MESAÈNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

Obèanom mesta prajem ve¾a zdravia,
lásky, vzájomného porozumenia,
a aby bol rok 2006 pre všetkých
lepší ako ten rok predchádzajúci.
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
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SPÝTALI SME SA ZA VÁS ...
Ing. Jána Rybárika, primátora mesta
1. Na poslednom minuloroènom
zasadnutí boli schválené nové VZN.
Aké zmeny èakajú obèanov v
povinných poplatkoch a daniach?
Poplatok za komunálny odpad zostal
nezmenený 270 Sk/osoba, èo sa týka
daní z nehnute¾ností obèanov sa niè
nezmenilo, ostali rovnaké, zvýšil sa
však poplatok za psa z 200 Sk na 240
Sk.
2. Mesto už vstúpilo do tepelného
hospodárstva a podpísalo zmluvu so
spoloènosou Bineko. Aký podiel má
Mesto v tejto novej spoloènosti a ako
to ovplyvní cenu tepla v meste?
Najskôr sa uvažovalo o založení novej
spoloènosti, ale v súvislosti s
licenciami, schva¾ovaním ceny tepla,
atï. sa pristúpilo k variantu, že Mesto
vstúpi do spol. Bineko navàšením
základného imania o sumu
predstavujúcu 35 % celkovej sumy
imania spoloènosti. V tejto spoloènosti
máme viac ako 1/3 a sú stanovené
podmienky, že bez Mesta nie je možné
zaèa valné zhromaždenie
spoloènosti, o všetkom sa rozhoduje
2/3 väèšinou a nie je možné bez nášho
vedomia niè rozhodnú. Mesto má
kontrolnú èinnos v spoloènosti, má
zástupcov v dozornej rade, môže
nazera do všetkých dokladov,
vyjadrova sa ku všetkým
záležitostiam a tiež sa podie¾a na
schva¾ovaní tzv. roèného rozpoètu, z
ktorého vyplýva aj cena tepla. Mesto
môže, tak ako sme prízvukovali v
minulosti, hovori o tom, èi cena
paliva nie je drahá, èiže na sídlisku Juh
môže dozera na to, èi cena paliva,
ktoré sa nakúpilo, bola objektívna
(cenu plynu nie je možné
ovplyvòova, tá je stanovená regul.
úradom). V súèasnosti je cena za teplo
na sídlisku Juh ove¾a nižšia ako na
sídlisku Sever. Spoloènos Bineko sa
zaèína opä zaobera víziou
rekonštrukcie kotolne na Severe s tým,
že by bola garantovaná cena za teplo
pre obèanov, ktorá by nemala v
priebehu nieko¾kých rokov stúpa.
Èiže, aj keï pôjde cena za plyn hore, a
to urèite pôjde každý rok minimálne o
5 - 10 %, cena tepla bude garantovaná.
Na predchádzajúcich rokovaniach s
obèanmi sa hovorilo o tom, že za
podmienok, keï Mesto nevidí do toho,
èo sa v oblasti tepla deje,
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v žiadnom prípade s touto
rekonštrukciou súhlasi nebudú.
Ale keï už Mesto vstúpilo do
spoloènosti a bude sa vedie s
podnikate¾ského plánu
zagarantova, že cena a
podmienky (nenarušovanie
súkromia obèanov sídliska,
garantovanie ceny tepla na x
rokov, ...) budú vyhovujúce, tak
sa aj Mesto zaène vážne zaobera
otázkou rekonštrukcie tejto
kotolne. Urèite sa budeme snaži
výjs v ústrety obèanom, hlavne
èo sa týka ceny tepla.
Èo sa týka majetku spoloènosti
Bineko, ten majetok, ktorý mal v
nájme od Mesta doteraz, sa
Bineku v ktorom už má Mesto úèas,
odpredá za sumu 9 mil. Sk a
spoloènosti, v ktorej bude ma úèas
už aj Mesto, postupne v splátkovom
kalendári splatí tento majetok.
3. Na èo je zameraná èinnos
hlavného kontrolóra mesta? V èom je
potrebná zvýšená kontrola v meste?
Hlavný kontrolór mesta vykonáva
èinnos kontrolnú, vyplývajúcu zo
zákona. Kontroluje hlavne
ekonomické záležitosti a postupy, èi už
Mesta alebo organizácií, ktoré sú
riadené a zriadené Mestom. Jedná sa o
kontrolu úètovníctva, majetku a
narábania s majetkom, zaobstarávanie
majetku, obstarávanie investícií,
pokladòa atï. Kontroluje, èi sa plnia
predpisy mesta ktoré sa schválili,
kontroluje plnenie jednotlivých VZN a
uznesení MZ.
4. Termálne kúpalisko Veronika ešte
stále nie je splatené. Dokedy má
spoloènos EMIT splati tento dlh?
Splátky za predchádzajúce roky sú
splatené, zostáva len èas splátky z
roku 2005 v objeme 1 450 tis. Sk, ktorá
sa doplatí v tomto roku, o èom je
spísaná dohoda. Bude sa realizova v
naturálnej podobe prostredníctvom
firmy SATES, ktorá vybuduje
parkovisko pri Poliklinike v Rajci a v
tomto je zahrnutá aj èiastka splátky za
rok 2006. Zostávajúci dlh by mal by
splatený v roku 2007.
5. Rozpoèet mesta na rok 2006 bol na
poslednom zasadnutí MZ schválený.
Urèite to však nie je koneèná podoba
rozpoètu. Bude sa priebežne
upravova?

MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE

Rozpoèet mesta bol schválený ako
rámcový rozpoèet. Tento rozpoèet sa v
priebehu roka upravuje vzh¾adom na
to, že v decembri sme ešte nepoznali
všetky príjmy, ktoré dostaneme od
štátu z decentralizaènej dotácie. Z nej
uhrádzame originálne funkcie štátu
(MŠ, MZUŠ) a nejedná sa o malú
èiastku. Taktiež sme v decembri
nevedeli, akú sumu dostaneme na
prenesený výkon štátnych funkcií, t. j.
MZŠ. Toto sú dos ve¾ké položky,
ktoré sme mohli len predpoklada a
tiež napåòanie rozpoètu na rok 2006. V
priemere 2 až 3 krát v rámci roka
upravujeme rozpoèet vzh¾adom na to,
že ekonomická situácia miest a obcí
nie je stabilizovaná, ako je tomu v
západnej Európe.
6. Od 1. 1. 2006 majú by v mestách
vybudované kompostoviská. Má ho už
aj Rajec a kde sa nachádza?
V zmysle legislatívy, keï sa majú plni
všetky podmienky, nie je to malá a
lacná záležitos. Zatia¾ túto situáciu
budeme rieši 2 - 3 malými
kompostoviskami, namiesto jedného
ve¾kého potrebného pre mesto a celý
región. Kompostovisko do urèitých m³
a do urèitej plochy nie je podmienené
stavebným povolením. Jedno také
malé kompostovisko máme za
Skotòou. Jednali sme aj so
spoloènosou AGROREGIÓN o
prenájme silážnej jamy, ale vzh¾adom
na legislatívu, ktorá prísne urèuje
podmienky, za akých sa to môže
realizova a prevádzkova, by to
prinieslo len množstvo ïalších
problémov.
Má
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Zo zasadnutia MZ

SEPAROVANÝ ODPAD V RAJECKEJ DOLINE

Dòa 15.12.2005 sa poslanci zišli na
ïalšom zasadnutí mestského
zastupite¾stva. V prvom bode programu
hl. kontrolórka mesta Ing. Rybáriková
informovala o plnení uznesení, ako aj o
uzneseniach doposia¾ nesplnených. V
ïalšom bode sa poslanci zaoberali
nieko¾kými návrhmi všeobecne
záväzných nariadení mesta, ako napr.
VZN è. 65/2005 o podmienkach
urèovania a vyberania dane z
nehnute¾ností na území mesta, VZN è.
66/2005 o podmienkach urèovania a
vyberania dane za užívanie verejného
priestranstva v meste Rajec, VZN è.
67/2005 o podmienkach urèovania a
vyberania dane za psa v meste Rajec, VZN
è. 68/2005 o podmienkach urèovania a
vyberania dane za predajné automaty a
nevýherné hracie prístroje v meste Rajec,
VZN è. 69/2005 o podmienkach
urèovania a vyberania dane za ubytovanie
v meste Rajec, VZN è. 70/2005 o
podmienkach urèovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálny odpad
v meste Rajec, VZN è. 71/2005 o
poskytovaní pohrebných služieb a
prevádzkovaní pohrebísk v meste Rajec.
Všetky VZN mesta nadobudli
právoplatnos dòom 1.1.2006. Zároveò
bol schválený Dodatok è. 1 k VZN è.
53/2004 o ovzduší a poplatkoch za
zneèisovanie ovzdušia, ktorý je taktiež
právoplatný od 1.1.2006.
Mestské zastupite¾stvo uznesením è.
93/2005 poverilo primátora a právnika v
súèinnosti so spol. Bineko rozpracova
návrh spoloènosti, ktorá bude
prevádzkova tepelné hospodárstvo
Mesta Rajec. Poslancom bol predložený
návrh, aby Mesto Rajec vstúpilo do
spoloènosti Bineko, s.r.o. Poslanci s týmto
návrhom súhlasili a jednohlasne schválili
vstup Mesta do spoloènosti Bineko, s.r.o.
Na zasadnutí MZ dòa 27.10.2005 bolo
uznesením è. 99/2005 schválené
ukonèenie organizácie MPO Pk Rajec k
31.12.2005. Nako¾ko je potrebné, aby
zvyšný majetok Mesta v areáli celej Pk, t.j.
garáže, parkovisko v areáli, celé
priestranstvo v areáli a nebytové priestory
v areáli spravoval nejaký subjekt, poslanci
odsúhlasili správu tohto areálu p.
Dubcom, a to od 1.1.2006.
V ïalšom bode sa poslanci zaoberali
návrhom rozpoètu na rok 2006, ktorý bol
jednohlasne schválený. Taktiež bol
schválený plán kontrolnej èinnosti hl.
kontrolóra pre rok 2006.
V interpeláciách predniesli poslanci
návrhy a pripomienky obèanov, ktorými
sa bude zaobera Mestský úrad.

Mestá a obce Združenia Rajeckej Doliny sa rozhodli rieši problematiku nakladania s
komunálnym odpadom zavedením separovaného zberu a dosiahnu tak zlepšenie
životného prostredia a hlavne zníži náklady za vývoz a zneškodnenie komunálneho
odpadu.
Na urèených miestach v obciach a mestách sú pristavené sklolaminátové kontajnery na
triedený zber papiera, skla, tetrapakových a kovových obalov. V prípade miest sú pri
bytovkách pristavené aj kontajnery na PET f¾aše, v zástavbách rodinných domov sa bude
zber fliaš realizova prostredníctvom vrecového systému. Vyprázdòovanie uvedených
zberných kontajnerov bude realizované 1 x mesaène, prípadne pod¾a potreby. Zber
elektrošrotu (chladnièky, práèky, rádiá, televízory, poèítaèe, ohrievaèe, bojlery a pod.),
pneumatík a nebezpeèného odpadu ( olovené akumulátory, autobatérie, žiarivky, tech.
oleje) bude vyhlasovaný miestnym rozhlasom príslušnej obce a mesta. Tieto odpady budú
uskladnené do špeciálnych kontajnerov a sudov. Zber týchto komodít sa uskutoèní
štvrroène a bude vykonávaný mobilnou zberòou. Všetky pokyny budú oznámené
obèanom prostredníctvom miestneho rozhlasu.

MsÚ

Èo je možné do kontajnera (vreca) vloži?
Každý kontajner je farebne a popisom rozlíšený pre uvedenú komoditu.
Kontajner urèený na zber papiera je modrej farby. Je urèený na noviny, èasopisy, knihy
bez hrubých obalov, zošity, katalógy, poskladané krabice z tvrdeného kartónu alebo z
vlnitej lepenky a pod. V prípade krabíc, ktoré sa nezmestia do zberového kontajnera, je
potrebné ich rozloži a v zberový deò ich vyloži ku kontajneru. Pri väèšom objeme je
vhodné tieto rozložené krabice zviaza.
Do týchto kontajnerov je zakázané vhadzova: obaly na mlieko potiahnuté fóliou, krabice
od mlieka a džúsov, pauzáky, mapy, papier s fóliou, špinavý a mastný papier.
Kontajner (vrece) na zber PET fliaš je žltej farby. Tu je možné vhadzova plastové f¾aše
rôznych farieb (prieh¾adné, zelené, modré, hnedé, rôznofarebné) aj s vrchnákom a
etiketou. Do týchto kontajnerov je zakázané vhadzova: obaly z rastlinných olejov. Z fliaš
doporuèujeme vytlaèi vzduch, èím sa zmenší ich objem a do kontajnera sa tak zmestí
väèšie množstvo.

Kontajner urèený pre zber skla je zelenej farby. Do kontajnera sa vhadzuje len biele a
farebné sklo rôznej ve¾kosti (f¾aše, poháre, etikety nevadia).
Do týchto kontajnerov je zakázané vhadzova: plastové f¾aše, porcelán, zrkadlá,
kameninu, autosklo, drôtené sklo, žiarivky a žiarovky, sklo kombinované s iným
materiálom.
Spoloèný kontajner urèený pre zber obalov z kovov a tetrapakových obalov je sivej
farby. Sú urèené len na kovové obaly ako napr. plechovky, obaly z potravinárskych
výrobkov a tiež tetrapakové obaly z nápojov (mlieko, víno, džúsy ...). Prosíme, aby ste
nevhadzovali obaly, ktoré obsahujú zvyšky potravín alebo nápojov. Z obalov
doporuèujeme vytlaèi vzduch, èím sa zmenší ich objem a tak sa do kontajnera zmestí
väèšie množstvo.
Do týchto kontajnerov je zakázané vhadzova: plastové f¾aše, porcelán, zrkadlá,
kameninu, autosklo, drôtené sklo, žiarivky a žiarovky, sklo kombinované s iným
materiálom. papier, sklo, nebezpeèný odpad.
Veríme, že svojou snahou všetci prispejeme o bezproblémovú likvidáciu odpadov, o
zmiernenie nákladov a v neposlednej miere prispejeme k úspore zdrojov a ochrane
životného prostredia.
Bližšie informácie o triedenom zbere vám poskytne Oddelenie výstavby a životného
prostredia na MsÚ v Rajci.
MsÚ
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ZASTUPITELSTVO
MLADYCH
V MESTE RAJEC JE ZVOLENÉ !!!

Primátorkou poslancov mladých sa
stala Jana Muráriková a bude vies 13
poslancov poèas volebného obdobia 2006
– 2008.
Na ustanovujúcej schôdzi dòa 9. januára
2006 si poslanci zvolili zástupcu
primátorky, ktorým sa stal Michal Huljak.
V ïalšom bode programu sa mladí poslanci
zaoberali vo¾bou rady, do ktorej boli
zvolení: Michal Huljak, Lenka
Èeròanská, Jozef Rybár, Jakub Bôtoš a
Agáta Mikolková. Primátorka mladých
Jana Muráriková vyzvala všetkých
poslancov, aby do 20. januára 2006
predložili návrhy na aktivity pre mladých
¾udí v meste Rajec.
23. januára 2006 sa stretne Rada mladých a
bude vypracovaný plán èinnosti na volebné
obdobie 2006 – 2008. Zastupite¾stvo
mladých sa bude stretáva 1 krát za dva
mesiace.

DOBRÁ NOVINA 2005

Foto: S. Kalma

Dagmar Lasoková
OZ Rajecký obzor

PODAJME RUKU DEOM

Poèas vianoèného obdobia deti i dospelí koledami a
vinšami ohlasovali radostnú zves o narodení Krista v
rodinách celej našej rajeckej farnosti.
Súèasne zbierali peniaze, ktorými Dobrá
novina podporuje rozvojové projekty v
krajinách Afriky.
U nás, už po deviaty krát, sa do Dobrej
noviny zapojilo 291 detí a dospelých v 23
skupinkách. Navštívili viac ako 880 rodín a
vyzbierali 177215,- Sk.
Zo zbierky Dobrá novina podporujeme projekty na výstavbu a podporu
rôznych vzdelávacích a zdravotníckych zariadení v chudobných oblastiach Afriky, najmä v
južnom Sudáne.
Tohtoroèná
rados
koledníkov
vyvrcholila 6. januára 2006
nezabudnute¾ným III. plesom
koledníkov v Kultúrnom dome. Spolu s
ïakovnou svätou omšou sme takto
ukonèili ïalší roèník Dobrej noviny.

Ïakujeme,
že koledníci našli u vás
otvorené dvere i srdce.
Mgr. Zuzana Stanková

Hrejivé tóny Vianoc
Stalo sa krásnou tradíciou, že v èase
adventnom, v atmosfére nadchádzajúcich
Vianoc, MZUŠ v Rajci v spolupráci s
farnosou mesta pripravila Vianoèný koncert,
ktorý sa uskutoènil 22. 12. 2005 v kostole sv.
Ladislava v Rajci. Poèas koncertu zazneli
krásne zádumèivé tóny za sprievodu rolnièiek
hus¾ového súboru Fidlikant, violonèelového

súboru Rados, ¾udového súboru Kožkárik a
detského speváckeho zboru. Koledy, vianoèné
piesne i verše interpretovali mnohí žiaci našej
školy. Dojímavú atmosféru koncertu umocnilo
prostredie kostola a skladba Tichá noc... na záver
koncertu nadchla poslucháèov nato¾ko, že v
mnohých oèiach sa zraèili slzy dojatia.
Mgr. Janka Mimrová, pedagóg MZUŠ

TANEÈNÁ SEZÓNA G. D. I. JUNIOR 2005
V taneènej sezóne 2005 sa nám podarilo získa 41
ocenení:
- 1 x hlavná cena
- titul Laureát Festivalu
- špeciálne ocenenie
riadite¾ky festivalu
Victory Dance Cup
2005
- za invenciu
- 12 x 1. miesto
- 9 x 2. miesto
- 12 x 3. miesto
- 2 x 4. miesto
- 4 x 2. finálové
ocenenie
Toto sú koneèné výsledky, ktoré sme dosiahli v roku 2005.
Zúèastnili sme sa piatich taneèných súaží v moderných a
módnych tancoch, ktoré sa konali v Topo¾èanoch,
Ružomberku,
Seredi, Rajci a v
Bratislave.
Z n a š i c h
mimosúažných
aktivít to boli
vystúpenia na
r ô z n y c h
k u l t ú r n o
spoloèenských
podujatiach v
Rajeckom
r e g i ó n e .
Zúèastnili sme
sa týždenného taneèného sústredenia v Zliechove. Cie¾om
sústredenia bola príprava na ïalšie taneèné súaže,
príprava nových choreografií, osvojenie si nových
taneèných techník pod vedením Miroslava Repèíka, trénera
a choreografa TS ARS Dynasty Martin a Heleny
Chupáèovej, trénerky a choreografky TS ATLAS Èeská
republika.
Medzi naše stále projekty patrí spoluorganizovanie
prehliadky Divadelná Šuja. V tomto projekte ide o
integráciu mentálne postihnutých detí prostredníctvom
tanca, spevu, divadla a rôznych ïalších aktivít.

súboru v aktuálnych choreografiách. V projekte sme
spolupracovali s taneèníkmi z MZŠ Lipová v
Rajci.Organizovali sme VIII. roèník
taneènej súaže Let´s dance 2005. Súaže sa
zúèastnilo 250 taneèníkov z Rajca, Žiliny,
Púchova, Dolného Kubína, Krásna nad
Kysucou, Ružomberka, Martina. Súažilo sa v
disko choreografiách, hip hop choreografiách,
malých choreografiách a vo vo¾nej tvorbe.
Celou súažou panovala výborná atmosféra.
Posledná súaž, ktorej sme sa zúèastnili bola
taneèná súaž Victory Dance Cup Bratislava
2005. Bola to súaž s medzinárodnou úèasou.
V silnej konkurencii, sa nám podarilo získa:
„Špeciálnu cenu riadite¾ky festivalu za
invenciu“.
1. miesto Vèielka Maja
disko choreografie deti
/choreograf Mgr. Katarína Töröková/
2. miesto - Èo je nové disko choreografie juniori
/choreograf Mgr. Katarína Töröková/
4. miesto Pele Mele show show choreografie juniori
/choreograf Mgr.
Katarína Töröková/
Všetky ocenenia sú
pre nás ve¾mi
cenné, ale cena,
ktorú sme dostali od
riadite¾ky súaže
Victory Dance Cup
Bratislava 2005 ako
najinvenènejší
súbor súaže, nás
všetkých ve¾mi
potešila.
/ocenenia z Bratislavy/

Katarína Töröková

Èo nám prinesie nová taneèná sezóna 2006?
Necháme sa prekvapi, ale už teraz sa tešíme na nové súaže,
ktoré nám prinesú mnoho zážitkov, skúseností, nových
kamarátov a dúfame, že aj mnoho popredných ocenení.
Pripravili sme už tretí galaprogram pod názvom Podmorský
príbeh, kde sme predstavili èinnos nášho

Mgr. Katarína Töröková
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Okienko

do grafológie
Písmové okraje
V grafologickej praxi je dôležité aj
posudzovanie písomných okrajov.
Najskôr okraje hodnotíme globálne,
potom hodnotíme osobitne ¾avý, pravý,
horný a dolný okraj. Pri posudzovaní sa
pridržiavame pásmovej teórie a teórie
projekcie. Všeobecne platí, že široké
okraje znamenajú estetické založenie,
úzke šetrnos.
Horný okraj je oznaèovaný ako okraj
úcty voèi druhým ¾uïom. Široký
znamená, že pisate¾ dodržiava urèité
konvencie, má estetický vkus, ale môže
by aj rozšafný a menej šetrný. Úzky
má opaèné povahové èrty.
Dolný okraj všeobecne vyjadruje
vzahy pisate¾a k hmotným,
materiálnym hodnotám.
Normálna šírka ¾avého okraja je asi 15
mm. Ak je široký vypovedá o
pisate¾ovi, že má estetické založenie, je
poriadkumilovný a má dobré vô¾ové
vlastnosti. Ak je úzky vypovedá o
opaèných tendenciách a tiež, že pisate¾
môže by šetrný a malicherný.
Pravý okraj vypovedá o vzahoch k
objektu TY, budúcnosti (teória
polovíc). Široký okraj píšu ¾udia, ktorí
sa boja budúcnosti, dôsledkov svojej
èinnosti, konfliktov. Môžu by menej
priate¾skí. Úzky je opakom širokého.
Taký pisate¾ sa ažšie prispôsobuje
danej situácii a cíti potrebu sa so
všetkým zdôveri svojim najbližším.
Okraje nám prezrádzajú o pisate¾ovi
jeho chovanie a postoje v sociálnych

vzahoch, jeho dynamickos,
sebakontrolu, aký význam prikladá
ekonomickým, estetickým a kultúrnym
hodnotám. Môžu vzniknú aj iné
kombinácie okrajov. Napr. rozširujúci
sa ¾avý okraj, konkávny (vydutý),
konvexný (vypuklý), nepravidelný a
pod. Keïže tento miniseriál je naozaj
len okienkom do grafológie,
odporúèam podrobnejšie štúdium
odbornej literatúry. Všetky okraje
posudzujeme v konštelácii s inými
grafologickými znakmi.
Plnos a prázdnos
Základným kritériom pre
posudzovanie èi je písmo plné alebo
prázdne (ako to vidíme aj na ukážkach)
je školská predloha a okolnos, akú
plochu prekrývajú jednotlivé písmové
súèasti. Poznáme dva typy – plošný a
lineárny. Plošnos písma je najlepšie

Prázdnemu (štíhlemu) písmu chýba
výplò, opláštenie.

štíhle s nitkou

Plnos písma nám charakterizuje
pisate¾a, ktorý má dobrú
obrazotvornos, predstavivos.
Vyhovuje mu viac konkrétne než
abstraktné. Môže ho charakterizova aj
duchovná nejasnos, fantazírovanie a
nekritickos.

písmo štíhle

nadmerná plnos

hodnotite¾ná na písmenách a, o, e, k, l,
h a pod. Rozšírenie rôznych sluèiek,
oblých tvarov, množstvo oblúkových
èiar a pod. spôsobuje dojem plošnosti a
naopak obmedzenie písacej plochy na
minimum, obmedzenie tvaru písmen až
na základné tvary, to je prázdnos
písma.

Èlovek, ktorý píše prázdnym písmom
má nedostatok obrazotvornosti a
predstavivosti. Jeho myse¾ je bez
zbytoèných myšlienok, je to jedinec s
jasným duchom, bystrosou mysle a
kritickosou. Na okolie môže pôsobi
dojmom suchopárnosti a
jednotvárnosti. Pri plnosti a prázdnosti
(štíhlosti) písma teda skúmame pomer
medzi citovosou, obrazotvornosou,
konkrétnym myslením (plnos) a
rozumovosou, logikou, abstraktným
myslením (prázdnos).
Plnos a prázdnos písma treba
posudzova pod¾a jednotlivých pásiem
(horné, stredné, dolné) a tiež v
kombinácii s inými príznakmi, èo
zaèiatoèníkom robí znaèné problémy.

písmo plné testovité

štíhlos v pásme
štíhlos v pásme 3

Pokraèovanie nabudúce
štíhlos v pásme 2

.
doc. PhDr. Ján Scholtz, CSc.

Spoloèenská rubrika
Narodení:

Zomrelí:
Katarína Pruknerová
1. 5. 1934 - 30. 11. 2005
Štefan Jakubík
29. 1. 1930 – 16. 12. 2005
Jozef Miedzga
6. 3. 1941 – 18. 12. 2005
¼uboslava Gazdíková 28. 9. 1966 – 15. 12. 2005
Anna Cinková
26. 10. 1915 – 20. 12. 2005
Sobáše:
Martin Repka a Nikoleta Hehejíková, Nitra

Jubilanti v januári
60 rokov
Anna Dolníková
Emil Pekarík
Antónia Polaèková

70 rokov
Dagmar Navrátilová
Anton Pekara

80 rokov
Emília Pauliniová

85 rokov
Pavol Slota

87 rokov
Mária Kavcová
Pavel Šupka

92 rokov
Mária Škrábiková
Jozef Slaboò

94 rokov
Agnesa Kalužayová

96 rokov
Paulína Jelšová

M

ESTSKÉ

K

ULTÚRNE

S

TREDISKO

RAJEC
VÝSTAVA

KRÚŽKY A KURZY
Palièkovanie deti

Ivan

pondelok, utorok

Köhler

›

Matúš Trenèanský
Tomáš Forbak
Damián Nemèek
Laura Sanson
Simona Koledová
Daniel Kavec
Elizabeth Uhliariková
Tomáš Èuraj

Divadelný krúžok

FASIANGY

streda, piatok

výstava fotografií
január - marec 2006
výstavná sieò v Radnici

Anglický jazyk pre deti
pondelok, piatok

Popoludòajšie aktivity MsKS Rajec
Mestské kultúrne stredisko v rámci projektu "Aktívne
popoludnia" pripravilo akcie, ktoré veríme, pritiahnu malých
i starších do jeho priestorov a tak plnohodnotnejšie vyplnia
svoj vo¾ný èas. Pracovníèky sa snažili vybra témy, ktoré deti
zaujmú, potešia i prinútia rozmýš¾a.
11.1. a 12. 1. 2006 – Prekonajme svoj strach
– popoludnie pre deti s knihou
18.1. a 19.1.2006 – Vytvorme si peèiatku
– tvorivé dielne
25.1. a 26.1.2006 – Detský milionár
– súažné popoludnie pre deti
8. 2. a 9. 2. 2006 - Tvorba masiek
- tvorivé dielne pre deti

22. 2. a 23. 2. 2006 - Fašiangové obdobie
- pásmo o fašiangoch

Akcie REMESELNEJ DIELNE pre školy
PLETENIE KORBÁÈOV
13. 3. 2006 - 7. 4. 2006
DROTÁRSTVO
18. 4. 2006 - 12. 5. 2006

detský

karneval

PRÁCA S KOŽOU
15. 5. 2006 - 9. 6. 2006

MÁTE PROBLÉMY S CHRBTICOU?
Pozývame vás na sériu

12. februára 2005
nede¾a

cvièení jogy
Cvièí sa každý pondelok o 18.00 h
v MsKS Rajec - Klubová èitáreò.
Prineste si karimatku, prípadne deku a pohodlné obleèenie.

Vstup masiek: 14.00 h

Zaèiatok: 15.00 h

Mestské kultúrne stredisko Rajec
z dôvodu doplnenia Kroniky mesta prosí obèanov Rajca a okolitých obcí, prípadne tu
nežijúcich príbuzných a dedièov o poskytnutie informácií, dokumentov, prípadne fotografií o

Turbíne v Rajci a mlynoch v Rajeckej doline.
sála Kultúrneho domu

Kontakt: t. è. 041/542 2067, email: kniznicarajec@rajec.net
adresa: MsKS Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

STOLNÝ TENIS
Dòa 10. 2. 2005 sa skonèila prvá polovica súaže 2. ligy
SR Žilinského a Banskobystrického kraja, v ktorej „A“
družstvo STK Rajec menej úspešne skonèilo sezónu s
prehrou s SCP Ružomberok 5:13 a remízou s SK Tvrdošín –
Nižná B 9:9. „Áèkari“ so štyrmi prehrami, štyrmi remízami a
siedmymi prehrami sú na 11. mieste (ich cie¾om je skonèi
do 8. miesta). Najbližšie stretnutie „A“ družstva sa odohrá
14. 1. 2006 na domácej pôde.
Výsledky 7. dvojkola 2. ligy SR
Bytèa B – Ružomberok B 4:14, Bytèa B – B. Bystrica 6:12,
Stránske – B. Bystrica 7:11, Stránske – Ružomberok B 9:9,
Krupina B – Teplièka n/Váhom 9:9, Krupina – Medokýš
Martin 3:15, SOUŽ Zvolen – Medokýš Martin 9:9, SOUŽ
Zvolen – Teplièka n/Váhom 7:11, Tvrdošín - Nižná B – Žilina
B 7:11, Tvrdošín – Nižná B – Rajec 9:9, SCP Ružomberok
– Rajec 13:5, SCP Ružomberok – Žilina B 11:7, Doprastav
Zvolen – Èadca B 6:12, Doprastav Zvolen – Višòové 12:6,
Podbrezová – Èadca B 5:13, Podbrezová – Višòové 12:6.
Tabu¾ka 2. ligy SR
1. Èadca B
15 15 0 0
2. SCP Ružomberok 15 10 2 3
3. Medokýš Martin
15 9 3 3
4. Teplièka n/V
15 8 4 3
5. Doprastav Zvolen 15 10 0 5
6. Podbrezová
15 9 2 4
7. B. Bystrica
15 8 3 4
8. Višòové
15 7 1 7
9. Žilina B
15 7 1 7
10. SOUŽ Zvolen
15 5 3 7
11. STK Rajec A
15 4 4 7
12. Ružomberok B
15 4 4 7
13. Krupina B
15 4 3 8
14. Tvrdošín – Nižná B 15 1 4 10
15. Bytèa B
15 1 1 13
16. Stránske
15 0 1 14

212 : 58
164 : 106
163 : 107
149 : 121
62 : 108
153 : 117
143 : 127
137 : 133
135 : 135
137 : 133
126 : 144
121 : 149
15 : 165
97 : 173
68 : 202
88:182

45
37
36
35
35
35
34
30
30
28
27
27
26
21
18
16

Úspešnos hráèov STK Rajec:
meno

Hauer ¼.
Kavec J.
Smieško J.
Kavec P.

výhry

prehry

percentá

28
28
23
22

23
31
34
37

54,88 %
47,32 %
40,25%
37,18%

Športový program 2. ligy – druhá polovica sezóny
2005/2006
14. 1. 2006 sobota
21. 1. 2006 sobota
4. 2. 2006

sobota

18. 2. 2006 sobota
4. 3. 2006

sobota

18. 3. 2006 sobota
1. 4. 2006

sobota

8. 4. 2006

sobota

10.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00

STK Rajec A Centrum Žilina B
STK Stránske STK Rajec A
TZO Bytèa B STK Rajec A
STKRajec A ŽP ŠportPodbrezová
STK Rajec A Doprastav Zvolen
TJ Višòové A STK Rajec A
ŠH HCH Èadca B STK Rajec A
STK Rajec A RIALL B. Bystrica
STK Rajec A ŠKST RužomberokB
Medokýš Martin STK Rajec A
TJ Teplièka n/V A STK Rajec A
TTC SOUŽ Zvolen STK Rajec A
KZK Krupina B STK Rajec A
STK Rajec A SCP Ružomberok
STK Rajec A ŠK Tvrdošín–Nižná B

Stretnutia sa hrajú systémom dvojièiek a dvojkolo (doma –
vonku). Hracím dòom je sobota. Zápasy sa hrajú v malej
telocvièni MZŠ v Rajci.
Muži „B“ družstva dòa 17. 12. 2005 v 11. kole vyhrali s
Tepláròou Žilina B 11:7 a tým skonèili prvú polovicu sezóny
bez prehry. Pomalým a istým krokom postupujú za svojim
cie¾om a to postup do 5. ligy pre okresy ZA, BY, CA, KNM.
Druhú polovicu sezóny zahája 14. 1. 2006 na domácej pôde.
Výsledky 11. kola 6. ligy okresov ZA, BY, CA, KNM
KNM B – Žilina žiaci 4:14, Trnové B – Žilina I 15:3, Bytèa D
– Èadca F 10:8, Rajec B – Tepláreò Žilina B 11:7, K.
Lieskovec B – ZŠ Martinská Žilina 1:17, Višòové E –
Teplièka n/V C 4:14.
Tabu¾ka
1. STK Rajec B
11
9 1 1 140:58 30
2. Bytèa D
11
9 1 1 124:74 30
3. Trnové B
11
8 2 1 133:65 29
4. Teplièka n/V C
11
8 2 1 131:67 29
5. ZŠ Martinská ZA 11
6 2 3 135:63 25
6. Tepláreò ZA B
11
6 0 5 103:95 23
7. Višòové E
11
4 1 6
91:107 20
8. Žilina žiaci
11
4 1 6
88:110 20
99. Èadca F
11
4 0 7
82:116 18
10. Žilina I
11
2 0 9
62:136 15
11. KNM B
11
1 0 10 57:141 13
12. K. Lieskovec B 11
0 0 11 42:156 11
Športový program 6. ligy – druhá polovica sezóny
2005/2006
4. 1. 2006 sobota
20. 1. 2006 piatok
28. 1. 2006 sobota
4. 2. 2006 sobota
11. 2. 2006 sobota
18. 2. 2006 sobota
26. 2. 2006 nede¾a
4. 3. 2006 sobota
12. 3. 2006 nede¾a
18. 3. 2006 sobota
24. 3. 2006 piatok

18.00
16.30
18.00
16.00
18.00
18.00
10.00
18.00
9.00
18.00
17.00

STK Rajec B ZŠ Martinská Žilina A
Èadca F STK Rajec B
STK Rajec B Trnové B
Bytèa D STK Rajec B
STK Rajec B K. Lieskovec B
STK Rajec B Centrum Žilina I
Višòové E STK Rajec B
STK Rajec B KNM B
Centrum Žilina žiaci STK Rajec B
STK Rajec B Teplièka n/V C
Tepláreò Žilina B STK Rajec B

Systém súaže: dvojkolo (vonku – doma). Hracia miestnos
a deò stretnutia sú rovnaké ako pre „A“ družstvo (pozn. iné
družstvá môžu ma iné hracie dni). Vstup je zdarma!
Ïakujem všetkým hráèom za odvedené výkony a za
vzornú reprezentáciu mesta Rajec. Ïalej sa chcem
poïakova primátorovi mesta Rajec Ing. Jánovi
Rybárikovi ako aj celému mestskému zastupite¾stvu a
firme VINUTA s. r. o. Rajec za podporu súaže a ve¾ké
srdeèné poïakovanie patrí vedeniu MZŠ PaedDr.
Mariánovi Paprskárovi za poskytnutie telocviène.
Taktiež chcem poïakova všetkým priaznivcom
stolného tenisu za ich divácku podporu pri
majstrovských zápasoch. Všetkým želám v roku 2006
ve¾a zdravíèka, lásky, šastíèka, rodinnej pohody,
športových a pracovných úspechov.
Jozef Kavec
Stolnotenisový klub Rajec

MARATÓN KLUB NEZAHÁ¼A ANI V ZIME!
ŠTEFANSKÁ HÔRECKÁ ŠESTKA – 3. ROÈNÍK 26. 12. 2005
Na Štefana sa 16 rajeckých maratóncov rozlúèilo s bežeckou sezónou. Devä z nich sa umiestnilo na stupni víazov. Na „bedòu“
sa dostali: Michal a Lukáš Pekný, Peter a Martina Uhlárikovci, Jozef Židek, Jaroslav Jarina, Jozef Stupòan, Barbora
Žideková a Dominika Vanáková.
Výsledky úèastníkov z Rajca v kategórii muži, starší muži, ženy:
4. Židek Jozef 21:44
22. Jarina Jaroslav 23:50
12. Koleda Zdeno 23:53
13. Vanák Ján 24:29
42. Stupòan Jozef 25:07
15. Drlièka Miroslav 26:09
73. Vanáková Dominika 26:44
45. Uhlárik Pavol 26:45
17. Stehlík Pavol 27:36
18. Kavec Ján 27:49
46. Uhlárik Ján 28:30
71. Žideková Barbora 31:30
XXV. ROÈNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU ZDRAVIA
3. 12. 2005 VRÚTKY
Výsledky úèastníkov z Rajca:
Kategória muži:
4. Židek Jozef 43:22
13. Veselovský Ondrej 48:31
36. Kavec Ján 55:33
Kategória veteráni:
33. Stupòan Jozef 54:30
MAJSTROVSTVÁ SR V ZIMNOM TRIATLONE
MARTIN JED¼OVINY 7. 1. 2006
Výsledky úèastníkov z Rajca:
8. Galoviè Rastislav 1:48:37
16. Vanák Ján 1:58:33
18. Uhlárik Pavol 2:05:21
27. Stupòan Jozef 2:14:05
33. Kavec Ján 2:23:57
37. Vanáková Dominika 2:45:44
Maratón klub Rajec pozýva všetkých nadšencov
zimných športov na podujatie

Èièmianska bežka,
ktorá sa uskutoèní dòa 4. februára 2006
v Èièmanoch. Štart o 11.00 h
kategórie: muži, veteráni -10 km
ženy, juniorky - 5 km

Pavol Uhlárik

1. KOLO POHÁRA STREDOREGIÓNOV VO FUTSALE
DOXX Žilina – PARTIZÁN 04 Rajec 5:2 (1:1)
Domáci druholigisti zaèali hra „profesorským“ štýlom, za
èo ich PARTIZÁN potrestal rýchlym gólom, ktorého
autorom bol Pavol Mišo. Po strelenom góle hostia z Rajca
ešte viac ožili, no nepremenili ve¾ké šance a naopak i do
konca 1. polèasu inkasovali gól a stav sa vyrovnal na 1:1.
Aj druhý polèas zaèal lepšie PARTIZÁN, no do vedenia išiel
DOXX a bolo 2:1. Krátko na to premenil Štefan Teplièanec
ve¾kú šancu a bolo vyrovnané 2:2. Od toho momentu sa však
do tempa dostali skúsenejší domáci, ktorí do konca zápasu
strelili z množstva šancí ešte 3 góly. Hostia z Rajca sa
predviedli bojovným výkonom, dôraznou obranou a zaskvel

sa hlavne mladý brankár PARTIZÁNU Martin Židek, ktorý
domácich privádzal do zúfalstva. Aj napriek prehre 5:2 však
dosiahli Rajèania výborný výsledok!
Zostava PARTIZÁNU 04 Rajec: Martin Židek, Jozef Oèko,
Vlado Su¾a, Juraj Vavrík, Karol Židek, Róbert Kirchner,
Martin Hudek, Pavol Mišo, Peter Mišo, Štefan Teplièanec.
Ïalší zápas B skupiny:
GÁTERTEAM Bytèa – MAKTOTEAM Žilina 2:6 (1:2)
Tabu¾ka
1. ŠK MAKROTEAM
2. DOXX
3. PARTIZÁN 04
4. GÁTERTEAM

1100
1100
1001
1001

6:2
5:2
2:5
2:6

3
3
0
0

P. Mládenek

POZVÁNKA
7. mestský ples
Mesto Rajec pozýva všetkých, ktorí majú radi dobrú
zábavu
na 7. mestský ples

Regionálne osvetové stredisko v Žiline
Žirafa - Centrum vo¾ného èasu
Mestské kultúrne stredisko Rajec

Detská improliga
súaž detskej
tvorivosti
a improvizácií

11. februára 2006 o 20.00 h
v Kultúrnom dome v Rajci
4. februára 2006
Výažok z plesu bude venovaný na propagáciu mesta.
VSTUPENKY bude možné zakúpi od 30. januára 2006 na
MsÚ, è. d. 8

sobota

Ve¾ká zasadaèka MsÚ v Rajci
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