNP        
v Rajci. 
 Aby sme ešte viac umocnili 
silu live orchestrálneho zvuku, 
pozvali sme si na toto jedinečné 
vystúpenie i našich priateľov, a 
na pódiu tak mohol stáť 13 člen-
ný ansámbel, ktorý predviedol 
svoje umenie v plnej kráse. Je-
senným vzduchom sa tak mohli 
niesť farebné tóny najznámej-
ších soundtrackov z filmov: Vte-

dy na Západe, Kroniky Narnie, Armageddon, 
Madagascar, Piráti z Karibiku a iné.
 Keď sa spojí radosť z hry, z každého jed-
ného spoločného tónu a keď nám zimo-

mriavky šteklia celé telo, vtedy sa najľahšie 
zabúda na realitu. Veríme, že pre vás bolo 
toto popoludnie rovnako veľkým zážitkom 
ako pre nás a že sa čoskoro opäť stretneme 

na ďalšom koncerte. Ďakujeme 
veľmi pekne za organizačnú pod-
poru Mestskému kultúrnemu 
stredisku Rajec, p. dekanovi Pe-
trovi Hluzákovi, Monike Bažíko-
vej a všetkým vám, priatelia, ktorí 
ste prišli a nechali si zorganizovať 
popoludnie pod našou taktovkou.

Veronika Mihalcová, 
AdHoc Orchestra

1x foto: Ondrej Príhoda

www.adhoc-
orchestra.webnode.sk

RAJECKÝ PIVNÝ FESTIVAL 2014

OPEN AIR LIVE KONCERT SOUNDTRACKOV V PODANÍ ADHOC ORCHESTRA
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 Aj keď sa to nezdá Mestské múzeum v Rajci otvorilo svoje brány 
pre návštevníkov už 21. sezónu. Veľmi nás potešilo, že návštevnosť 
múzea v tomto roku počas letných mesiacov stúpla a návštevníci si 
okrem tradičných dvoch expozícii – remeselnej a prírodovednej (ktoré 
každoročne dopĺňame o nové exponáty) mohli pozrieť aj prekrásnu 

výstavu drevených miniatúr sloven-
skej ľudovej architektúry Slovensko 
moje, rodisko moje... Milana Bíleša 
z Kysuckého Nového Mesta. 

 Myšlienka na zriadenie mestské-
ho múzea driemala v našom meste 
dlhé desaťročia. Skupina nadšen-
cov aj v našom meste zbierala rôz-
ne starožitnosti a prírodné exponá-
ty. Títo ľudia inicioval aj zriadenie 

múzea v Rajci a o tomto kroku nakoniec rozhodli poslanci MZ na svo-
jom zasadnutí zo dňa 24.3.1992. Štatút múzea bol schválený 
20.8.1992. Zriadenie novej inštitúcie si vyžiadalo predovšetkým veľa 
entuziazmu, pomaly sa zhromažďovali exponáty, ktoré občania ve-
novali z lásky k svojmu mestu. O otvorenie múzea sa najviac zaslúžili: 
Ing. arch. Ferdinand Buček, hlavný iniciátor myšlienky múzea, 
iniciatívny zbera-
teľ exponátov a 
zakladateľ Spra-
vodajcu mestské-
ho múzea, PhDr. 
Gabriela Podola-
nová, vtedajšia 
riaditeľka Mest-
ského kultúrneho 
strediska Rajec, 
ktoré je právnym 
a organizačným 
garantom múzea, 
Ing. Ján Rybárik, 
vtedajší vedúci 
oddelenia výstavby MsÚ a terajší primátor mesta, ktorý riadil sta-
vebno-rekonštrukčné práce a RNDr. Ružena Rybáriková, vtedajšia 
vedúca múzea.

 Za 21 rokov získalo múzeum do svojich zbierok 4 526 exponátov. 
Múzeum vystavuje vo svojich expozíciách prevažnú časť z nich, bo-
hužiaľ priestorové podmienky nám nedovoľujú vystaviť všetky. Ostat-

né exponáty sú uložené v depozite. Každoročne sa však snažíme o to, 
aby sme expozície doplnili o niekoľko nových vzácnych kúskov. 

 Naše múzeum navštívilo od 1.1.2014 do 15.9.2014 1233 osôb 
nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Väčšina návštevníkov je 
milo prekvapená, 
ž e  t a k é  m a l é 
mesto má také 
pekné a zaují-
mavé múzeum. 
M e s t s k é  m ú -
zeum pravidelne 
navštevujú aj deti     
z materských, zá-
kladných a stred-
ných škôl. Využí-
vajú ho ako sú-
časť vyučovania, 
ale aj ako cieľ 
školských výle-
tov. Prevádzku 
mestského múzea zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko Rajec a 
deti všetkých rajeckých škôl majú vstup do múzea zdarma. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
4x foto: archív MsKS Rajec

Počty žiakov v školských zariadeniach 
v meste Rajec:

 Do . Materskej školy na Mudrochovej ul
chodí v tomto školskom roku 84 detí (39 
chlapcov, 45 dievčat) umiestnených v štyroch 
triedach, z tohto počtu je 30 predškolákov (17 
chlapcov 13 dievčat) v dvoch triedach, .

 Materskú školu na ul. Obrancov mieru 
navštevuje 89 detí (46 chlapcov, 43 dievčat) 
umiestnených v štyroch triedach, do tejto MŠ 
chodí 28 predškolákov (13 chlapcov 15 diev-, 
čat) takisto v dvoch triedach.

 Do   Základnej školy na Lipovej ul.
nastúpilo 515 žiakov v 25 triedach. 
 I. stupeň: 172 žiakov v deviatich triedach 
(82 chlapcov, 91 dievčat). Od 1. septembra 
navštevuje túto školu 48 prvákov (23 dievčat, 
25 chlapcov) rozdelených do troch tried. 

 II. stupeň: 343 žiakov v šestnástich trie-
dach (176 chlapcov, 168 dievčat).

 Katolícku spojenú školu navštevuje 
342 žiakov v dvoch školách. 
 Cirkevná škola sv. J. Vianneyho  I. stu-:
peň: 94 žiakov v piatich triedach (47 chlap-
cov, 47 dievčat). Do prvého ročníka nastúpilo 
18 žiakov (6 chlapcov, 12 dievčat) v jednej 
triede. II. stupeň: 178 v ôsmich triedach (94 
chlapcov, 84 dievčat). 
 Gymnázium A. Škrábika: do štyroch 
tried chodí 70 študentov (32 chlapcov, 38 
dievčat). V tomto školskom roku prvý ročník 
neotvorili.

 V  študuje Gymnáziu na Javorovej ul.
121 študentov (43 chlapcov, 78 dievčat)        
v šiestich triedach. Prvý ročník bude navšte-
vovať 20 prvákov (7 chlapcov, 13 dievčat)      
v jednej triede.

 Základná umelecká škola aj v tomto ro-
ku otvorila štyri odbory – výtvarný, hudobný, 
tanečný a literárno-dramatický odbor, v kto-
rých sa bude učiť 507 žiakov (169 chlapcov, 
338 dievčat). 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
Ilustračné foto: internet

Pozn.: Údaje poskytli riaditelia 
dotknutých školských zariadení

NA RAJECKÝCH ŠKOLÁCH ZAČAL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

ÚSPEŠNÁ LETNÁ SEZÓNA V MESTSKOM MÚZEU
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 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov sa konala v dňoch 28. až 30. 
septembra vo veľkej zasadačke mestského úradu v spolupráci       
s Mestským kultúrnym strediskom Rajec.
 Výstavu otvoril Ing. Ľubor Žucha za prítomnosti primátora mesta 
Rajec Ing. Jána Rybárika, predsedu Okresného výboru Slovenské-
ho zväzu záhradkárov v Žiline Ing. Štefana Jantoščiaka, tajomníka 
OV SZZ v Žiline Ing. Ľudovíta Deáka a organizátorov. Prítomní v prí-
hovoroch vyzdvihli užitočnosť organizovania výstavy pre rozvoj 
drobného záhradkárstva v rajeckom regióne.

 Návštevníci výstavy, ktorých bolo zapísaných v knihe návštev 
963, nešetrili slovami uznania. Po minuloročnej výnimočnej úrode 
ovocia, bol tento rok chudobný. Násada kvetných púčikov ovocných 
stromov bola menšia, a keď sa k tomu pridalo v čase kvitnutia stu-
dené, daždivé počasie na prelome apríla a mája, skaza bola doko-
naná. Neurodili sa žiadne slivky, veľmi málo hrušiek a minimum 
jabĺk. Čo zostalo, bolo grmáľovité, červivé, napadnuté chrastavitos-
ťou, sadzovitosťou, hnilobou a v čase dozrievania najkrajšie kúsky 
padli za obeť vtákom, osám a muchám. Drobného ovocia ako sú 
maliny, jahody, egreše, ríbezle bolo dostatok. Na počudovanie bola 
veľmi dobrá úroda hrozna najmä u tých záhradkárov, ktorí ho ochrá-
nili pred múčnatkou. Paradoxne sa teda u nás začína dariť skôr nie-
ktorým teplomilným ako tradičným ovocným rastlinám.

 Po krátkom asi 
dvojtýždňovom ob-
dobí sucha, koncom 
mája, začalo daždi-
vé počasie, ktoré tr-
vá s krátkymi pre-
stávkami až dote-
raz. Podpísalo sa to 
hlavne na kvalite 
úrody zeleniny. Zo 
všetkých strán bolo 
počuť počas leta 
vzdychanie: „Hnije 
mi kapusta“, „Šalát 
mi zožrali slimáci“, 

„Nerastú mi tekvice“, „Zemiaky mám napadnuté plesňou“... Nie je   
k tomu čo dodať. Azda len to, že slovo kúzelníci v nadpise platí do-
slova a do písmena, veď na výstave bolo vidieť veľa nádherných 
exponátov, ktoré odolali nepriazni počasia.
 34 záhradkárov vystavovalo 295 vzoriek svojich vlastných vý-
pestkov ovocia, zeleniny, kvetov a iných rastlín či plodov. Tieto boli 
naaranžované na piatich stoloradoch s menovkami pestovateľa a 
výpestku. Bočné steny a pódium boli obsadené výtvarnými a inými 
prácami detí z materských a základných škôl Rajca – MŠ na Mu-
drochovej ulici, MŠ na ulici Obrancov mieru, ZŠ na Lipovej ulici a 
Katolíckej spojenej 
školy. Práce detí boli 
rôznorodé, nápadité, 
obdivuhodné, v tom 
sa zhodli všetci náv-
števníci výstavy.

 Hodnotenie vý-
pestkov mala na sta-
rosti 5-členná komisia 
v zložení Ing. Štefan 
Jantoščiak, ktorý bol 
zároveň aj jej pred-
sedom, Antónia Ma-
tejková, Marta Pekarová, František Rybár a Milan Rybárik. Komisii 
trvalo pomerne dlho, kým sa zhodla na víťazných výpestkoch podľa 
stanovených hodnotiacich kritérií. 
 Odmeny dostali napokon nasledovní pestovatelia: Martin Krajči 
za najkrajšie jablko odrody Rubinola, Miroslav Peško za najkrajšiu 
hrušku odrody Marillatova, Ing. Ľubor Žucha za hrozno Nadežda 

Azos, Margita Vríčanová za cibuľu, Mária Najmanová za kapustu, 
Vladimír Villín za georgíny, Antónia Matejková za muškáty, Janka 
Paulínyová za rozmarín, Helena Chupáňová za rastlinu Citlivka, 
Margita Veselá za jahôdkovú kukuricu, 
Michal Tužinčin ako nečlen za papriku.

 Aj tento rok prebiehala počas výstavy minisúťaž. Záujemcovia, 
ktorých bolo 50, mali odpovedať na šesť otázok týkajúcich sa vysta-
vovaných exponátov alebo informačných letákov. Pozorní návštev-
níci sa ľahko vysporiadali s prvými piatimi otázkami, takže o víťazovi 
rozhodla nakoniec ako každý rok šiesta otázka. Víťazom sa stala a 
finančnú odmenu si odniesla pani Mária Rybáriková.
 Otázky a presné odpovede v minisúťaži boli nasledovné:          
1. Uveďte presný názov odrody jablka – Ontário. 2. Uveďte presný 
názov odrody hrušky – Madame Verté. 3. Ako vplýva na zdravie 
ovocie a zelenina bielej farby? – posilňuje imunitný systém. 4. Akou 
chorobou je napadnuté toto jabl-
ko? – chrastavitosť jabloní. 5. 
Uveďte názov liečivej rastliny – 
Medovka lekárska. 6. Koľko se-
mien obsahuje toto kiwi? – 160.

 Výstava ovocia, zeleniny a 
kvetov rajeckých pridomových 
záhradkárov opäť potvrdila svo-
je miesto medzi akciami uspo-
riadanými pre verejnosť. Vysta-
vovať svoje výpestky mohli pritom aj neorganizovaní záhradkári, 
ktorí túto možnosť využili v počte 7. Každoročným prínosom výstavy 
je to, že si viacero ľudí uvedomí dôležitosť svojpomocného vypesto-
vania zdraviu prospešných domácich plodín, na rozdiel od kupova-
ných, za ktoré treba ešte aj zaplatiť. Problémom začína byť skutoč-
nosť, že takmer bez výnimky tvoria členskú základňu záhradkári 
stredného a staršieho veku. V budúcnosti sa teda môže stať, že ne-
bude mať kto vyvíjať aktivity typu výstava, ukážky rezu, informačné 
prednášky  o novinkách, spoločenské podujatia a podobne. Toto by 
sme chceli zmeniť a preto radi privítame medzi sebou aj zástupcov 
mladej generácie. Kontakt na nás je 0949 223 218.

KÚZELNÍCI ZÁHRADKÁRI

VÍŤAZNÍ ZÁHRADKÁRI A ICH VÝPESTKY

Ing. Ľubor Žucha, predseda ZO SZZ 
5x foto: Ľ. Žucha



65 rokov
Anna Macáková

Jozef Pavlík

70 rokov
Pavlína Žideková

75 rokov
Štefan Klinec

František Fraštia

80 rokov
Antónia Kašjaková

83 rokov
Teofil Bírik

84 rokov
Ján Nemček

89 rokov
Johana 

Žideková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Ivan Jarkovský – august  
Jakub Biely – september

Zosobášili sa

Michal Pekara a Anna Žideková
Karol Židek a Mária Mičechová

Rastislav Kováč a Zuzana Lednická
Jozef Pastierčin a Anna Makuková
Ladislav Kavec a Jana Zedníková

Opustili nás
Ján Hollý 1949 – 5.9.2014

Anna Soviarová 1926 – 8.9.2014
Jozef Hajster 1921 – 8.9.2014

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – október 2014
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 Seniori Klubu dôchodcov pri dennom centre mali svoje stret-
nutie 23. septembra a zišli sa na ňom vo veľmi peknom počte. 

 Stretnutie zahájil predseda klubu Štefan Pecho. Hneď v úvode 
privítal hosťa, primátora Ing. J. Rybárika. Nasledovalo zhodnotenie 
činnosti organizácie ako i akcií, ktoré boli organizované v rámci 
denného centra. Potom vystúpil primátor, ktorý pozdravil všetkých 
seniorov a oboznámil ich s niektorými aktivitami mesta. Poukázal aj 
na to, ako sa po meste šíria klebety o nasťahovaní Rómov do nášho 
mesta, ktorí by mali byť ubytovaní v novoupravených bytoch v Medi-
ke. Povedal, že to nie je pravda a žiadni Rómovia k nám neprídu. 
Prisľúbil, že nás bude o ďalších aktivitách informovať pri ďalších 
stretnutiach. Ďalej sa podávalo občerstvenie, ktoré pripravila jedá-
leň Rajka a cukráreň Júlia, za čo im Klub touto cestou ďakuje. 

 Nasledovala živá beseda a družné posedenie pri hudbe, o ktorú 
sa postarala hudobná skupina Kvanto. Seniori sa bavili, spievali a 
tancovali. Všetko prebiehalo vo veľmi dobrej nálade. Vo večerných 
hodinách sa spokojní seniori rozchádzali so želaním, aby podob-
ných stretnutí bolo čo najviac. 

Š. Pecho, 
predseda Klubu dôchodcov – denné centrum

1x foto: P. Rýpal

 Letné prázdniny sú za nami a pre učite-
ľov, výchovných poradcov, pedagogických     
i nepedagogických pracovníkov, rovnako ako 
žiakov a študentom začal no-
vý školský rok 2014/2015.Do 
škôl na Slovensku celkovo 
nastúpilo 54 tisíc prváčikov.

 V šesťtisícovom brundt-
landskom meste je niekoľko 
škôlok, základných škôl, ume-
lecká škola a stredná škola. 
Celkovo 1165 detí, žiakov a 
študentov, z toho 126 prváči-
kov v Rajci čaká 187 vyučova-
cích dní. O 567 chlapcov a 
598 dievčat sa vedomostne 
postará 111 pedagógov.
 Ako nás informoval riaditeľ najväčšej 
Mestskej základnej školy PaedDr. Marián Pa-
prskár, ich školu navštevuje celkovo 518 žia-
kov, z toho 259 chlapcov a rovnako 259 diev-

čat. Do prvých tried nastúpilo 48 prváčikov.   
V 25 triedach sa o žiakov postará 46 kva-
lifikovaných pedagógov. Druhou najväčšou 

školou v meste je 
Katolícka spojená 
škola. Tá združuje 
Základnú školu sv. 
Jána Mária Vian-
neyho a cirkevné 
Gymnázium An-
dreja Škrábika. Po-
dľa zástupkyne ria-
diteľa Marcely Pe-
károvej tam do škôl 
spolu nastúpilo 352 
žiakov, z toho 180 
chlapcov a 172 

dievčat. Prváčikov privítali len sedemnástich. 
Rovnako v 17-tich triedach sa o žiakov po-
stará 28 pedagógov, plus štyria na rodičov-
skej dovolenke. Treťou najväčšou školou      
v meste a jedinou strednou školou v Rajeckej 

doline je Gymnázium Rajec na Javorovej 
ulici. Ako nás informovala riaditeľka školy 
RNDr. Henrieta Melišová, strednú školu nav-
števuje 121 študentov, z toho 43 chalanov a 
78 dievčat. Do prvého ročníka zapísali 20 pr-
váčikov. Na tejto škole sa vyučuje v šiestich 
triedach a o možné budúce kapacity sa od-
borne stará 17 pedagógov.
 Materská škola sídliska Juh na Mudro-
chovej ulici zapísala v tomto školskom roku 
20 prváčikov. Podľa riaditeľky Márie Kamen-
skej škôlku celkovo navštevuje 85 detí, z toho 
39 chlapčekov a 46 dievčeniec. O ich spo-
kojnosť a predškolskú prípravu sa stará 8 pe-
dagógov. V druhej materskej škôlke na ulici 
Obrancov mieru sa rovnako 8 pedagógov 
stará o 89 detí, z toho 46 chlapčekov a 43 
dievčeniec. Podľa riaditeľky Janky Demete-
rovej v tomto školskom roku privítali 21 troj a 
štvorročných prváčikov.

Peter Pekarík
Ilustračné foto: internet

AJ RAJEC ČAKÁ 187 VYUČOVACÍCH DNÍ

STRETNUTIE SENIOROV
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 V 2. ročníku súťaže „Zápas v Norimbergu“, organizovanej Žilin-
ským večerníkom, Kysuckým večerníkom, Marekom Mintálom a 
SAD Žilina, naši dorastenci získali najviac hlasov (4072). 
 Po jedenástich hodinách príjemnej a bezproblémovej cesty nás 
privítal ranný Norimberg. Prezreli sme si múzeum 1. FC Norimberg, 
a potom nasledovalo stretnutie s Marekom Mintálom. V sprievode 
tejto futbalovej legendy sme si všetci pozreli štadión 1. FCN, kde 
Marek odohral deväť sezón a stal sa tu trikrát najlepším strelcom 
súťaže. Popoludní sme odohrali priateľský zápas so svojimi roves-
níkmi. Vo večerných hodinách sme si prezreli nádherné historické 
centrum a na druhý deň nás čakala ešte prehliadka ZOO a hlavný 
bod programu, zápas 2. Bundesligy 1. FCN – Frankfurt. Bol to pre 
všetkých krásny športový a kultúrny zážitok, po ktorom už nasle-
dovala cesta domov. 
 Za celé družstvo sa chceme poďakovať Marekovi Mintálovi, kto-
rý nám pripravil vynikajúci program, ale aj sponzorom za finančnú 
pomoc, bez ktorých by sme sa tam nedostali. V prvom rade podni-
kateľke p. Grupáčovej z Rajeckých Teplíc a primátorovi mesta Ra-
jec Ing. Jánovi Rybárikovi. 

Text a 1x foto FK Rajec

 Neviem, aké počasie je vonku teraz, 
keď čítate tento článok, no september bol 
vďaka množstvu teplých dní a večerov pre 
bežcov ako stvorený, a tak jedinou výhovor-
kou, prečo niekto netrénuje, bol snáď len 
zber úrody z polí. Väčšina z nás dolaďovala 
svoju formu na pomyselný vrchol sezóny – 
maratón v Košiciach a ideálnym spôsobom, 
ako si overiť stav kondície, bola účasť na 
rôznych pretekoch, ktoré si teraz spolu pri-
blížime.

BEH NA DUBEŇ, BLŽ – 5km

 Ešte v závere mesiaca august sa konal 
3. ročník Behu na Dubeň. Preteky do vrchu 
perfektne vyhovujú Zdenovi Koledovi, ktorý 
svoju záľubu v nich potvrdil suverénne naj-
lepším výkonom a s časom 20:29 (mm:ss) 
sa stal víťazom tohto podujatia.
 Úvod mesiaca patril aj behom na dráhe 
Žilinskej univerzity. 3. septembra sme sa tu 
testovali na 5 km pretekoch. Predpísanú 
dĺžku prebehol zo všetkých najrýchlejšie 
Paťo Holeša a čas 16:09 (mm:ss) mu za-
bezpečil prvé miesto. Tretie celkovo a prvé 
miesto vo svojej kategórii získal časom 
17:13 Zdeno Koleda a vý-
borne sa darilo aj Jankovi 
Pialovi, ktorý odbehol piaty 
najrýchlejší čas.

BANSKOBYSTRICKÝ 
POLMARATÓN

 Prvý septembrový ví-
kend to žilo bežecky hlav-
ne v Banskej Bystrici, kde 
sa konal tretí ročník mara-
tónu a polmaratónu. Spolu 
s ďalšími pretekmi si sem 
prišlo zabehať viac ako     
1 500 bežcov a my sme tu 
tiež mali svoje zastúpenie. 
Na štart polmaratónu sa 
postavil „otyc“ Palo (Uhlárik), ktorý ho do-
končil v skvelom čase 1:45:31. Keďže toto 
podujatie ponúklo aj štafetový beh polmara-
tónu, vyskúšali si ho štyria naši zdatní pre-

tekári, Ondro Veselovský, Jojo Straňanek, 
Lukáš Janík a Paťo Holeša. Spolu podali 
skvelý výkon a s časom 1:17:16 si vybojo-
vali krásne 4. miesto. Do me-
dailovej pozície im pritom chý-
bala iba jediná minúta.

DVE DESIATKY V JEDEN 
VÍKEND A HORSKÝ 

MARATÓN

 O týždeň neskôr, 13. sep-
tembra, slávila svoje už 29. na-
rodeniny Zátopkova desiatka. 
Už ako naznačuje názov, ide   
o 10 km beh po dráhe organi-
zovaný na počesť skvelého 
atléta slovenských dejín, Emila 
Zátopku. Z Rajčanov sa na 
pretekoch darilo najlepšie Zde-
novi Koledovi, ktorý aj popri ne-
čakanej africkej konkurencii dokázal podať 
skvelý výkon a stal sa víťazom svojej kate-
górie a v celkovom poradí bol s časom 

36:05 štvrtý. V ten istý deň sa v našom hlav-
nom meste konal nočný beh ulicami Bra-
tislavy. 10 km preteky našli z Rajčanov naj-
lepšie pripraveného Paťa Holešu, ktorý 

spomedzi viac ako 1 200 nadšencov behu 
skončil s časom 35:51 na výbornom 18. 
mieste. Výborne si počínal aj Lukáš Janík, 

ktorý sa zmestil do prvej 
stovky najlepších bežcov.
 Do hôr zamierila naša 
staršia partia pretekárov.   
6. ročníka Run&Walk mara-
tónu a polmaratónu sa na 
Skalke pri Kremnici zúčast-
nili traja naši bežci a všetci 
si počínali výborne. Palo 
Uhlárik v kategórii nad 50 
rokov obsadil 8. miesto, 
Janko Kavec nad 40 rokov 
9. priečku. Najlepšie sa 
darilo Ondrovi Veselovské-
mu, na tomto preteku už 
veľmi dobre známemu bež-
covi, ktorý v tento deň k ví-
ťazstvám z minulých roční-

kov pridal bronz v celkovom poradí a strie-
bro vo svojej kategórii.  

PRETEKY DO VRCHU

 Behov je na Slovensku ako húb po daž-
di, preto ani tretí septembrový víkend ne-
zostal bez športového podujatia. Niektorí 
členovia MK Rajec mali na programe 14. 
Medzinárodný beh na Veľkú Raču a opäť 
nezostali bez odmeny. Úžasný výkon po-
dala Dominika Vanáková, ktorá 6,1 km ko-
pec s prevýšením viac ako 570 m vybehla 
za fantastický čas 43:10 a právom sa tak 
stala víťazkou svojej kategórie.

 Sezóna 2014 sa pomaly blíži k svojmu 
záveru. Pribudne vrstiev oblečenia pri tré-
novaní a možno sa onedlho dočkáme aj ne-
jakého prvého snehu. Dovtedy nás toho 
však ešte v bežeckom svete čaká dosť a 
Maratón klub Rajec pri tom určite nebude 
chýbať.

-jr-
2x foto: archív Maratón klubu

RAJECKÍ DORASTENCI V NORIMBERGU

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

ONDRO VESELOVSKÝ
OCENENÝ 

 NA RUN&WALK MARATÓNE

OTYC PALO (vľavo) NA BANSKOBYSTRICKOM POLMARATONE
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO RAJEC ĎAKUJE

Milanovi Bílešovi 
z Kysuckého Nového Mesta

za výstavu drevených miniatúr 
Slovensko moje, rodisko moje...,

Ľudovítovi a Jurajovi Blahovcom 
za výstavu obrazov Antika a renesancia,

Hokejbalovému clubu Rajec 
za výstavu,

Základnej škole na Lipovej ul. 
za výstavu školských projektov.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
vás pozýva na výstavu

Práce žiakov Materskej školy na Mudrochovej ul.
1.10. – 27.10.2014

Výstavná sieň Radnice v Rajci 

in
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