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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
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mestie. Kedy sa rekonštrukcia ukonèí?

Záhradkári zo Záhradkárskej osady Tàs-
Poèas leta sa konajú na futbalovom ih-tie ešte v minulom roku požiadali o pri-
risku diskotéky a zábavy. Ako je zabez-pojenie k elektrickej energii a zaplatili 
peèené nerušenie noèného pokoja?pripojovací poplatok. Kedy sa zaène       

s realizáciou elektrifikácie osady?

Aj na Slovensku sa v apríli oslavuje Deò 
Zeme. Zapojilo sa aj Mesto Rajec do toh-
to dòa? 

Už takmer rok sa rekonštruuje celé ná-

Rekonštrukcia námestia v zmysle zmlu-
vy o dielo by mala by� ukonèená zaèiatkom 
mája. Predpokladáme, že zhruba v tomto 
termíne nám bude dielo aj odovzdané.

Našli sme ešte nieko¾ko nedostatkov, 
ktoré bude musie� dodávate¾ stavby odstrá-
ni� a môže dôjs� k prevzatiu diela. od rôznych odpadkov. Mes-

to Rajec zabezpeèilo na túto 
akciu vrecia na odpadky, 
pracovné rukavice a odvoz 
a likvidáciu naplnených vriec 

Prevádzkovate¾ letných diskoték a zá- s odpadom. Aj takto sme 
bav na ihrisku otoèil javisko tak, aby repro- chceli v spolupráci so školou prispie� k vy-Zo strany Severoslovenskej energetiky 
duktory smerovali na Piesky a na Vinutu. èisteniu nášho mesta. Žilina vznikol malý sklz, pretože dlho neve-

Myslím si však, že viac rušia noèný Myslím si, že takéto podujatia vychová-dela rozhodnú� kam umiestni trafostanicu. 
pokoj tí, ktorí idú domov z týchto podujatí vajú žiakov k tomu, aby si uvedomili, že to Tento problém nakoniec v januári vyriešili 
ako samotná hudba. Preto bude mestská èo si narozhadzujú po meste, si budú mu-nielen projekène, ale aj dohodou s vlastní-
polícia v noèných hodinách zabezpeèova� sie� aj pozbiera�. A že nikto nie je povinný to kom pozemku. 
ulice a kontrolova� obèanov tak, aby nedo- po nich upratova�, ale budú to upratova� Pod¾a informácií, ktoré máme, je už pro-
chádzalo k rušeniu noèného pokoja. sami. Aj takto vychovávame deti a mládež   jektová dokumentácia pripravená. Predpo-

k udržiavaniu èistoty vo svojom meste. kladáme, že v máji – v júni by mohla SSE 
Bol to ve¾mi prospešný krok zo strany Žilina požiada� o stavebné povolenie. Keï 

školy aj zo strany mesta. Budeme s vede-bude stavebné povolenie vydané, bude 
ním školy rokova�, aby sme takéto podujatie nasledova� realizácia. Je prís¾ub zo strany 

Minulý týždeò, 20. apríla, uskutoènila opakovali pravidelne – možno aj èastejšie SSE Žilina, že už v druhej polovici roka by 
Základná škola Lipová v spolupráci s Mes- ako raz do roka. mohli zaèa� so stavbou. 
tom Rajec akciu, poèas ktorej všetci žiaci Za rozhovor ïakuje Šzá
školy spolu s pedagógmi vyèistili celé mesto 

Po minuloroènom úspe-
chu tejto akcie sme sa rozhodli zapoji� celú 
školu, aj roèníky 1. – 4. 

Na   si žiaci 
priniesli športovo-pracovné obleèenie, ruka-
vice a pohár na èaj, ktorý nám uvarili naše   
p. kuchárky a bol rozvážaný na urèené sta-
novištia. Mesto zabezpeèilo vrecia na od-
padky a pracovné rukavice pre tých, ktorí si 
ich nepriniesli. Odvoz plných vriec zabezpe-
èil pracovník mestského úradu Ing. Peter 
Dubec, ktorý má na starosti odpadové hos-
podárstvo mesta Rajec. Všetky vrecia boli 
zvážané do areálu futbalového štadiónu, kde 

benka smerom na železniènú stanicu spolu  sú celoroène pristavené ve¾koobjemové bol pristavený ve¾koobjemový kontajner. 
s po¾nou cestou smerom na K¾aèe. IX.A ¾avý kontajnery, kde môže odpad vyhodi� každý. Minulý rok sme vyèistili len èas� mesta,   
breh Rajèanky od mosta na Hurbanovej ul. Netreba zabúda�, že v našom meste funguje v tomto roku celé mesto. Každá trieda dosta-
až po sídlisko Juh a detský park na ulici Pri aj zberný dvor na Fuèíkovej ulici (každý pra-la mapku, na ktorej si našla svoj úsek na 
Rajèanke. IX.B okolie Tesca a trávnaté plo- covný deò od 6. do 14. hodiny), kde staèí pri-vyèistenie. Všetky tri piatacké triedy vyèistili 
chy a èas� po¾a pri Poliklinike. IX.C trávnaté viez� stavebný materiál, vyradený nábytok, Bystrickú ulicu až po Vojtovú, príjazdovú 
plochy na Hollého ulici, Športovú ulicu a ¾avý nepotrebné veci a oni ich preberú.cestu na kúpalisko, pravý breh Èeròanky, 
breh Rajèanky. Poèas poldòovej akcie vyzbierali žiaci èas� po¾a a rad stromov pri kúpalisku, ¾avý 

Mnohokrát 6 vriec, ktoré sme dostali, na základnej školy 1 200 kilogramov odpadu. breh Èeròanky, elektrickú rozvodòu a okolie. 
pridelený úsek, nestaèili. Pri našom jarnom VI.A vyèistila Nádražnú ulicu od pekárne Èi-
upratovaní sme sa nestaèili èudova�, èo Zapojili sa aj žiaci 1. stupòa. Uèili sa recy-benka po námestie, park zelene na Jánoši-
všetko sme našli – pneumatiky, záchodové klova� papier, vyrobili hru Domino z odpado-kovej ulici a prednú aj zadnú èas� Šafárikovej 
misy, topánky, stolièky, koberce, matrace... vého materiálu, zasadili kvety do kvetináèov ulice pri Rajèanke. VI.B celý areál futbalové-
Našli sme aj obrovské množstvo plastových na výzdobu školských chodieb, boli na ex-ho štadióna spolu so Skate parkom, VI.C 
a sklenených f¾aší a to aj napriek tomu, že kurzii v kotolni na sídlisku Sever, pozreli si prednú èas� Partizánskej ulice aj s trávnatý-
naše mesto má separovaný zber, podakto- zaujímavé prezentácie venované ochrane mi plochami, VI.D zadnú èas� Partizánskej 
rým je však za�ažko ís� ich vyhodi� do kontaj- životného prostredia a vyèistili celý areál ulice za záhradami. VII.A trávnaté plochy na 
nera. školy od odpadkov.sídlisku Juh, VII.B garáže za futbalovým šta-

Najviac odpadu sme vyzbierali na od¾ah- Krásne poèasie prispelo k našej dobrej diónom spolu s ¾avým brehom Rajèanky po 
lých miestach nášho mesta pri Turbíne, oko- nálade, celé dopoludnie bolo pre nás užitoè-Športovú ulicu, VII.C trávnaté plochy na síd-
lo Rajèanky, na Skotni a priestor pri novom né, aj zábavné, a my sme sa mohli teši� na lisku Sever. VIII.A trávnaté plochy pri kultúr-
asfaltovom ihrisku na futbalovom štadióne. ve¾konoèné prázdniny.nom dome, cestu do Kamennej Poruby a 
Je takmer na nepochopenie, že niektorí oby-okolie cintorínov. VIII.B pravý breh Rajèanky Viac fotografií nájdete na: 
vatelia si robia z prírody smetiská a to aj nap-od mosta na Hurbanovej ulici až po sídlisko 

D. Tordová, Základná škola, Lipová ul.riek tomu, že za budovou mestského úradu Juh. VIII.C Nádražnú ulicu od pekárne Èi-

Základná škola na Lipovej ulici v spo-
lupráci s Mestom Rajec sa opä� rozhodla 
vyèisti� naše mesto. 

ve¾ké upratovanie, 20. apríla,

www.mzsrajec.edu.sk

ELEKTRIFIKÁCIA

OSADY TÀSTIE 

VYÈISTILI SME SI MESTOVYÈISTILI SME SI MESTO

Každoročne sa 22. apríla koná Deň Zeme – deň, ktorý je venovaný našej Zemi. V minulosti 
bol tento deň venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V súčasnosti ide o ekolo-
gicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. 

Je to celosvetová ekologická akcia, ktorá sa snaží všetkým vekovým skupinám ukázať cestu       
k prírode a oboznámiť ich s problematikou negatívnych vplyvov človeka na krajinu a zvyšovať 
záujem verejnosti o životné prostredie. História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA, 
kedy senátor G. Nelson poveril študenta Harvardskej univerzity organizáciou série environmen-
tálnych protestných stretnutí s cieľom podporiť environmentálne hnutie po celých štátoch. Toto 
viedlo k založeniu Americkej agentúry životného prostredia a k prijatiu zákonov o čistote ovzdu-
šia, o čistote vody a iné. V nasledujúcich rokoch sa iniciatíva Dňa Zeme rozšírili aj do zahraničia 
nevynímajúc našu krajinu.
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Údaje o obyvate¾ovi. Domácnos� prevez- bo správca domu za každý dom jedno sèí-
me jednu obálku s identifikátorom a ove- tacie tlaèivo.
rovacím heslom na vyplnenie formulára   
B – Údaje o byte a jednu obálku s identi- SÈÍTANIE
fikátorom a overovacím heslom na vypl- Pred vyplnením tlaèív je potrebné dôk-
nenie formulára C – Údaje o dome (ak nej- ladne si preèíta� vysvetlivky. Sèítacie tlaèivá 
de o bytový dom). je potrebné vypísa� modrým alebo èiernym 

• bude povinný preukazova� sa osobitným perom a je potrebné ich chráni� pred poško-
poverením primátora mesta, ktoré bude dením a znièením. Po prvý raz si obèan mô-
opatrené okrúhlou peèiatkou mesta Ra- že vybra�, èi sèítacie tlaèivá vyplní v listinnej 
jec. Toto potvrdenie musí ma� sèítací ko- podobe alebo elektronicky.Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov bu-
misár umiestnené na vidite¾nom mieste. de prebieha� v zmysle zákona è. 263/2008 
Ak by mal obyvate¾ napriek tomu pochyb- PO SÈÍTANÍZ.z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov     
nosti, èi ten, kto ho navštívil, je sèítací Po rozhodujúcom okamihu sèítania v platnom znení v èase od 13. mája do      
komisár, požiada sèítacieho komisára  s èí ta cí komisár opä� navštívi domácnos�       6. júna 2011. Sèítanie sa vykoná na celom 
o predloženie obèianskeho preukazu. v termíne, na ktorom sa dohodol s obyva-území Slovenskej republiky k 21. máju 2011.
Mesto Rajec zverejní do 13. mája 2011 na te¾om, s cie¾om prevzia� vyplnené sèítacie Rozhodujúcim okamihom sèítania je 
úradnej tabuli mesta a aj na internetovej tlaèivá. Pomôže vyplni� sèítacie tlaèivá polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. 
stránke mesta zoznam sèítacích komisá- osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skon-mája. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa 
rov a každý obyvate¾ si bude môc� telefo- troluje vyplnené tlaèivá a v prípade potre-budú zapisova� do sèítacích formulárov. 
nicky alebo osobne skontrolova� na mest- by vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 
skom úrade, èi ten, kto ho navštívil, je ve- odpovede na jednotlivé otázky. Sèítací ko-20. mája, budú už predmetom zis�ovania    
dený v tomto zozname. Prípadné nedos- misár vyzbiera vyplnené sèítacie tlaèivá v ïalšom sèítaní.
tatky v práci sèítacieho komisára bude od všetkých osôb vo svojom sèítacom ob-
rieši� MsÚ. vode, ktoré sa nesèítali elektronicky.Domácnosti v meste navštívi sèítací ko-

• nesmie vstúpi� do domácnosti, ak ho V sèítacích tlaèivách neexistujú žiad-misár, ktorým pod¾a zákona è. 263/2008 
obyvate¾ nevyzve. Ak sa obyvate¾ v èase ne povinné a nepovinné otázky, ako sa to Z.z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov     
od 21. mája do 29. mája sèíta elektro- niekedy mylne vysvet¾uje. Sú len tzv. povin-v roku 2011 je štátny obèan Slovenskej re-
nicky, sèítací komisár ho už druhý raz né a odvodené témy, ktoré sa pod¾a naria-publiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezú-
nenavštívi. Ale v prípade, že obyvate¾ denia Európskeho parlamentu a Rady (ES) honný a spôsobilý na právne úkony. 
napriek prís¾ubu sèíta� sa elektronicky è. 763/2008 o sèítaní obyvate¾ov, domov a Preh¾ad niektorých povinností sèíta-
toto neuèiní v termíne do 29. mája, sèítací bytov museli alebo mohli zapracova� do sèí-cích komisárov, pod¾a ktorých bude mož-
komisár ho opä� navštívi. Sèítací komisár tacích tlaèív z dôvodu už spomínanej me-né zisti�, èi domácnos� skutoène navštívil 
ani mesto nebudú ma� prístup k elektro- dzinárodnej porovnate¾nosti zis�ovaných komisár. 
nicky vyplneným sèítacím formulárom. štatistických údajov. 

• okrem vz�ahov medzi èlenmi domác-SÈÍTACÍ KOMISÁR:
nosti nesmie zis�ova� žiadne ïalšie Odpoveda� na VŠETKY OTÁZKY      • nesmie zaklopa� na dvere domácnosti 
údaje len tie, ktoré sú obsahom sèíta- v sèítacích tlaèivách (A – Údaje o obyvate-skôr ako 13. mája 2011 a neskôr ako       
cích formulárov. ¾ovi, B – Údaje o byte, C – Údaje o dome) je 6. júna 2011.

teda pre obèanov Slovenskej republiky • pri prvej návšteve odovzdá èlenom do-
Od sèítacieho komisára prevezmete tieto POVINNOS�, ktorá im vyplýva zo zákon    mácnosti sèítacie tlaèivá a obálky          
sèítacie tlaèivá: è. 263/2008 Z.z. o sèítaní obyvate¾ov, do-s identifikátormi a overovacími hesla-
a) A – Údaje o obyvate¾ovi: pre každého mov a bytov. „Každý, kto je povinný pos-mi. Pre všetkých bývajúcich èlenov do-

èlena domácnosti kytnú� údaje..., ich poskytne ÚPLNE, mácnosti ich môže od sèítacieho komisá-
b) B – Údaje o byte: vyplní jedna osoba za SPRÁVNE, PRAVDIVO a VÈAS“.ra prevzia� aj jedna dospelá osoba. Každý 

MsÚcelú bytovú domácnos�èlen domácnosti, vrátane detí, dostane 
Zdroj informácií: Štatistický úrad SRc) C – Údaje o dome: vyplòuje vlastník ale-identifikátor na vyplnenie formulára A – 

ladoch z videozáznamov kamerového sys-
tému prezentova� žiakom jeho nepostráda-
te¾nú výhodu pri identifikácií páchate¾ov. 
Vysvetli� na príkladoch z praxe, aký vplyv 
má požívanie alkoholických nápojov, drog, Ministerstvo vnútra SR v januári 2011 Pripravované akcie sa uskutoènia for-
omamných látok a i. na správanie èloveka. vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí   m ou prezentácií, diskusií s policajtmi, tvori-
Preventívna akcia na školách je zameraná o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpoètu vými hrami a inými kreatívnymi èinnos�ami 
pre vekovú skupinu detí a mládeže od 7 do na financovanie projektov v oblasti preven- zameranými na bezpeènos� ako takú. Ich 
15 rokov.cie kriminality. úloha bude spoèíva� v motivovaní žiakov, 

Aktivity projektu sa uskutoènia na zák-Mesto Rajec sa zapojilo do výzvy pro- aby oni sami pôsobili preventívne svojim 
Prevencia kriminality na ladných školách v júni a v septembri. jektom s názvom správaním a ponúknu� im tipy na efektívne 

základných školách v Rajci Celkové náklady na projekt sa odhadujú . Predkladaný trávenie vo¾ného èasu, rozvíjanie svojich 
na 2 530 eur, z toho dotácia zo štátneho projekt je poòatý v duchu, že èlovek je tvor schopností, pomoc starým, chorým a pos-
rozpoètu predstavuje 2 024 eur. Mestský rozumný (homo sapiens) a zruèný (homo tihnutým ¾uïom v bežnom živote. Policajti 
úrad spolufinancuje projekt vo výške min. habilis) a práve tieto vlastnosti by mal použi� odprezentujú žiakom aj konkrétne prípady 
20 % z celkových nákladov.k svojmu rozvoju aj k rozvoju spoloènosti.   trestnej èinnosti v Rajci. Priblížia žiakom 

A nie naopak! Projektom chceme oslovi� vý- príèiny a podmienky páchania trestných èi-
Starostlivos� o mladú generáciu dneška chovno-zábavnou formou žiakov na miest- nov, pochybné myslenie a hodnoty pácha-

bude ma� významný podiel na kvalitu života nych dvoch základných školách. Organizo- te¾ov a dôsledky ich neuváženého konania. 
spoloènosti v blízkej budúcnosti.vanie a vykonávanie preventívnych aktivít Ïalším zámerom je oboznámi� žiakov s prá-

budú vykonáva� príslušníci Mestskej polície cou polície využívajúcej kamerový systém. Mgr. Miroslava Mihalcová,
v Rajci. Mestská polícia bude na konkrétnych prík- referent pre regionálny rozvoj

MESTO ZÍSKALO ÏALŠÍ GRANT
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DRAŽOBNÍK: Mesto Rajec, IÈO: 321 575, tu 23621432/0200, VS 10872 Po nadobudnutí vlastníckeho práva k pred-
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec zastúpené - v hotovosti do pokladne Mesta Rajec najnes- metu dražby bude predmet dražby vydražite-
primátorom Ing. Jánom Rybárikom kôr do otvorenia dražby ¾ovi odovzdaný na základe predloženia osved-

- vo forme bankovej záruky. èeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia 
DÁTUM A MIESTO OTVORENIA DRAŽBY: totožnosti vydražite¾a bez zbytoèných prie�a-
07. 06. 2011 o 9.30 hod. Mestský úrad Rajec, Úèastník dražby je povinný preukáza� zlo- hov.
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec – malá ženie dražobnej zábezpeky dražobnej zábez- Všetky náklady spojené s odovzdaním a 
zasadaèka na 1. poschodí peky dražobníkovi pri zápise do zoznamu prevzatím predmetu dražby nesie vydražite¾.

úèastníkov dražby, pred jej otvorením, jedným 
DRAŽBA: 1. kolo dražby z nasledovných dokladov: Priebeh dražby bude osvedèova� notár-

- výpis z vlastného úètu úèastníka dražby skou zápisnicou JUDr. Alena Majerèiaková, 
OZNAÈENIE PREDMETU DRAŽBY: - potvrdenka pokladniènej operácie banky notár, so sídlom Ulica 1. mája 5, 010 01 Žilina.
byt è. 2, vchod 1 na prízemí bytového domu - potvrdenka z pokladne Mesta Rajec
súp. è. 1087 na ulici Sama Chalúpku v Rajci - originál resp. overená kópia listiny preukazu- Zápis úèastníkov na dražbu sa uskutoèní  
vrátane spoluvlastníckeho podielu vo výške júcej vydanie bankovej záruky (prevodný prí- v deò konania dražby, min. 30 minút pred jej 
614/10000 na: kaz sa nepovažuje za doklad preukazujúci otvorením.
a) spoloèných èastiach a spoloèných zariade- zloženie dražobnej zábezpeky).

niach bytového domu Primátor mesta Rajec si vyhradzuje právo 
b) zastavanom pozemku bytovým domom Dražobná zábezpeka sa vydražite¾ovi za- na upustenie od dražby alebo na dodatoèné 

parc. è. 2158/2 zastavané plochy a nádvoria poèíta do ceny dosiahnutej vydražením. Ostat- zmeny v oznámení o dražbe za podmienok 
2 ným úèastníkom dražby, ktorí predmet dražby uvedených v zákone è. 527/2002 Z.z.o výmere 285 m

nevydražili sa zložená zábezpeka resp. listina zapísaný na liste vlastníctva è. 2346, katas-
preukazujúca vydanie bankovej záruky vráti Pouèenie v zmysle § 21 zákona è. 527/2002 trálne územie Rajec.
bez zbytoèného odkladu (najneskôr do 10 dní) Z.z.:
po skonèení dražby bezhotovostným prevo- (2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia Opis predmetu dražby:
dom na úèet úèastníka dražby. Èíslo úètu a tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že Predmetom dražby je jednoizbový byt è. 2, 
výška zloženej zábezpeky úèastník dražby oz- tým bola dotknutá na svojich právach, vchod 1, na prízemí v obytnom dome è. s. 
námi písomne na tlaèive, ktoré odovzdá pri zá- požiada� súd, aby urèil neplatnos� dražby. 1087. Obytný dom bol daný do užívania v roku 
pise do zoznamu úèastníkov dražby. Právo domáha� sa urèenia neplatnosti 1989.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zlo- dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch Byt sa nachádza v zastavanom území 
ži� šekom ani platobnou kartou. mesiacov odo dòa príklepu okrem prípadu, mesta Rajec na ulici Sama Chalúpku. Dispo-

ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so ziène byt pozostáva z jednej obytnej miestnos-
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: spáchaním trestného èinu a zároveò ide     ti, kuchyne a príslušenstva. Príslušenstvo je 

Najneskôr do otvorenia dražby. o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má kúpe¾òa s WC, predsieò, pivnica. Byt má lod-
predchádzajúci vlastník premetu dražby     žiu. Byt je vybavený rozvodmi všetkých inšta-

Termín obhliadky predmetnej dražby: v èase príklepu hlásený trvalý pobyt pod¾a lácií. V kuchyni je inštalovaný plynový sporák, 
12b)25. 5. 2011 a 1. 6. 2011 o 10.00 hod.WC je splachovacie umiestnené v kúpe¾ni. osobitného predpisu;  v tomto prípade je 

Kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomèíková, Kúpe¾òa je s vaòou a umývadlom. Podlaha      možné domáha� sa neplatnosti dražby aj po 
t.è.: 041/5076522, mobil: 0918592964v predsieni a v kuchyni je z PVC, v izbe je ko- uplynutí tejto lehoty. V prípade spoloènej 

berec. Okná sú pôvodné, lodžia je neodborne dražby bude neplatná len tá èas� dražby, 
Úèastník dražby je povinný pred otvorením zasklená. Teplá voda sa pripravuje v centrálnej ktorej sa takýto rozsudok týka (§23).
dražby:kotolni. Vnútorné dvere sú drevené hladké a 
- preukáza� svoju totožnos�, príp. oprávnenie zasklené, radiátory sú oce¾ové rebrové. Ku- (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu pod¾a 

kona� za úèastníka dražbychynská linka je pôvodná, znaène opotrebova- odseku 2, je povinná oznámi� príslušnej 
- da� sa zapísa� do zoznamu úèastníkov draž-ná. Byt potrebuje kompletnú rekonštrukciu. Byt správe katastra nehnute¾ností zaèatie súd-

by a prevzia� dražobné èísloje aktuálne odpojený od dodávky plynu a elek- neho konania.
- doloži� doklad o zložení dražobnej zábezpekytrickej energie, v tejto súvislosti bude potrebné 
- doloži� èestné vyhlásenie, že nie je osobou vybavenie revízie správy a tlakovej skúšky. (4) Úèastníkmi súdneho konania o neplatnosti 

vylúèenou z dražby pod¾a § 5 zák. è. Odpredaj uvedenej nehnute¾nosti bol dražby pod¾a odseku 2 sú navrhovate¾ draž-
527/2002 Z.z. o dobrovo¾ných dražbáchschválený uznesením MZ è. 54/2011 zo dòa by, dražobník, vydražite¾, predchádzajúci 

- doloži� tlaèivo – oznámenie èísla úètu na vrá-31. 3. 2011. vlastník a dotknutá osoba pod¾a odseku 2.
tenie zábezpeky

Práva a záväzky viaznuce na predmete (5) Ak vydražite¾ zmaril dražbu alebo ak súd 
Vydražite¾ je povinný po skonèení dražby:dražby: urèil dražbu za neplatnú, úèinky príklepu 

Zaplati� cenu dosiahnutú vydražením do Záložné právo k bytu v prospech vlastní- zanikajú ku dòu príklepu.
15 dní od skonèenia dražby bezhotovostným kov bytov v dome pod¾a zákona è. 182/1993 
prevodom alebo vkladom na úèet dražobníka Z.z., § 15. (6) Neplatnos� dražby nie je možné vyslovi�     
vedený vo VÚB, a.s., è. úètu 23621432/0200. z dôvodu oneskoreného zaèatia dražby, ak 

Ak vydražite¾ zaplatí cenu dosiahnutú vyd-Všeobecná hodnota:  16 000 € bolo príèinou oneskoreného zaèatia dražby 
ražením v stanovenej lehote, prechádza na ne-znalecký posudok è.:  14/2011 konanie inej dražby tým istým dražobníkom 
ho vlastnícke právo dòom udelenia príklepu.vypracoval:                  Ing. Milan Bohdal na tom istom mieste a ak neumožnil vlast-

Najnižšie podanie:      16 500 € ník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá 
Zároveò upozoròujeme na povinnos� vyd-Minimálne prihodenie, ktoré môže úèastník má k predmetu dražby iné ako vlastnícke 

ražite¾a oznámi� správcovi dane (Mestu Rajec) dražby urobi� je: 500 € právo, vykona� riadnu obhliadku predmetu 
skutoènosti rozhodujúce pre vznik daòovej po- dražby.
vinnosti a poda� daòové priznanie v lehote do Dražobná zábezpeka:    1 500 € V Rajci dòa 27. 4. 2011 
30 dní odo dòa nasledujúceho po dni, keï tieto Spôsob zloženia zábezpeky:

Ing. Ján Rybárik,skutoènosti nastali, tzn. odo dòa udelenia prík-- bezhotovostným prevodom alebo vkladom na 
primátor mestalepu (v zmysle zák. è. 582/2004 Z.z.).úèet mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s., è. úè-

OZNÁMENIE O DRAŽBE 
v súlade so zák. è. 527/2002 Z.z. o dobrovo¾ných dražbách a o doplnení zákona SNR è. 323/1992 Zb.      

o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
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Porota s predsedníèkou Mgr. Luciou Papšovou, pracovníèkou 
KKS mala ne¾ahkú úlohu urèi� najlepšie herecké talenty. 

Za najlepší herecký výkon boli v I. kategórii odmenení: Vanessa 
Kavecká z Kamennej Poruby, Anna Turzová z Èili divadla pri 
MsKS Rajec a Andrej Štefanov z Teplièky nad Váhom. Z družstiev 
najviac bodov získala skupina Epister z Èili divadla, 2. miesto zís-
kala skupina Žnuch z Èili divadla a 3. miesto obsadila skupina Vlèí 
s¾ub z Teplièky nad Váhom.

V II. kategórii 
za najlepší he-
recký výkon od-
menili Soòu Po-
rubèanskú zo 
Základnej ume-
leckej školy Ra-
jec a Ambróza Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kul-
Hájnika z Ra-túrnym strediskom v Žiline (KKS) pripravili jarnú Improligu v Rajci, 
jeckých Teplíc.  ktorá v tomto roku oslávila už svoje piate výroèie.
Z družstiev naj-
viac bodov zís-Ve¾ká zasadaèka MsÚ sa 15. apríla zaplnila de�mi a mladými, 
kali Home Lesá-ktorým nechýbala fantázia, odvaha predstúpi� pred obecenstvo a 
ci z Rajeckých Teplíc a 2.miesto obsadili Èuèoriedky zo ZUŠ ukáza�, ako sa dokážu popasova� s témami. Nebolo ¾ahké vymys-
Rajec.lie� scénku a herecky ju stvárni�, aby zaujala i pobavila divákov. 

Prvý raz v histórii rajecká Improliga nebola len detská. Mladí, 
Najväèší potlesk patrí všetkým úèinkujúcim, ktorí dokázali, že ktorí ju pred piatimi rokmi navštevovali postupne dospievajú a tak 

fantázia nemá hranice. Sme radi, že aj po rokoch je o Improligu taký sme im dali možnos� zúèastòova� sa, na nimi tak ob¾úbenej akcii, aj 
ve¾ký záujem. A už teraz sa tešíme na ïalšiu.naïalej. Vytvorili sme dve kategórie – deti od 5 do 13 rokov a mladí 

Eva Peknánad 14 rokov. Deti tak majú príklad a inšpiráciu vo svojich starších 
2x foto: K. Kalmovákolegoch.

konzervatória, dve ceny na 11. medzinárod-Na pozvanie riadite¾a Základnej ume- Na koncert fenomenálneho huslistu 
nej sú�aži Eurovízie – Grand Prix Mladý leckej školy, PaedDr. Mariána Remeniusa, všetkých srdeène pozývame a dúfame, že 
hudobník roka a takisto prvú cenu sú�aže, prichádza do Rajca predvies� svoje koncer- bude pre nás nielen mimoriadnym umelec-

29. mája o 18. hodine 1. miesto v Medzinárodnej sú�aži Tibora tné umenie exkluzív- kým zážitkom, ale aj nevšedným a ojedine-
Dalibor Karvay Vargu vo Švajèiarsku (2003) a iné. Koncer-ny hos�, rodák z Vrútok – , lým stretnutím so svetom hudby.

„zázraèné die�a“ toval aj vo Vatikáne na poèes� pápeža Jána známy ako , preukazujúci PaedDr. Marián Remenius, 
Pavla II. v roku 1995, benefièný koncert pre od detstva pozoruhodný hudobný talent. Na riadite¾ ZUŠ
Spojené národy.husliach zaèal hra� v tri a pol rokoch pod ve-

dením svojho otca. Svoj prvý koncert mal vo 
veku 7 rokov.

V roku 1993 sa ako osemroèný zúèast-
nil na Medzinárodnej Kocianovej hus¾ovej 
sú�aži v Ústí nad Orlicí (Èeská republika), 
kde získal Zlatú cenu a o rok na to, v roku 
1994 získal prvú cenu na Festivale Jána 
Cikkera v Banskej Bystrici. V roku 1995 sa 
ako desa�roèný zúèastnil na kurze hus¾ovej 
interpretácie v Pieš�anoch pod vedením 
prof. Eduarda Gracha. V roku 1996, keï 
mal 11 rokov, vydal svoju prvú nahrávku 
CD. V tom istom roku vyhral Zlatú cenu na 
VIII. Medzinárodnom stretnutí mladých hu-
dobníkov v Cordobe (Argentína) a na Talen-
tariu v Zlíne (ÈR).

Absolvoval štúdium na Žilinskom kon-
zervatóriu u prof. Bohumila Urbana v mimo-
riadnom štúdiu s individuálnym študijným 
plánom. V súèasnosti študuje na Konzerva-
tóriu mesta Viedeò, v triede dobre známeho 
hus¾ového pedagóga prof. Borisa Kuschni-
ra.

Získal množstvo svetových ocenení:    
r. 2002 prvá cena v sú�aži Viedenského 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA RAJEC
A HUDOBNÉ CENTRUM BRATISLAVA

VÁS POZÝVAJÚ NA

29. MÁJA29. MÁJAnede¾a  201129. MÁJA
o 18.00 hod.o 18.00 hod.o 18.00 hod.

KULTÚRNY DOM V RAJCIKULTÚRNY DOM V RAJCIKULTÚRNY DOM V RAJCI

KONCERTKONCERT

SLOVENSKO (HUSLE)

JAPONSKO (KLAVÍR)
A CHIZU MIYAMOTO A CHIZU MIYAMOTO 

DALIBORA KARVAYADALIBORA KARVAYA

A CHIZU MIYAMOTO A CHIZU MIYAMOTO 

DALIBORA KARVAYADALIBORA KARVAYA
KONCERT

CEJAR

Z

  
U

  Š 

Vstupné 2 €Vstupné 2 €Vstupné 2 €

FENOMENÁLNY HUSLISTA DALIBOR KARVAY KONCERTUJE U NÁS

RAJECKÁ IMPROLIGA MÁ PÄŤ ROKOV

Najlepšia hereèka v II. kategórii – Soòa Porubèanská
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Pracovníèky Mestského kultúrneho strediska Rajec pripravili   
1. apríla pre všetkých žiakov 1. stupòa podujatie venované slávne-
mu spisovate¾ovi H. CH. Andersenovi. 

Pútavou formou predstavili de�om jeho život a dielo. Mladí herci 
pod vedením E. Peknej zahrali divadielko na motívy rozprávky 
Dievèatko so zápalkami. Do programu zapojili aj prváèikov, ktorí 
zarecitovali pekné básnièky o písmenkách. V závere si žiaci vys-
kúšali svoju šikovnos� v hádaní a lúštení tajnièky. 

Akcia sa de�om ve¾mi páèila. Ïakujeme.

PaedDr. Marian Paprskár,
riadite¾ školy

Foto: E. Pekná

Krajské kolo sa konalo 14. a 15. apríla   
v Žiline. V I. kategórii sa na 11. mieste 
umiestnil Kamil Huljak z III.A a na rovna-

bola odmenená. kom mieste v II. kategórii Ondrej Hudák     Biblická olympiáda
Ví�azné družstvá z dekanátnych kôl sa z VIII.A. V III. kategórii obsadil 5. miesto Školské kolo v oboch kategóriách sa us- An-

14. apríla stretli na Gymnáziu sv. Františka   zo VI.G a na 7. mieste kutoènilo 27. januára v Pastoraènom centre drej Liška Miroslav 
Gymnázia A. Škrábi- v Žiline na diecéznom kole.   z V.G.v Rajci. Zo študentov Družstvo GAŠ Hudák

ka 1. mieste (L. Špániková, M. Závadský, ¼. Kosper) sa   (1.-4. roèník) sa na  umiestil 
5. mieste2. mieste v 1. kategórii umiestnilo na .  z I.G, na  skon- JuniorDesignMarek Závadský

3. mieste V kategórii stredných škôl naše Študent 4. roèníka GAŠ, , èila  z I. G a na  druž- Jakub KšiòanLenka Špániková
 (M. Huljaková, M. Hrušková, A. Špáni- sa v sobotu 12. marca zúèastnil na celoslo- zo IV.G. stvo¼ubomír Kosper

2. miestoCirkevnej základnej školy ková) získalo , keï ich od postupu venskej konferencii Junior Internet 2011, Zo žiakov 
sv. J. Vianneyho na  n a  c el os lo v enské kolo delilo len 0,5 bola. kde sa v sú�aži JuniorDesign umiestnil na  (5.-9. roèník) sa 

2. mieste1. mieste krásnom . umiestnila Jana Mišiaková         
2. mieste Stretli sa tu žiaci a študenti, ktorí svoj z IX.B, na   z IX.B PytagoriádaLucia Dudáková

3. mieste Z mnohých sú�ažiacich, ktorí sa zapojili vo¾ný èas venujú internetu, webdesignu, a na  Simona Domanická zo VI.B.
do riešenia Pytagoriády v tomto šk. roku boli grafike... nielen ako používatelia, ale usilujú V druhej kategórií – stredné školy – sa 

1. mieste úspešní v školskom kole a zároveò postu- sa tvori�, uèi� sa a podeli� sa o svoju kreati-na  umiestnila Magdaléna Hulja-
2. mieste pujú do okresného kola:    vi tu .     zo VII.G, na  Josef Hamzaková Anna Špániko-

3. mieste z III.G,  z I.G,   z V.G a na   Michal Baláž Branislav Balážvá Michaela Hrušková
zo VI.A,  z V.B, z V.G. Barbora Balážová Miroslav Krajské majstrovstvá v plávaní

 V.A a  z V.A. Študent GAŠ  zo IV.G sa V ïalšom kole si naše tímy zmerali sily  Miškovský Filip Brodòan Martin Sojka
29. marca zúèastnil na Majstrovstvách s ostatnými školami rajeckého dekanátu. 

1. miesto Astronomická sú�až Žilinského kraja v plávaní. V disciplíne 100  obsadilo  a Èo vieš o hviezdach?Družstvo GAŠ druž-
2. miesto Na okresnom kole naši žiaci a študenti metrov motýlik si vyplával vynikajúce         stvo CZŠ .

dosiahli vynikajúce výsledky: 1. miesto a postup na celoslovenské kolo. Náš „stredoškolský“ tím sa zúèastnil 
I. kategória: 1. miesto  8. marca dekanátneho kola v Žiline, ktoré sa Kamil Huljak

III.A, 2. miesto  V.B Všetkým žiakom a študentom srdeène uskutoènilo v priestoroch Gymnázia Krá¾ov- Michal Dávidík
II. kategória: 2. miesto  blahoželáme a postupujúcim prajeme ve¾a nej pokoja. V silnej konkurencie 13 druž- Ondrej Hudák

3.miesto dievèatá  VIII.A,  IV.G úspechov v ïalších kolách.stiev a odniesli si nielen ¼ubomír Kosperzví�azili
III. kategória: 2. miesto  diplomy a pekné ceny, ale aj ïalšiu cennú Andrej Liška Pedagógovia CZŠ a GAŠ

VI.G, 3. miesto  V.G.skúsenos� a dobrý pocit, že ich námaha Miroslav Hudák

ÚSPECHY CIRKEVNÝCH ŠKÔL

Netradiènú hodinu vlastivedy zažili žiaci z II.A a II.B triedy na 
Mestskom úrade v Rajci, kde besedovali s primátorom mesta Ing. 
Jánom Rybárikom. 

16. apríla pán primátor trpezlivo a s humorom odpovedal na 
zvedavé detské otázky. Malí obèania Rajca sa dozvedeli aj to, èo sa 
plánuje v budúcnosti v meste vybudova� a uskutoèni�. Druháci 
predstavili primátorovi svoje projekty o Rajci a povedali mu, èo všet-
ko by ešte chceli vo svojom meste ma�. 

Na záver odovzdali primátorovi na pamiatku nakreslenú poh-
¾adnicu s poïakovaním a on ich odmenil drobnými darèekmi.

PaedDr. Marian Paprskár,
riadite¾ školy

Foto: archív ZŠ, Lipová

BESEDA S PRIMÁTOROM

DEŇ DETSKEJ KNIHY
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Mimoriadne zaujímavý bol koncert uskutoènený 30. apríla         
v spolupráci s partnerskou školu ZUŠ MORAVA zo Zlína. Koncert 
bol výnimoèný nielen umeleckými výkonmi žiakov a ich uèite¾ov, ale 
aj tým, že sa zaèala písa� história spoloèných priate¾ských podujatí. 
Najlepší absolventi našej školy budú 17. mája úèinkova� na podob-

Základná umelecká škola v Rajci aj v tomto školskom roku usku-
toènila absolventské koncerty hudobného odboru v troch termí-
noch – 14., 16. a 30. marca. 

Koncerty sú už tradiène úspešným zavàšením nieko¾koroèného 
úsilia žiakov zvládnu� nároèné štúdium hry na hudobnom nástroji. Aj 
tohtoroèní absolventi dokázali svojim interpretaèným umením, že    
i napriek tomu, že cesta k umeniu nebola ¾ahká a ko¾kokrát vydláž-
dená aj slzièkami smútku v oèiach pri poh¾ade na kamarátov hrajú-
cich na ihrisku futbal, že ich námaha nebola zbytoèná. Absolventi 
predstavili diela skladate¾ov klasickej hudby všetkých štýlových ob-
dobí. 

nom spoloènom koncerte žiakov oboch škôl na radnici v Zlíne. Taká-
to ponuka je zmysluplnou príležitos�ou na konfrontáciu pedagogic-
kého majstrovstva uèite¾ov oboch ZUŠ a som ve¾mi rád, že nám je 
umožnené udržiava� kontakty s krajinou, kde umelecké školstvo má 
dlhodobú históriu.

Touto cestou chcem všetkých hudbymilovných obyvate¾ov 
Rajca i jeho okolia pozva� na závereèný absolventský koncert, na 
ktorom sa predstavia opä� žiaci a uèitelia našej školy s repertoárom 
z oblasti populárnej hudby. Verím, že sa vám bude páèi� o to viac, že 
na òom zaznie hudba bližšia mladej generácií, ale nielen jej.

PaedDr. Marián Remenius,riadite¾ školy
2x foto: archív ZUŠ

nevyèerpate¾né a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je 
vzácna, obdivuhodná, no ve¾mi krehká. Krehkejšia, než ktoko¾vek  
z nás dokáže v plnej miere postihnú� svojim poznaním. 

A tak zatia¾ páchame na tejto ochrankyni �ažko odpustite¾né, 
sebecké bezprávie, ktorého dosah ani tí najmúdrejší a najcitlivejší  Nežný žltý narcis ako symbol boja proti zákernej chorobe poz-
z nášho stredu nedokážu v celej jeho mnohorakosti spätného pô-najú hádam všetci. Tento rok ste už pätnásty krát stretli v uliciach 
sobenia predvída�. Dokonalos� väzieb všetkého mala napåòa� ne-nášho mesta dobrovo¾níèky Ligy proti rakovine, ktoré nám narcis 
mým úžasom, obdivom a pokornou túžbou uèi� sa od Zeme a nie ju ponúkli a vy ste sa jeho pripnutím pridali k prejaveniu spolupat-

15. apríla krátkozrako drancova�.riènosti s onkologickými pacientmi. Každý, kto sa  takto 
verejne stotožnil s myšlienkou Dòa narcisov, môže svojim finan-
èným príspevkom zároveò pomôc� Lige proti rakovine, ktorá z výno-
su zbierky poèas roka robí množstvo užitoèných a zmysluplných 
projektov. Deò narcisov je jediná verejnoprospešná zbierka Ligy 
proti rakovine. Ku konkrétnym formám pomoci patria Centrá pomoci 
Ligy proti rakovine, Linka pomoci a poradenská služby, ubytovacie 
zariadenia pre rodièov hospitalizovaných detí onkologicky, rekon-
dièné pobyty, informaèné materiály, vzdelávanie mladej generácie  
v oblasti prevencie, tábory pre detských onkologických pacientov. 
Nezanedbate¾ná je aj podpora zdravotníckych a nemocnièných 
zariadení, hospicov i podpora klinických a výskumných projektov.

Študentky z Gymnázia na Javorovej ulici vybrali v našom meste 
dobrovo¾né finanèné príspevky vo výške 1 052 eur. Ïakujeme 
našim spoluobèanom, že sa zapojili aj v tomto roku do tejto ve¾kej 
humanitárnej akcie a boli štedrejší ako v minulých rokoch.

Chcela by som poprosi� našich mladých, aby sa v prírode sprá-
vali ako doma a nekopili v nej tony odpadov, ktoré sme museli po Naši študenti sa pridali aj k inej dobrovo¾nej akcii, ktorá pripadá 

Deò Zeme nich vyzbiera�.na 22. apríla. Je to , ktorý si pripomíname preto, aby sme 
Mgr. Estera Uhláriková,si raz do roka pripomenuli svoju závislos� na cenných daroch, ktoré 

Gymnázium, Javorová 5, Rajecsú nám prostredníctvom Zeme poskytované.
Ilustraèné foto: internetMusíme si èoraz hlbšie uvedomova�, že zemské zdroje nie sú 

DEŇ NARCISOV UŽ 15-KRÁTDEŇ NARCISOV UŽ 15-KRÁT

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽIAKOV ZUŠ
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V divadelnom predstavení Klokanove dobrodružstvá sme      
s Klokankom precestovali celý svet, navštívili sme všetky svetadiely 
a ich typických zvieracích 
obyvate¾ov. Niektorých, 

Január je v živote predškolákov dôležitý mesiac, rovnako ako najmä tých najmenších 
obdobie, ktoré potom nasleduje. Zápis do základnej školy je za- sme videli aj v predajni 
èiatkom novej èasti ich života plného oèakávaní, èo prinesú školské Chovprodukt v našom 
lavice. meste.

Toto oèakávanie sa im splnilo skôr, ako nastúpia do prvého roè- Spolu s ostatnými 
níka a to návštevou vyuèovacej hodiny v 1. roèníku základnej de�mi a rodièmi sme na 
školy. Predškoláci z našej materskej školy sa ich zúèastnili v obid- Ve¾konoèných tvori-
voch základných školách v meste. Spolu s prvákmi prezentovali vých dielòach pripravili 
svoje vedomosti z matematiky, èítali a dopåòali písmená, vyskúšali rôzne ve¾konoèné deko-
si aj prácu v skutoèných školských laviciach. rácie, ktoré sú vystavené 

Zaujímavou pre deti bola ja návšteva v Školskom klube cirkev- vo vstupných priestoroch 1. triedy.
nej základnej školy, kde v príjemnej atmosfére vychovávate¾ky od-
povedali na ich zvedavé otázky, overovali ich vedomosti z rôznych Tešíme sa ešte na ïalšie stretnutia so zaujímavými ¾uïmi a ak-
oblastí formou hádaniek a pripravili im aj ïalšie zaujímavé aktivity. cie plné hier a zábavy.

Mária Kamenská, uè. MŠ Mudrochova

Zážitok bola pre deti aj návšteva Mestskej knižnice pri MsKS. 
Knihovníèka ich oboznámila s pravidlami, ktoré treba pri návšteve 
knižnice dodržiava�. Pri prezeraní požièaných kníh si pripomenuli 
známe postavy z rozprávok a príbehov.

Študenti rajeckého Gymnázia na Javo-
rovej ulici zapojili svoju šikovnos� a prihlásili 
sa do rôznych sú�aží a olympiád. Teší nás, 
že mladí ¾udia nie sú ¾ahostajní k výzvam a 

Matej Konèal (Anna Mièudová, Barbora Lyhajová, Lukáš pestujú v sebe zdravú sú�aživos�. miesto) z II.B.  z III.A reprezen-
toval v kategórii Ako funguje svet (21. Machút) jedno druhé miesto (Matej Mahút). 

Korešpon- miesto) a Lukáš Mandák z III.B v kategórii Matej postúpil z okresného kola do kraj-November priniesol sú�až 
Bity a bajtydenèný seminár Zenit  (26. miesto). ského. Úspech mu priniesla práca z odboru  z programovania a . 

Po úspechu (7. postupové miesto)  in fo rm a tik y.  Zo školského kola postúpil do 1. kola zimnej 
Olympiády ¾udských práv Olympiády        Lukáš Mandák v krajskom kole  Krajské kolo marcovej èasti  z III.B. V kategórii KSP-

sa študentka III.B Soòa Repèíková dostala z francúzskeho jazyka žiarilo v mene na-Z skonèil osemnásty (z 286 hodnotených) a 
do celoslovenského kola. šej študentky Kataríny Kubincovej z II.B, v kategórii KSP-O dvanásty (zo 77 hodno-

V januári sa do okresného kola Olym- ktorá obsadila 1. miesto a tým postúpila do tených).
piády anglického jazyka dostal Matej celoslovenského kola.V decembri sa konala v priestoroch ško-

Dejepisnou olym-Expert geniality Mahút (III.A) a Jakub Kovaèoviè (II.B). Ma- Marec sme uzatvorili ly celoslovenská sú�až 
piádoushow tej sa umiestnil na peknom 4. mieste, v tes- , v ktorej nás reprezentovali Mário – . Sú�aže sa zúèastnilo pä�desiatde-

nom závese za prvými troma. Ján Kendera z I.A a Martin Capko z II.A.vä� študentov zo všetkých tried. Sú�ažilo sa 
V marci reprezentovali školu v recitátor-v dvoch kategóriách a každý si mohol vyb-

skej sú�aži Hviezdoslavov Kubín tri štu- Študentom prajeme, aby sa aj v ïalších ra� dve témy. Za obe kategórie sa najlepšie 
Petra Chvojková, Monika Hulí- „Prišiel som, videl Mário – Ján Kendera dentky III.A: sú�ažiach držali hesla: umiestnili  z I.A (129. 

nová  Katarína Zvrškovcová som, zví�azil som“Matej Konèal a . . Ví�azom je totiž každý, miesto na Slovensku),  z III.A 
Lukáš Mandák Rovnako v marci stála pred šiestimi štu- kto sa nebojí výziev. A každá skúsenos� je (165. miesto) a  z III.B (168. 

Planéta Zem dentkami III.A výzva v podobe obhajoby dobrá skúsenos�.miesto). V kategórii  nás rep-
Mgr. Katarína Sádecká,Stredoškolskej odbornej èinnostiJozef práce . rezentovali so slušným výsledkom 

Gymnázium, Javorová ul. RajecMizerík Roman Depko Pre seba a školu vybojovali tri tretie miesta  (22. miesto) a  (24. 

SÚ�AŽIVOS� RAJECKÝCH ŠTUDENTOV

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ïakuje

Materskej škole na ul. Obrancov mieru 

za Výstavu prác žiakov

a pozýva na

ZO ŽIVOTA PREDŠKOLÁKOV

Foto: Šzá

Foto: archív MŠ, Mudrochova
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SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
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65 rokov 75 rokov
Edita Èeròanská Janka Dubcová
Irena Gazdíková

Jozef Hulinko 80 rokov
Ing. Miroslav Janžo Alojzia Babèanová

Mária Pažická
Miroslav Veselý 85 rokov

Jozef Židek Vendelín Pekný

70 rokov
Jozef Hromada

Anton Hanza

Pä�èlenná výprava Rajèanov získala tri medaile na VII. Roèníku Be-
hu oslobodenia Bojnice-Kanianka. Preteky výstrelom pod Bojnickým 
zámkom odštartoval 9. apríla minister obrany ¼ubomír Galko. „Pocta, 
ktorú padlým v 2. svetovej vojne prejavujeme, má rôzne podoby a formy. 
Aj vy, ktorí pobežíte už siedmy roèník Behu oslobodenia, ste si vybrali 
svoj spôsob, ktorým vyjadríte hold vojnovým hrdinom.“ Oslovil športov-
cov minister obrany. Bežecké podujatie sa konalo na poèes� oslobode-
nia Hornej Nitry.

„Páèilo sa mi, že poèas pietneho aktu pri Pamätníku oslobodenia 
hrala vojenská hudba slovenskú štátnu hymnu. Až ma zahrialo pri srdci. 
Je to o tradíciách a o hrdosti. Hneï sa mi bežalo lepšie...“ ocenil v cieli 
atmosféru podujatia šéf Rajeckého maratónu Pavol Uhlárik, ktorý má na 
svojom konte viac ako 1500 bežeckých podujatí, vrátane 88 maratónov. 
V kategórii mužov nad 50 rokov skonèil tretí. Zdeno Koleda bol v kate-
górii nad 40 rokov strieborný. V hlavnej kategórii mužov si na 7-kilomet-
rovej trati dobehol po tretie miesto ïalší Rajèan – Peter Prokopoviè.

Text a foto: Pavol Vitko 

Narodili sa 

Jakub Klinec – marec
Šimon Dolník – apríl

Lilien Rybárová – apríl

Narodili sa 

Opustili nás

Pavol Pavlík 1959 – 1. 4. 2011 
Paulína Slyšková 1944 – 7. 4. 2011 

Anastázia Pekarová 1943 – 18. 4. 2011 

Opustili nás

SPOMIENKA

Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na teba 
v našich srdciach stále zostávajú. 

Dòa 7. 5. 2011 uplynulo    
5 rokov, èo ma navždy opustila 

manželka, mama, babièka

Helenka PEKAROVÁ, 
rod. Zubková z Rajca

Spomína manžel, dcéry s rodinami

Aj pred Klubom dôchodcov v Rajci bolo 29. apríla veselo. Chlapi sa 
rozhodli postavi� máj. Ženy im pripravili vrcholec z pestrofarebných stu-
žiek a chlapi pri prekáraní postavili máj. Potom si prítomní pri malom ob-
èerstvení pospomínali na ¾udové tradície. Nálada bola vynikajúca.

Anna Brezániová

Minister obrany ¼ubomír Galko blahoželá bežeckému 
matadorovi Pavlovi Uhlárikovi

RAJÈANIA BODOVALI NA BEHU OSLOBODENIA

ŽENÁM POSTAVILI MÁJ

Foto: Pavol Rýpal
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chanie závereèných kôl pre chorobu ju pripravilo o lepšie umiest-Na Majstrovstvách Slo-
nenie. (informácie o Majstrovstvách Slovenska sú na venska v šachu vybojovala 

). hráèka Šachového klubu 
Dominika Tomèí- Hráèi šachového krúžku pri ZŠ, Lipová ul. sa zúèastnili aj na Rajec – 

ková titul Majsterky Slo- ïalších turnajoch: 22. januára v Liptovskom Mikuláši, 25. februára  
venska v kategórii dievèat turnaj o Pohár Domu Matice Slovenskej v Žiline (5 hráèov), 12. mar-
do 8 rokov ca Spektrum v Žiline (4 hráèi) a 26. marca v Považskej Bystrici        a právo hra� na 

(4 hráèi). Na tomto turnaji stáli opä� na stupòoch ví�azov sestry Majstrovstvách Európy, 
Tomèíkové – Zuzka tretia a Dominika prvá, vo svojich kategóriách. alebo sveta.
Výsledky všetkých turnajov sa zapoèítavajú do celoslovenského Majstrovstvá sa hrali     
seriálu náborových turnajov Grand prix mládeže. Až sedem èlenov v Kúpe¾och Sliaè 31. marca 
šachového krúžku sa zapojilo do tohto seriálu. Šancu na postup do až 7. apríla. Hracie tempo 
májového semifinálového kola má Branko Dubec, ktorý je na sied-bolo 90 minút na partiu + 30 
mom mieste zo 179 zúèastnených chlapcov do 14 rokov (postupuje sekúnd na každý �ah. Do-
ich 9). Zuzka Tomèíková je medzi dievèatami do 11 rokov tretia (40 minika zví�azila vo všet-
hráèok) a kategóriu dievèat do 8 rokov jasne vedie Dominika Tomèí-kých svojich partiách. Svo-
ková (15 hráèok).jim výkonom prekvapila, 

V marci sa skonèili aj Okresné majstrovstvá 5-èlenných druž-pretože ešte 26. februára 
stiev v šachu dospelých. V závereènom kole ŠK Rajec zví�azil nad na Majstrovstvách Sloven-
Mlados�ou Žilina I a obsadil celkové 7. miesto z 12 družstiev. Do     ska v rapid šachu (hrá sa 
5. ligy sa zapojilo 9 èlenov klubu. K najlepším patril Štefan Kavec a 2x25 minút) v Ružomberku skonèila vo svojej kategórii štvrtá. Jej 
Branko Dubec. Obaja mali 75 % úspešnos�. sestra Zuzka Tomèíková skonèila 12. v kategórii do 12 rokov. Vyne-

http://msr 
2011sliacchess.sk

Ženy:Májový Cross duatlon sa konal pod ve-  1. A. Dermeko- a aj napriek výkonom, 
dením Jána Kavca, riadite¾a preteku, na no- vá Skalica 1:44:08 ktoré už dlhé roky po-

Muži nad 50 r.:vej trati a oživený o žiacke kategórie. Už  1. J. dáva, najmä skromný. 
tretia vybraná trasa sa stretla s pozitívnym Papp Part izánske Patrí medzi špièku 
ohlasom. Posledných 10 roèníkov sa kona- 1:34:28, 2. P. Uhlárik nielen v klube, vie èo 

On-lo na Kalvárii v Rajeckej Lesnej, kde bol pre- 1:39:30 je za tým driny. Aj 
drej Veselovskýh¾adný, krásny terén, avšak jeho nároènos� Pekný poèet zú-  pozná 

lákala len tých najzdatnejších. Duatlon sa èastnených preteká- tvrdé tréningy a v ma-
skladá z disciplín beh-bicykel-beh. rov a aj domácich Raj- ratóne je hviezda. 

èanov nás teší. Duat- Dôležité je, že chlapci 
1. mája lon si urèite nájde svo- si doprajú, aj keï ako  sa pod Dubovou stretlo 50 úèas-

jich nadšencov najmä súperi v preteku sa ne-tníkov, ktorí si svoje zdatnosti preverili na 
medzi mladými ¾uïmi. poznajú. Beža� 21 km novej trati. Vo ve¾kom poète sa zapojila aj 
Všetky výsledky a fo- plece pri pleci, kto       mládež. Bežecká tra� púpavovým chodní-
togaléria sú na našej z koho je aj na psychi-kom mala 2 okruhy po 3,3 km, nasledoval 
internetovej stránke. ku. Ondrejov fanklub bicykel 2 okruhy po 7,5 km, ktorý viedol 

hovoril: „Preèo si ne-smerom na Jasenové, odtia¾ ponad Dubovú 
Zážitok z polmarató- vyhral ty?“ A Zdenov až na koniec Vojtovej a spä� poza Bystrickú 
nu v Prahe fanklub: „Aj to príde, ulicu do depa, na záver sa bežal ešte jeden 

2. apríla privítala ale nie hneï. Na všet-okruh 3,3 km dlhý. Depo bolo postavené na 
Praha na polmaratóne ko dobré si treba poè-lúke oproti kúpalisku Veronika. Žiacke kate-
po prvýkrát 9 bežcov  ka�!“ Praha bola ozaj-górie mali z každej disciplíny po 1,5 km. 
z nášho klubu. Po stným zážitkom pre Chlapcov vyhral Peter Uhlárik a dievèatá 
nádhernom výkone všetkých a práve také-Mariana Stranianková. Za dorast prekvapili 
Ondreja Veselovské- to kolektívne poduja-Kristína Cesneková a Ján Stehlík.
ho v Bratislave sa oèakával súboj medzi tia, rados�, priate¾stvo a šport spájajú ¾udí, Zdeno Koleda z domáceho klubu vbie-
ním a Zdenom Koledom a urèite aj oni dvaja uèia zvládnu� mnohé situácie a snáï rodia hal po bežeckej trati do depa ako prvý, na 
v sebe držali rivalitu v klietke a dúfali v dobrý aj lepšími.bicykli zvýšil svoj náskok, závereènú bežec-
výkon. Veï Praha bola len týždeò po Bratis- Blahoželáme k výkonom: Z. Koleda kú èas� si vychutnal a zví�azil s ve¾kým nás-
lave, kde obaja zabehli výborné èasy. Praž- 1:18:33, O. Veselovský 1:19:27, P. Holeša kokom. Ženy vyhrala pravidelná úèastníè-
ský polmaratón má väèšie množstvo úèast- 1:36:58, P. Uhlárik 1:38:43, J. Kavec ka, triatlonistka Andrea Dermeková z Prahy.
níkov ako samotný Volkswagen Praha ma- 1:40:19, J. Uhlárik 1:41:19, Jarosl. Stupòan 

V 9-tisícovom poli bežcovVýsledky: ratón.  sa však 1:43:12, V. Hromada 1:51:43, M. Hartinik 
Žiaci: chlapci nestratili. Pravda na tých najlepších 2:05:40. 1. P. Uhlárik 18:06, 2. V. Šimek 18:16, 

Dievèatá: z Kene, ktorí zabehli 21 097 m za 1:03 ne-3. D. Hulín 18:32.  1. M. Stranian-
mali, ale práve pre toto prirovnanie to bol ková 24:13

Hobby (3,33+7,5+3,33): zážitok.  1. J. Stehlík 53:55, 
Prvýkrát bežal polmaratón aj Patrik Ho-2. M. Pekný 57:55, 3. Joz. Stupòan 1:01:06. 

Ženy: leša, ktorý sa ukázal na Borošovci a zabe- 1. K. Cesneková 1:20:41
Muži do 40 r.: hol ve¾mi pekne. Aj Ondrej urobil osobný 1. V. Dinžík FTVS Blava 

rekord, aj keï za Zdenom. Radšej tie ví�az-1:19:15, 2. P. Sobek Púchov 1:20:46, 3. P. 
stvá v klube opatrnejšie až nestúpnu do Kasman CyklomagTeam 1:23:01

Muži nad 40 r.: hlavy, ale zas kto by nechcel vyhráva�?  1. Z. Koleda 1:15:32, 2. J. 
Zdeno Koleda je výborný všestranný bežec Kavec 1:29:29, 3. Jarosl. Stupòan 1:31:04, 

DOMINIKA TOMÈÍKOVÁ - MAJSTERKA SLOVENSKA

Text a foto: J. Uhlárik

KOLEDA VÍŤAZOM 
CROSS DUATLONU
KOLEDA VÍŤAZOM 
CROSS DUATLONU
KOLEDA VÍŤAZOM 
CROSS DUATLONU

JKŽ, MK Rajec
Foto: archív MK

OZNAM

Keïže je rok dobrovo¾níctva, urobme 
pre to nieèo! Máte v sebe chu� a 
ochotu? H¾adáme dobrovo¾níkov, ktorí 
chcú pomôc� pri organizácii Rajecké-
ho maratónu. Prihlási� sa môžete na 
tel. è.: 0903 175 665 (P. Uhlárik).
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XII. roèník sú�ažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy

ŠKRÁBIKOV RAJEC ŠKRÁBIKOV RAJEC ŠKRÁBIKOV RAJEC ŠKRÁBIKOV RAJEC 

MESTSKÉ KULTÚRNE  STREDISKO RAJEC

VE¼KÁ ZASADAÈKA 
MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

19. máj 2011  
o 9.00 hod.

(štvrtok) 

inzercia
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Cena turnusu je 35,- €/die�a, 

v cene sú zahrnuté obedy, pitný režim, 
poistenie a 1 celodenný výlet

35,- €/die�a35,- €/die�a

Deti môžete prihlasova� 

v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec 

denne od 8.00 do 16.00 hod. 

do 24. 6. 2011do 24. 6. 2011do 24. 6. 2011

v Mestskom kultúrnom stredisku Rajecv Mestskom kultúrnom stredisku Rajec

DETSKÝ 
DENNÝ TÁBOR

DETSKÝ 
DENNÝ TÁBORDENNÝDENNÝ

18. 7. - 22. 7. 201118. 7. - 22. 7. 2011

(8.00 - 15.00 hod.)

pre deti 
od 7 do 12 rokov

pre deti 
od 7 do 12 rokov

pre deti 
od 7 do 12 rokov

pre deti 
od 7 do 12 rokov

VESMÍRNE 

DOBRODRUŽSTVO

VESMÍRNE 

DOBRODRUŽSTVO

MESTSKÉ 
KULTÚRNE 

STREDISKO 
RAJEC

MESTSKÉ 
KULTÚRNE 

STREDISKO 
RAJECVESMÍRNE

DOBRODRUŽSTVO
18. 7. - 22. 7. 201118. 7. - 22. 7. 2011

ŇDEŇDE
CE KJ ÝA

R
CE KJ ÝA

R
CE KJ ÝA

R
CE KJ ÝA

R

ÍTDE ÍTDE

MESTSKÉ 
KULTÚRNE 
STREDISKO 
RAJEC

   Maratón klub Rajec

 (nede¾a)  

                  prezentácia 
           od 13.00 do 14.00 hod.

29. 5. o 14.00 hod.

BEH RAJECKÝM RÍNKOM 
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