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Fašiangové veselice
potešia nám dušu, srdce.
V rytme tanca idú nohy,
spievajú si ¾udia mnohí.

Veselí sa celá chasa
kým neskoná pred popolcom
unavená stará basa.
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SPÝTALI SME SA ZA VÁS ...

MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE

Ing. Jána Rybárika, primátora mesta
Mesto Rajec získalo grant na
vypracovanie nového územného
plánu. Ako bude vyzera a aké
zásadné zmeny bude obsahova?
Územný plán mesta od 70-tych rokov
nebol novelizovaný. V roku 1994 sa
robila len jeho aktualizácia. V zmysle
novej legislatívy sa spracuje nový
územný plán, ktorý bude zahàòa celý
kataster Rajca. Bude to približne
dvojroèný proces, do ktorého bude
zapojená aj verejnos v
pripomienkovom konaní. Nový
územný plán bude odráža potreby a
predstavy dneška. Grant je v objeme
cca 2,7 mil. Sk a v priebehu
nasledujúcich dvoch rokov by mala
skupina architektov a urbanistov tento
nový územný plán pripravi a
spracova.
V decembri bol zvolený parlament
mladých mesta Rajec. Èo Mesto od
nich oèakáva a akú podporu chce
mladým poskytnú?
Parlament mladých sme pozvali na
riadne zasadnutie MZ. Chceli sme sa s
nimi osobne stretnú a trochu ich
spozna. Chceli sme pozna ich
predstavy a prípadné plány, èo by
chceli v meste zmeni, akú novú
iniciatívu by chceli do mesta prinies.
V tomto duchu prebiehalo aj rokovanie
a záver bol taký, že svoje plány a
predstavy vypracujú a dajú na papier,
hlavne èo sa týka predstáv o tom, akým
spôsobom chcú svoje aktivity
realizova a prevádzkova. V prípade,
že ich nápady budú ma perspektívu,
dostali prís¾ub odo mòa, aj od

poslancov, že nájdeme finanèné
prostriedky, ako im v ich aktivitách
pomôc. Spomínané bola Turbína, jej
rekonštrukcia na dnešné požiadavky a
pomery, U-rampa a spomínaná bola aj
posilòovòa. Toto vidím ako reálne veci,
ale všetko záleží od ich prièinenia.
Byty v novopostavenom obytnom
dome na ul. S. Chalúpku boli už
odovzdané?
Byty boli pridelené a odovzdané. V 3
jednoizbových a 7 dvojizbových
bytoch našlo domov 10 mladých rodín.
A ja prajem novým nájomníkom
príjemné bývanie a dobré susedské
vzahy.
Èo plánuje Mesto stihnú do
tohtoroèných primárnych volieb?
Predpokladáme, že úprava rozpoètu sa
bude robi až po vyhodnotení starého
roku, ktoré by malo prebehnú koncom
marca – zaèiatkom apríla. Na marec sú
naplánované rozbory v príspevkových
a rozpoètových organizáciách mesta.
Závereèný úèet mesta predpokladám
pripravíme v priebehu marca a z neho
bude zrejmý prebytok v hospodárení z
roku 2005. Plánujeme také veci, ako je
pokraèovanie v rekonštrukcii
Kultúrneho domu, hlavne sály,
plánujeme vonkajšie vyma¾ovanie
budovy MsÚ, plánuje sa rekonštrukcia
Domu smútku, nové chodníky na
uliciach Sládkovièova a Nádražná,
ktorá sa rekonštruovala minulý rok,
oprava ul. Záhradnícka a uvidíme, èo sa
nám podarí ešte zrealizova. Urèite
budeme obyvate¾ov mesta o tom
informova.
Má

VŠIMLI SME SI ...

¼adová plocha na sídlisku Sever

¼adová plocha v areáli ZCŠ
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Deti, mladí ¾udia i dospelí
majú v Rajci vïaka
obetavosti mnohých
k dispozícii na zimné
športovanie dve ¾adové
plochy . Ve¾kým pomocníkom
je mrazivé zimné poèasie.

Zo zasadnutia MZ
Dòa 26. januára 2006 sa poslanci
zišli na svojom prvom tohtoroènom
zasadnutí zastupite¾stva. Ako prvý
bod programu predložila hlavná
kontrolórka mesta Ing. Rybáriková
správu o kontrole plnenia uznesení.
Ïalej sa poslanci zaoberali
separovaným zberom v meste. O
tomto zbere boli obèania informovaní
prostredníctvom informaèných
letákov.
V treom bode programu primátor
informoval, že Mesto Rajec požiadalo
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR o finanèný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ.
Ministerstvo prerokovalo túto žiados
na spracovanie nového územného
plánu pre mesto Rajec a dòa
27.12.2005 bolo mestu Rajec
oznámené, že
celková výška
oprávnených nákladov na projekt
bola schválená. Poslanci zobrali túto
správu na vedomie.
Obèianske združenie Rajecký obzor v
spolupráci s MsKS v Rajci organizuje
projekt, ktorého predmetom je
zaangažovanie mladej generácie do
èinnosti mesta. V tomto zmysle
vznikol projekt a zorganizovali sa
vo¾by do Parlamentu mladých. Volili
si ho žiaci a študenti v rajeckých
základných a stredných školách.
Zvolení poslanci mali už aj svoje prvé
zasadnutie, na ktorom si zvolili
primátorku mladých, podpredsedu a
radu zastupite¾stva mladých.
Parlament mladých bol pozvaný na
stretnutie s poslancami MZ, kde boli
poslanci tohto parlamentu
predstavení a spoloène prediskutovali
problémy a záujmy mladej generácie.
Po krátkej prestávke si poslanci
vypoèuli správu hlavnej kontrolórky
mesta o èinnosti, ktorú vykonávala v
roku 2005. Poslanci túto správu
zobrali na vedomie.
V interpeláciách predložili poslanci
pripomienky a názory obèanov,
ktorými sa budú zaobera jednotlivé
oddelenia Mestského úradu.
V poslednom bode programu
poslanci odsúhlasili termíny
zasadnutí MZ pre I. polrok 2006.
MsÚ Rajec
RAJÈAN

ZO ŽIVOTA MESTSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Nebolo to tak dávno, èo k nám v
horúèave leta prišiel nový školský rok.
Èas je však neúprosný a my sme v
treskúcej zime zamávali prvému
polroku, ktorý odišiel do nenávratna.
Každý žiak si odniesol domov doklad o
svojom snažení. Èi sa už pochváli, alebo
nie, to necháme na každom osobitne.
Dosiahnu dobré výsledky nie je ¾ahká
vec. Èi už v uèení, správaní alebo
dochádzke. Žiak by mal by motivovaný
z každej strany k tomu, aby sa v
budúcnosti mohol oprie o to, èo si v
mladosti osvojil. V tomto procese hrajú
nezastupite¾nú úlohu rodièia svojou
výchovou a samozrejme uèitelia
odovzdávaním vedomostí.
1. polrok našu školu navštevovalo 753
žiakov, z toho 394 chlapcov a 359 dievèat
v 28 triedach. Školský klub navštevovalo
56 detí. Vymeškalo sa 20 746 hodín.
Vyuèovanie prebiehalo pod¾a platných
uèebných osnov na I. a II. stupni. V
roèníkoch 3 a 4 sme uplatòovali
jazykový variant, žiaci mali možnos
navštevova anglický alebo nemecký
jazyk.
Podobne mali školáci možnos zapoji sa
do rôznych vedomostných súaží,
olympiád, èi turnajov. Najvýraznejší
úspech dosiahol Tomáš Janèoviè z 9.B,
ktorý skonèil ako majster Žilinského
kraja na majstrovstvách Slovenska v
cezpo¾nom behu na 9. mieste. Ostatné
súaže, geografická olympiáda,
matematická pytagoriáda a olympiáda,
mali zatia¾ len svoje školské kolá.

Hlavné ažisko týchto podujatí býva v
jarnom období.
Ku školskému životu patria aj exkurzie.
V I. polroku bol 6. roèník – Orava, 7.
roèník – Trenèín, Klobušice, Uhrovec, 8.
roèník – Bradlo, Uhrovec, Košariská, 9.
roèník – Žiar nad Hronom.
Ve¾mi ob¾úbenou èinnosou detí je aj
návšteva krúžkov, basketbalového,
stolnotenisového, streleckého,
akvaristického, mažoretkového,
dramatického a taneèného. Naši mladí
taneèníci, chlapci i dievèatá, priniesli
nieko¾ko pekných ocenení: 1. miesto zo
Žilinského krištá¾u, 2. a 1. miesto z Let´s
Dance-u v Rajci.
V dòoch 22. a 21. januára prebehol v
našej škole zápis
do 1. roèníka. Tak,
ako každý rok,
potešili sme sa
ve¾kému záujmu
zo strany nielen
detí, ale aj ich
r o d i è o v. P r i
samotnom akte
prijímania si mali
budúci prváèikovia
možnos vyskúša,
ako sa sedí v
naozajstnej lavici,
ba ukázali nieèo aj
z o s v o j h o
reèníckeho i
kresliaceho umenia. Samotný poèet 56
zapísaných detí hovorí sám za seba, ale
zároveò nás zaväzuje nadobudnutú

dôveru nesklama.
Èo sa týka spolupráce rodièov a
pedagógov, musíme konštatova, že je na
výbornej úrovni, o èom nás presvedèil aj
tradièný spoloèný ples 22. januára tohto
roku. Ve¾ké poïakovanie patrí celému
výboru ZRŠ na Lipovej ulici pod
vedením p. Márie Škorvánkovej, ktorá
celé podujatie koordinovala a dotiahla
úspešne do skorého mrazivého rána.
V súèasnosti naša škola žije samozrejme
vzdelávaním, súažami, prípravou na
karneval, ale i zvýšenou spoluprácou s
rodièmi, nako¾ko majú ve¾ký záujem o
darovanie 2% daní z vlastných príjmov,
ktoré môže odovzda našej škole nielen
rodiè, ktorého diea navštevuje mestskú
školu.
Aj takýto je
život školy.
Písomky a
skúšanie sú
fuè, no ïalšie
už klopú na
dvere, aby sme
sa opä v lete
o b z r e l i ,
zhodnotili,
odmenili, ale i
z d v i h l i
varovný prst.
Zaželajme si k
tomu pevnú
vô¾u, odhodlanie a primerané podmienky.
PaedDr. Marian Paprskár
riadite¾ školy

AKTIVITY ZCŠ A GAŠ

Školský rok 2005/2006 sa dostal do
1. polovice, preto je potrebné urobi
struèné zhodnotenie. Poèas 1. polroka v
rámci výuky sa vedenie školy i
pedagógovia snažili plni
výchovno–vzdelávacie ciele v súlade s
plánmi, ktoré sú urèujúce pre naše školy.
I ostatné aktivity oboch škôl mali svoje
opodstatnenie a stali sa skutoènosou
vïaka mnohým, ktorí sa o to prièinili.

Z h¾adiska krúžkovej èinnosti na ZCŠ
bolo vydaných 354 vzdelávacích
poukazov, z toho bolo prijatých 264.
GAŠ vydalo 246 poukazov a prijatých
bolo 112. Samotná krúžková èinnos
zaèala v 1. polovici októbra 2005.
Krúžky sú vedené pedagógmi školy, ale
našli sa aj ochotní jednotlivci, ktorí zaèali
pracova s demi a mládežou. Na ZCŠ
pracuje 21 krúžkov a na GAŠ je 8
krúžkov. Vedenie školy spolu s
pedagógmi pripravilo dòa 2. 3. 2006 Deò
otvorených dverí GAŠ. Rodièia i deti
majú možnos získa informácie o
prijímacích skúškach, o štúdiu na škole a
o podaní prihlášok na naše 8-roèné
gymnázium. Návštevníci si môžu
prezrie priestory školy, uèebne, môžu sa
porozpráva s pedagógmi a študentmi,
taktiež môžu by prítomní na niektorých

vyuèovacích hodinách. Prijímacie
skúšky na GAŠ sa budú kona 6. júna
2006.
Žiaci a študenti našich škôl sa zapájajú do
súaží a olympiád, napr. matematickej,
geografickej, biblickej a astronomickej,
ktoré v tomto šk. roku opä prebiehajú.
Nielen žiakom a študentom sa venuje
pozornos, ale aj zo strany Farského
úradu – pána dekana a pánov kaplánov sa
uskutoèòujú rôzne aktivity. Raz mesaène
môžu pedagógovia preži duchovnú
obnovu v Pastoraènom centre v Rajci.
Na záver je potrebné spomenú, že v
dòoch 20. a 21. januára 2006 sa konal
zápis žiakov do 1. roèníka ZCŠ.
Prihlásilo sa 38 detí, ktoré 4. septembra
2006 zasadnú do našich školských lavíc.
Ing. ¼ubomír Krajèi
riadite¾ škôl

Bilancia 1. polroku šk. roku 2005/2006 na Gymnáziu v Rajci
Analýza dosiahnutých výchovnovzdelávacích výsledkov ukazuje
nastupujúci trend zlepšenia, tak v
študijnej oblasti ako i dochádzke na
vyuèovanie. V porovnaní s prvým
polrokom predchádzajúceho školského
roka 2004/2005 sme dosiahli zlepšenie
celkovej známky školy o 0,04 a výrazné
zníženie absencie na vyuèovaní o 4 500
hodín. Zo správania boli udelené 3
znížené známky stupòa 2 a 10
pokarhaní riadite¾ky školy za hrubé
porušenie vnútorného poriadku školy a
neospravedlnenú absenciu. Pochvala
riadite¾ky školy bola udelená všetkým
žiakom, ktorí dosiahli celkový priemer
známok 1,00 alebo nevymeškali na
vyuèovaní ani jednu hodinu.
Ciele a úlohy stanovené v pracovnom
pláne školy boli splnené. V oblasti
výchovy sme sa zamerali
predovšetkým na protidrogovú
prevenciu, posilòovanie zdravého
životného štýlu a realizáciu programu
enviromentálnej výchovy. Uvádzam
niektoré zo zrealizovaných aktivít:

divadelné predstavenie "Ma¾ované na
skle", prehliadka filmov s
enviromentálnou tematikou
„Envirofilm 2005“, vianoèný koncert
Mestskej základnej umeleckej školy v
Rajci, koncert rockovej hudby 90-tych
rokov.

spestrili výuku anglického a
francúzskeho jazyka.
Prebieha „ENVIRO“ súaž triednych
kolektívov, školské kolá v športových
súažiach a jazykových olympiádach.
Poskytli sme nové, moderné uèebne na
realizáciu okresného kola olympiády v
nemeckom jazyku.
Aktivity zábavného
charakteru, imatrikulaèná
slávnos a stužkové
slávnosti študentov
4. roèníka sa uskutoènili v
mesiacoch október a
november.
Na záver chcem
poïakova celému
pedagogickému kolektívu
za odvedenú výchovnovzdelávaciu prácu a
zvládnutie všetkých
nároèných úloh.

V decembri navštívili našu školu traja
lektori zo zahranièia, ktorí
konverzáciou s našimi žiakmi príjemne

RNDr. Henrieta Melišová
riadite¾ka školy
Gymnázium Javorová 5 Rajec

Vyslovujeme POÏAKOVANIE...
Materská škola na Mudrochovej
ulici v Rajci tradiène viac rokov
spolupracuje s viacerými inštitúciami.
Medzi takéto patrí aj Mestské kultúrne
stredisko v Rajci, ktoré prostredníctvom
Remeselnej dielne poskytuje deom
predškolského
veku možnos
spoznáva a
tvorivo si
vyskúša rôzne
t r a d i è n é
remeslá tohto
regiónu. Na
jeseò si deti
mohli vyskúša
tkanie na
krosnách,
t k a n i e
tkanièiek a
aranžovanie
kvetov. V decembri to bolo zasa zdobenie
medovníèkov k blížiacim sa Vianociam.
Môžeme konštatova, že deti sa na tieto
èinnosti ve¾mi tešia, èoho dôkazom sú aj
výsledky ich práce. I touto cestou
vyslovujeme úprimné poïakovanie
vedeniu MsKS a pracovníèkam, hlavne
p. Eve Peknej, ktorá deom s láskou a

trpezlivosou vysvet¾uje a zasväcuje ich
do tajov pomaly už zaniknutých remesiel
a týmto odovzdáva svoje poznatky a
skúsenosti ïalším generáciám k
zachovaniu tradícií v našom Rajeckom
regióne.

Ïalšou z
inštitúcií,
s ktorými naša MŠ spolupracuje je
Mestská základná umelecká
škola v Rajci. Pre škôlkarov
pripravuje výchovné koncerty,
prostredníctvom ktorých deti
spoznávajú hudobné nástroje,
spôsob hry na hudobných

nástrojoch a v poslednej dobe majú
možnos poèu aj spevácke talenty a deti
v hudobno-dramatickom odbore.
Ïakujeme všetkým zúèastneným deom
a vyuèujúcim pedagógom, že kladný
vzah k hudbe
prostredníctvom
koncertov odovzdávajú
našim najmenším,
upevòujú v nich kladný
vzah k hudbe a
z í s k a v a j ú
potencionálnych žiakov
MZUŠ v Rajci.
A. Szalová

Detská Improliga už aj v Rajci
V prvú februárovú sobotu 4. 2. 2006 sa vo ve¾kej zasadaèke MsÚ v
Rajci uskutoènila po prvý krát súaž v improvizácii Improliga. Jej
organizátorom bolo Mestské kultúrne stredisko v Rajci a hlavným
organizátorom Regionálne osvetové stredisko v Žiline a divadelný
klub Makovice pri ROS v Žiline.
Na Imrolige sa zúèastnili deti z Rajca a okolitých obcí. Bez strachu, len
s malou dávkou trémy predvádzali svoje herecké i neherecké umenie.
Súažilo sa v 4 kolách. Body z prvých troch kôl sa sèítavali a do
posledného 4. kola sa dostali tri najlepšie tímy.
Najpresvedèivejší boli Èilíkovia z Èili divadla pri MsKS v
Rajci. Tí, ktorí sa zúèastnili tohto podujatia, prežili zaujímavú,
veselú, hraním a malým divadlom naplnenú sobotu. Všetci
veríme, že na
p o d o b n o m
podujatí sa už
èoskoro opä
stretneme.
Má
Ïalšie informácie
z Improligy v Rajci
Vám prinesieme
v budúcom èísle
mesaèníka Rajèan.

Školský ples, ktorý organizovalo
ZRŠ pri Mestskej základnej škole na
Lipovej ulici v Rajci, otvoril plesovú
sezónu v našom meste. Po oficiálnom
zahájení, ktorý otvorila predsedníèka
ZRŠ p. Škorvánková a riadite¾ školy
PaedDr. M. Paprskár, sa v kultúrnom programe predstavili mažoretky Kordovánky
pod vedením Mgr. Rizmanovej. Tie vystriedala nie menej rytmická a vtipná
choreografia taneènej skupiny Èuèoriedky pod vedením uèite¾ky Mgr. Orlinskej.
O dobrú zábavu sa postarala hudobná skupina Disc, ktorá hrala až do skorých ranných
hodín. Vkusne vyzdobená sála, chutne navarená veèera, bohatá tombola, dobrá nálada
a dostatoène zásobený bar prispeli k dobrej zábave s partnermi, priate¾mi a známymi.
Ak aj ¾utujete, že ste sa tohto plesu nezúèastnili, nezúfajte, o rok Vás pozývame opä
medzi nás.
¼. Cesneková

PLES MZŠ

KRIŽIACI V RAJCI

Dobrú náladu, rados a Božieho ducha, tak to všetko priniesla
oravská gospelová skupina s názvom Križiaci. Siedmi mladí hudobníci z
Trstenej zavítali do nášho malého mesteèka v nede¾u 22. 1. 2006. Už o
16,30 h sa naplnil Kultúrny dom v Rajci krásnymi melódiami a radostným
spevom Križiakov, ku ktorým
sa o chví¾u pridalo aj
publikum. Spontánnos a
svieži humor dvoch hlavných
spevákov - Márie Fedorákovej
a Jána Palla, dokázali rozhýba
nielen hlasivky, ale mnohí
mladí sa pustili aj do taneèných
kreácií. Usmiate tváre po
koncerte svedèili o tom, že celá
akcia sa vydarila a dúfame, že
to nebolo naposledy.
Foto V. Kutiš
Janka Smutná

ŠPORT A KULTÚRA V ROKU 2005
Šport v Rajci oslávil 75 rokov svojej
existencie.
Stolnotenisový klub sa stal víazom
regionálnej a oblastnej súaže
družstiev mužov.

Maratón klub Rajec uskutoènil
nieko¾ko akcií a zúèastnil sa mnohých
súaží.
13. augusta 2005 sa konal 22. roèník
Rajeckého maratónu, ktorého
víazom sa stal
J a r o s l a v
Kostrzewski.
Majstrom Rajca
bol Zdeno Koleda,

Opole získali dva tituly majster
Európy. Zúèastnili sa rôznych
vystúpení nielen v Rajci a okolí, ale
aj v iných mestách na Slovensku.

G. D. I. Junior vo všetkých svojich
choreografiách získali ocenenia a
umiestnenia. Bolo ich takmer 40.
Dievèatá štartovali v TOP DANCING
(Topo¾èany) a BABYDANCELINE
(Sereï).
Uviedli v poradí už svoj tretí
galaprogram „Podmorský svet“.
V júni sa konala prehliadka Divadelná
Šuja. Projekt zameraný na integráciu
mentálne postihnutých detí

najrýchlejšia
žena Andrea
Bérešová.
Maratón bol doplnený aj pretekom In
– line korèuliarov, kde zvíazil
Rastislav Slavkovský a v ženskej
kategórii Zuzana Janurová z Rajca.
23. apríla sa vo ve¾kej telocvièni MZŠ
konal Maratón aerobiku.
O titul majstra v mestskej ligevo
futsale bojovali dve rajecké mužstvá
Torpédo a Deportivo.

Vo výstavnej
s i e n i
Radnice sa
k o n a l a
výstava fotografií Igora Grossmanna ,
výstava
fotografíí
Svätá Zem
a mnohé
iné.

Na námestí sa konali rôzne akcie:
MDD, Mikuláš, Beh Rajeckým
rínkom, Ve¾ký Rajecký deò a Rajecké
kultúrne leto.
M Z U Š
usporiadala v
máji 13. roèník
Prehliadky
slovenskej
hudobnej tvorby
pre deti a mládež.
Druhú májovú
nede¾u sa konalo
podujatie venované všetkým
mamám v Rajci Deti mamièkám.

prostredníctvom tanca, spevu,
divadla ...
Výrazné úspechy presahujúce
rámec krajskej pôsobnosti dosiahli
všetky školy: MZŠ, ZCŠ, GAŠ,
Gymnázium Javorová ul.
GAŠ si pripomenulo 10. výroèie
založenia

Kordovánky získali mnoho
významných ocenení: Majstrovstvá
Slovenska v sóloformáciách,
Majstrovstvá Slovenska
mažoretkových skupín a na
Majstrovstvách Európy v po¾skom

Mesto Rajec a MsKS Rajec
pripravilo
V e ¾ k ý
Rajecký deò
a jarmok na
námestí

Delegácia z Rajca a Rajeckých Teplíc
bola na družobnej návšteve v
Epe v Holandsku
Evanjelická fília v Rajci
oslávila 50. výroèie
zaèlenenia do cirkevného
zboru v Žilina.

Konal sa už 6. roèník
súažnej prehliadky v
prednese duchovnej
poézie a prózy A.
Škrábika.
Klub dôchodcov a
Jednota dôchodcov
pripravili pre
svojich èlenov
množstvo podujatí – Fašiangy, Deò
matiek, Úcta k starším, ...
MsKS cez letné prázdniny zorganiz o v a l o
prímestský
letný tábor
pre deti.

FAŠIANGY
Èo visí na stene v týchto
výstavných priestoroch, to je len
zlomok z tvorivej histórie Ivana
Köhlera.
S oh¾adom na to, že fotograf o svojej
p r á c i n e z v y k n e ro z v l á è n e
rozpráva, môžu jeho výstavy
pripomína kúzelníka, èo akoby
èarodejnícky vyahoval atraktívne
veci zo svojho rukáva. Kde sa vzdal,

MAŠKARY
BLÁZNOVSTVÁ
tu sa vzal, aj do
tohto mesta pri
Rajèanke nám
a k o b y
neèakane
zavítal. Možno
a j
p r e
viacerých
Rajèanov, ktorí
Ivana dobre
poznajú, bude
táto výstava
pôsobi ako
malý zázrak.
Pamätajú si ho
totiž od jeho
dvadsiatich
štyroch
rokov,
Foto K. Kalmová
keï roku 1970
prišiel do Rajca býva, usadil sa tu so
svojou manželkou lekárnièkou, splodil s
òou tri deti. V susedstve lekárne si zriadil
ateliér, v ktorom – v tomto smere zas
umelecky plodne – pobýval rovných
dvadsa rokov. Fotograf Köhler
poèas pobytu v Rajci svojim
osobitým tvorivým štýlom v
spomienkach mnohých
s t a ro u s a d l í k o v z á k o n i t e

Ivana KELLY
Köhlera
zanechal najmä obraz o tom, aký aktívny až
bujarý môže by životný štýl umeleckej
bohémy. Neèudujem sa ani tým, èo o
štyridsaroènej tvorivej ceste Ivana
Köhlera vedia ve¾mi málo alebo celkom
niè. Som preto násobne rád, že terajšie
vedenie mesta urobilo konkrétny krok k
tomu, aby sme môjho, nášho priate¾a,
známeho spoznali koneène aj tu v Rajci ako
umeleckého fotografa. Od jeho príchodu
do mesta uplynulo tridsapä rokov, a
verím, že jeho prvá tunajšia samostatná
výstava neprichádza ako odchádzajúci
umieraèik. Köhlerova tvorba, ako to v
umení èasto býva, sa poèas štyroch
desaroèí vyvíjala. V jednom je však
nemenná – ostáva verná motívom typickým
pre túto dolinu, pre jej okolité dediny a
susedné doliny. Je to Ivanov milovaný
fašiang. S ním súvisí to¾ko parádností, že je
múdrejšie ich nerozvádza, aby som sa
nezamotal do pavuèín nekoneèných, neraz
pikantných príbehov, ktoré k fašiangovému
vyvádzaniu neodmyslite¾ne patria.
Dušan Mikolaj

Ivan KELLY Köhler (13. 7. 1944).
Fotograf, výtvarník umeleckého priemyslu, scénograf, galérista,
interiérový rojko, jazzový mág, nekorunovaný i korunovaný krá¾
fašiangov, pekelný strojèek, neskrotný živel, neposedné ¾udské živé
striebro, baviè, veèný optimista a hlavne vynikajúci umelec...
Pán Köhler, zaoberáte sa len fotografiou,
alebo aj inými druhmi umenia?
Som profesionálny fotograf, ale postupom
èasu mi realistická fotografia už niè
nehovorí, pretože v dnešnej dobe na
digitálny fotoaparát každý nacvaká to isté.
Ja vychádzam z fotografie a zasahujem do
nej ma¾bou, pomáham si grafikou a
rôznymi inými technikami. Zo zaèiatku
som fotografoval rôzne veci – zátišia,
športové dianie a mnohé iné veci, ale toto
som zanechal a venujem sa prudko len
takejto výtvarnej fotografii.
Pán Köhler, preèo fotografujete práve
fašiangy, èím vás toto obdobie zaujalo, èo
vás na òom fascinuje?
Do Rajca som sa nasahoval v roku 1970 a
zistil som si v telefónnom zozname, kto tu
býva, kto tu žije. Videl som meno Vladimír
Kompánek, tak som mu hneï zavolal. Prvý
vstup do ateliéru boli jeho fašiangové
figúrky. Tak som vlastne zistil, že toto je
èarovný kraj, kde som nikdy nebol. Som
síce Žilinèan, ale došiel som maximálne do
Rajeckých Teplíc na kúpalisko. Keï som tú
zimu prišiel do Èièman, kedy napadlo 1,5m
snehu a videl som tie koridoríky do

pivnièiek a domov, tak som si
myslel, že som sa zbláznil, veï
to je krajina ako na Sibíri. Asi 2
týždne na to som zažil prvé
fašiangy, èo bolo celkom Foto K. Kalmová
neuverite¾né, lebo Faèkovci
Minulý rok som sa stal prezidentom
poriadali na tamojšej poliklinike hotové Karnevalu Slovakia v Žiline, kde sa každý
orgie okolo fašiangov. V Èièmanoch bol rok jeden deò koná vyvrcholenie fašiangov
zas zaujímavý Turoò, ktorý je vlastne a vyberáme reprezentantov z každej
symbolom fašiangov, plodnosti a všetkých lokality. Konèí sa to pochovávaním basy na
tých fašiangových radovánok. Takto sa to námestí so všetkými sprievodmi, akciami a
nabalilo po všetkých dedinách Rajeckej programom. Chceme sa pokúsi o to, aby sa
doliny, postupne na Považskú Bystricu, Žilina stala karnevalovým mestom, ktoré
Oravu, Kysuce atï. Odvtedy sa tomu by bolo napojené na všetky hlavné
venujem. Je to prakticky jedna z mojich karnevalové centrá v Európe. Jedným z
domén, pretože nefotografujem niè, len mojich najväèších snov je zobra autobus
džez, fašiangy a holé ženy. Fotografovaniu reprezentaèných masiek a vypusti ich na
fašiangov sa urèite budem venova do karnevale v Benátkach na Piazza San
posledného dychu, lebo neustále Marco.
objavujem nové a nové dediny, nové a nové
masky. Dokonca aj v tých osvedèených Verím, že sa vám váš sen splní èo najskôr a
dedinách, ako je Kamenná Poruby, Konská, prajeme vám mnoho inšpirácií vo vašej
Sádoèné, Domaniža, Preèín chcem, aby tvorbe.
obmieòali svoje masky, aby som nefotil
každý rok to isté.
Za rozhovor ïakuje Zuzana Moská¾ová
Venujete sa popri fotografovaní aj iným
èinnostiam?

Okienko

do grafológie
Šírka písma (široké a úzke písmo)
Psychologicky široké písmo
vyjadruje extroverziu, družnos,
cie¾avedomos, odvahu. V rukopisoch
s nízkou triedou úrovne je to nedbalos,
neopatrnos, uponáh¾anos,
nedôslednos. Široké písmo v logike
priestoru predstavuje postavu, ktorá
„kráèa“ dlhými krokmi ku koncu
riadku. Ponáh¾a sa k cie¾u a k
partnerom, ako to ukazuje ilustratívna
kresba.

Dåžka (horné a dolné dåžky)
Dåžkové rozdiely posudzujeme v
pomere medzi krátkymi, strednými a
dlhými písmenami. Pod¾a školskej
predlohy malé písmená by mali ma 3
mm, stredné 6 mm, dlhé 9 mm. Ak sa v
rukopise vyskytujú urèité anomálie,
môže ís o ve¾kú alebo malú dåžkovú
rozdielnos. Ve¾ké dåžkové rozdiely
vyjadrujú ve¾ké hodnotové rozdiely a
kolísanie hodnôt medzi duševnými
výškami (horné dåžky) a hlbinami
(dolné dåžky).

ve¾ká dåžková rozdielnos

Poznáme šírku: primárnu,
sekundárnu a terciárnu. Primárna
šírka je vzdialenos medzi dvoma
susednými základnými ahmi písmena.
Pod¾a školskej predlohy by mal by
rozmer medzi výškou malého písmena
a jeho šírkou rovný èíslu 1. Ak je to
menej, hovoríme o šírke písmennej. V
šírke je v popredí vzah pisate¾a k
objektu TY. Pisate¾ širokého písma sa
zaujíma o okolitý svet, chce rozšíri
svoje znalosti o òom, pociuje z toho
ve¾kú rados. Je snaživý, úprimný, ale
aj nedoèkavý a môže zanedbáva
podrobnosti. Tento znak môže
vyjadrova odvahu, podnikavos, ale
aj chválenkárstvo. Sekundárna šírka je
vzdialenos dvoch susedných
základných ahov dvoch susedných
písmen. Terciárna šírka je vzdialenos
medzi slovami. Kolísavá šírka
znamená alebo nedostatok sebaistoty,
alebo vnútornú nevyrovnanos,
nedostatok sebaovládania a labilitu.
Tesnos (úzkos) písma je opakom
šírky. Je prejavom introverzie.
Myšlienky takého pisate¾a sú zamerané
do jeho vnútra. Úzke písmo vyjadruje
sebakontrolu, sebaovládanie,
uzavretos, zdržanlivos, opatrnos.
V negatívnych rukopisoch sebectvo,
závis, vypoèítavos, úzkos,
n e d o s t a t o k s e b a d ô v e r y. V
komunikácii rozum prevažuje nad
citmi.

Ve ¾ k á d å ž k o v á r o z d i e l n o s 
naznaèuje urèitú nespokojnos a
zároveò usilovnos. Taký pisate¾ je
snaživý, podnikavý a ctižiadostivý, ale
tiež nespokojný, preceòuje svoje sily a
schopnosti.
Malá dåžková rozdielnos
predstavuje spokojnos a ¾ahostajnos.
Taký pisate¾ je vecný, skromný a
k¾udný. Má však menší záujem o dianie
okolo seba a menší elán do života.

realitu. Prevládajúce dolné dåžky sú
príznakom hmotných záujmov,
náklonnos pre praktické a technické
veci. Takí pisatelia majú dobre
vyvinutý zmysel pre skutoènos a
konkrétne myslenie. Zdôraznené horné
alebo dolné dåžky vyjadrujú len
tendencie urèitých daností, neznamená,
že dotyèný pisate¾ ich musí ma.
Dôležitá je kombinácia s ïalšími
grafologickými znakmi.
Rýchlos a pomalos písma
Rýchlos písma naznaèuje aj rýchlos
psychických pochodov. V rýchlo
písanom rukopise sa menia aj ostatné
grafologické znaky. Každé písmo bolo
napísané v minulosti, preto môžeme na
rýchlos vzniku usudzova z urèitých
kritérií. Sú to: rozširujúci sa ¾avý okraj,
èastá girlanda, èastá nitka, ubiehavos
vpravo, horné znamienka prebiehajúce
a èiarkové, rastúca šikmos, zvýšená
spojitos, stúpavý riadok, zväèšovanie
šírky, nepresnosti pohybov.

rýchlos
R ý c h l o s  písma všeobecne nám
naznaèuje èinorodos, spontánnos,
sklon k rozèúlenosti, snaživos,
horlivos, ale aj vnútorný nepokoj,
netrpezlivos, uponáh¾anos,
nespo¾ahlivos. Je málo rukopisov,
ktoré sú napísané len rýchlo alebo
ve¾mi pomaly.

pomalos
malá dåžková rozdielnos

Ak prevládajú horné dåžky, tie
z n a m e n a j ú d u š e v n é h o d n o t y,
teoretické, umelecké a náboženské
sklony, ale aj menšiu vecnos,
¾ahkomyse¾nos, menší zmysel pre

Pomalos je opakom rýchlosti a
posudzujeme pomocou opaèných
kritérií písma rýchleho. Pomalé písmo
je vždy prejavom oslabenej
bezprostrednosti prejavu. Na druhej
strane takí pisatelia majú zmysel pre
skutoènos a spo¾ahlivos. Pomaly
však môže písa aj leòoch a èlovek,
ktorý sa nevie rozhodnú.
Pozor na ostatné grafologické
znaky.
Pokraèovanie nabudúce.
doc. PhDr. Ján Scholtz, CSc.

dolné dåžky zdôraznené

Spoloèenská rubrika
Narodení:

Jubilanti február 2006
60 rokov:
Agneša Stupòanová
Jozef Špánik
Anton Biely
80 rokov:
Mária Pekarová
Jozef Smieško
Františka Barinková
86 rokov:
Jozefa Holbièková
¼udovít Kardoš

Martin Kianièka
Soòa Ïureková
Filip Sebastián Buèek

87 rokov:
Františka Huljaková

Sobáše:
91 rokov:
Štefánia Pekaríková
Štefánia Baránková

Peter Macko a Petra Hamová, Rajec
Eugen Krajèi a Mária Hodásová, Rajecké
Teplice

Zomrelí:

92 rokov:
Štefánia Babulová
Mária Buèková

Mestské kultúrne stredisko Rajec

Rudolf Ho¾bièka 13. 10. 1909 – 16. 1. 2006
Emil Dávidík 14. 6. 1974 – 19. 1. 2006
Ing. Vojtech Fraštia 22. 4. 1947 – 22. 1. 2006
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ZDOBENIA KRASLÍC

KRÚŽKY A KURZY
Palièkovanie deti

21. marca 2006
(utorok) o 17.30 h
Klubová èitáreò MsKS (budova MsÚ - prízemie)

Popoludòajšie aktivity MsKS Rajec
Strávi popoludòajší èas v prostredí mimo školskej
družiny, zaujímavo a tvorivo je cie¾om Mestského kultúrneho
strediska v Rajci. Vytvorili sme projekt, v ktorom ponúkame
družinám základných škôl zúèastni sa s demi náuèných,
tvorivých i zábavných popoludní.
Zaèiatkom januára sme s demi besedovali o tom, ako by mali
zvláda nebezpeèné situácie, v ktorých sa môžu ocitnú
najmä keï sú sami doma. Pomocou príbehov sme si tieto
situácie rozobrali a rozprávali sa o tom, ako sa majú v
neèakaných situáciách správa.
Tvorivé stretnutie – tak sa dá nazva popoludnie, v ktorom si
deti vyrobili svoju peèiatku a pomocou nej vytvorili
zaujímavé záložky do knihy. A že nemysleli len na seba, o tom
sa presvedèia prváèikovia, ktorí prídu v marci prvý raz do
Mestskej knižnice.
Svoje vedomosti a skupinovú spoluprácu si deti vyskúšali v
súažnej hre „Detský milionár“. Víazi odchádzali s
diplomami a s veselou náladou.
Všetci sa už tešíme sa na ïalšie tvorivé popoludnia, ktoré sú
pred nami.

8. 2. a 9. 2. 2006 - Tvorba masiek
- tvorivé dielne pre deti
22. 2. a 23. 2. 2006 - Fašiangové obdobie
- pásmo o fašiangoch
Eva Pekná

Ivan

Köhler

›

pondelok, utorok

VÝSTAVA

Divadelný krúžok

FASIANGY

streda, piatok

výstava fotografií
január - marec 2006
výstavná sieò v Radnici

Anglický jazyk pre deti
pondelok, piatok

Akcie REMESELNEJ DIELNE pre školy
PLETENIE KORBÁÈOV
13. 3. 2006 - 7. 4. 2006

DROTÁRSTVO
18. 4. 2006 - 12. 5. 2006

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

OSPRAVEDLNENIE
Redakcia mesaèníka Rajèan
sa ospravedlòuje MZUŠ v Rajci
a súboru "F I D L I F A N"
za nesprávne uvedenie názvu
tohto súboru v predchádzajúcich
èíslach mesaèníka.

Bežeckú okresnú ligu Žiliny vyhrávajú suverénne Rajeckí bežci
V menze Žilinskej univerzity sa
25.1.2006 uskutoènilo stretnutie
bežcov na vyhodnotení 24. roèníka
Okresnej bežeckej ligy. Z celkovo
urèených 33 pretekov sa boduje 6
najlepších v rámci základnej Bežeckej
Ligy Žiliny (BLŽ), 6 najlepších
okresných kôl a 6 pretekov zaradených
v rámci Slovenska do BLŽ, kde patrí aj
Rajecký a Košický maratón, Beh na
K¾ak a rôzne iné.
Celkovým víazom sa stal Ing.
Miroslav Neslušan zo Žiliny so ziskom
344 bodov. Poradie v jednotlivých
kategóriách:
Muži A (do 29 rokov)
1. Jozef Židek 317 bodov
Muži B (30 - 39 rokov)
2. Zdeno Koleda 305 bodov
Muži C (40 - 49 rokov)
2. Jozef Stupòan 203 bodov
Ženy: 1. Janka Žideková 54 b,
2. Dominika Vanáková 47 b.

Žiaci do 15 r. 1. Jaroslav Jarina 137 b.
Žiaèky do 15 rokov
1. Barbora Žideková 59 b.
Rajèanom osobne zagratuloval aj Pavol
Uhlárik, odovzdal finanèné odmeny,
poïakoval za reprezentáciu a tiež
informoval všetkých o dosiahnutých
výsledkoch v Rajci, pripravovaných
podujatiach a radosti z mladej
generácie, ktorá sa èoraz viac aktívne
zapája do pretekov a reprezentuje.
Dôležité je by spolu, teši sa,
podporova, pomáha si jeden
druhému, prežíva rados spoloène a
ma športového ducha nielen pre seba,
ale hlavne pre tých, v ktorých vidíme
budúcnos, rados, pokraèovanie.
Rok 2005 bol krásny a úspešný a tento
rok by nemal zaostáva v nièom.
Hlavne príprava na maratón bude taká,
aby sme fanúšikov nesklamali a tešili sa
spoloène s nimi.
Ïakujeme.

28. 1. 2006 sa uskutoènilo prvé zimné
kritérium a tým sa opä odštartovala
bežecká liga.
Z našich bežcov sa zúèastnili Barborka
Žideková, Janka Žideková, Janko
Uhlárik a Jozef Stupòan, ktorí pekne
reprezentovali Rajèanov.
Ostatní kolegovia z MK Rajec si
vybrali ove¾a nároènejší pretek
Slovenský pohár v zimnom triatlone –
LÁTKY-MLÁKY (9 km beh, 11,3 km
MTB- horský bicykel, 9 km beh na
lyžiach), ktorý zvládli výborne.
Kategória muži:
6. miesto Rastislav Galoviè 1:48:58
7. miesto Zdenko Koleda 1:55:01
15. miesto Ján Kavec 2:19:01
Kategória veteráni:
2. miesto Pavol Uhlárik 1:59:07
Janka Žideková
MK Rajec

Výsledky a priebeh Èièmanskej bežky vám prinesieme
v budúcom èísle mesaèníka Rajèan.
Obèianske združenie Maratón klub Rajec je prijímate¾om 2%
z dane.
Adresa: Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
IÈO: 00630616

ZIMNÁ FUTBALOVÁ LIGA
Futbalový klub za pomoci Mesta
Rajec a ObFZ organizuje zimnú
futbalovú ligu mužov za úèasti 8
mužstiev z rajeckého regiónu a to: FKI
Rajec, TJ Faèkov, Ve¾ká èierna,
Zbyòov, Rajecké Teplice, Stránske, TJ
Turie a dorast Rajca. Hrá sa systémom
každý s každým v období od 4. 2. do 19.
3. 2006. Hracie dni sú sobota o 12.00 h
a 14.30 h, nede¾a o 11.00 h a 13.30 h.
Výsledky prvého kola:
Zbyòov – V. Èierna 2 – 1,
Faèkov – R. Teplice 1 – 1,
Rajec – Stránske 2 – 1 góly Hájek,
Petraš,
Rajec dorast – Turie 1 – 5, gól dorastu
Galia.
Rozlosovanie zimnej ligy o pohár
predsedu ObFZ
1. kolo
4.2. 2006 12.00 h Rajec – Stránske

14.30 h Zbyòov – V. Èierna
5. 2. 2006 11.00 h R. Teplice – Faèkov
13.30 h Turie – Rajec dorast
2. kolo
11. 2. 2006 12.00 h Stránske – R. dorast
14.30 h Faèkov Turie
12.2.2006 11.00 h V. Èierna – R.Teplice
13.30 h Rajec – Zbyòov
3. kolo
18. 2. 2006 12.00 h Zbyòov – Stránske
14.30 h R. Teplice – Rajec
19. 2. 2006 11.00 h Turie – V. Èierna
13.30 h R. dorast – Faèkov
4. kolo
25. 2. 2006 12.00 h Stránske – Faèkov
14.30 h V. Èierna – R. dorast
26. 2. 2006 11.00 h Rajec – Turie
13.30 h Zbyòov – R. Teplice
5. kolo
4. 3. 2006 12.00 h Turie – Zbyòov
14.30 h R. dorast – Rajec

5. 3. 2006 11.00 h Faèkov – V. Èierna,
13.30 h R. Teplice – Stránske
6. kolo
11. 3. 2006 12.00 h R. Teplice – Turie
14.30 h Zbyòov – R. dorast
12. 3. 2006 11.00 h Rajec – Faèkov
13.30 h Stránske – V. Èierna
7. kolo
18. 3. 2006 12.00 h Turie – Stránske
14.30 h R. dorast – R. Teplice
19. 3. 2006 11.00 h Faèkov – Zbyòov
13.30 h V. Èierna – Rajec
V prípade nevyhovujúceho èasového
rozvrhu jednotlivých zápasov si môžu
úèastníci po vzájomnej dohode aj s
organizátorom preloži zápas na
náhradný termín. Náhradné termíny:
sobota 10.00 h, nede¾a 9.00 h alebo
15.30 h.
Jaroslav Janík

VYDARENÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE
Vianoèný turnaj v stolnom tenise
Stolnotenisový klub Rajec usporiadal vo štvrtok 29.
decembra 2005 2. roèník Vianoèného turnaja v stolnom tenise
pre všetky žiacke a dorastenecké kategórie. Turnaj sa
uskutoèòuje pri príležitosti ukonèenia kalendárneho roku, ktorý
zároveò prebiehal v telocvièni Základnej cirkevnej školy sv.
J.M. Vianneyho a Gymnázia A. Škrábika v Rajci. Tentokrát na
òom štartovalo 30 pretekárov, z toho 25 chlapcov a 5 dievèat,
ktoré organizátori rozdelili do štyroch kategórii. Jednotlivé
kategórie hrali systémom skupín (každý s každým a z toho vzišlo
víazné poradie), niektoré mali skupinový a potom progresívny
k. o. systém, v ktorom hráèi bojovali o prvé tri
miesta. Hráèi umiestnení na stupienku víazov
boli odmenení diplomom a peknými vecnými
cenami a hráèi, ktorí skonèili na štvrtom mieste
dostali cenu útechy. V popoludòajších hodinách
boli vyhlásené výsledky, pri ktorých niektorí
hráèi mali rados a iní sklamanie z umiestnenia.
Dievèatá a chlapci konštatovali, že odchádzajú s
príjemným pocitom a poïakovaním za
usporiadanie Vianoèného turnaja. Toto
konštatovanie je pre nás výzvou do budúcnosti a
to tým, že každoroène zrealizova takéto
podujatie má zmysel a zároveò ako vychováva
deti a mládež ku športu. Na záver sa predseda
STK Rajec poïakoval èlenom klubu za výborné
technicko–organizaèné zabezpeèenie turnaja a
pretekárom za výbornú úèas, hernú kvalitu a
zároveò všetkých pozval na 3. roèník v roku 2006.
Výsledková listina II. roèníka Vianoèného turnaja
Kategória jednotlivcov mladšieho žiactva:

1. miesto v strede:
Michal Miko (MZŠ
Rajec)

2. miesto v ¾avo:
Jakub Lio (MZŠ
Rajec)

3. miesto v pravo:
Martin Rybár (MZŠ
Rajec)

STK Rajec ïakuje
v š e t k ý m
sponzorom, ktorí
pomohli pri realizácii Vianoèného turnaja a k jeho
mimoriadne vydarenému priebehu: Mirtex – Mária Hijová,
Textil – Zuzana Janurová, Tatiana Salandra, ILA predajòa
obuvi – Ing. Ingrid Lacová, EVA predajòa papiernictva a
hraèiek – Marta Paulíniová, Vinuta s. r. o., Lesotrans s. r. o.,
primátorovi mesta Rajec Ing. Jánovi Rybárikovi a Biomasa –
združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec.
Osobitné poïakovanie patrí za celý realizaèný štáb riadite¾ovi
ZCŠ a GAŠ Ing. ¼ubomírovi Krajèimu za poskytnutie
priestorov telocviène a správcovi farnosti Rajec Mgr.
Vladimírovi Kutišovi za vecné ceny a sladké obèerstvenie,
ktoré nám zabezpeèil poèas turnaja.

K a t e g ó r i a
jednotlivcov
staršieho žiactva:
1. miesto v strede:
Martin Sádecký
(ZCŠ Rajec)

2. miesto v ¾avo:
Daniel Rojík (MZŠ
Rajec)

3. miesto v pravo:
Štefan Mihalec
(ZCŠ Rajec)

Kategória jednotlivcov dorastu:
1. miesto v strede: Lukáš Záò (ZCŠ
Rajec)

2. miesto v ¾avo: Andrej Èeròanský
(MZŠ Rajec)
3. miesto v pravo: Peter Pauliny
(GAŠ Rajec)

Kategória
jednotlivcov
dievèat:
1. miesto v strede:
K a t a r í n a
Kavcová (GAŠ
Rajec)

2. miesto v ¾avo:
Terézia Kavcová
(GAŠ Rajec)

3. miesto v pravo:
Mária Ševèíková
(Gymnázium Rajec)

Ïalšou ve¾kou udalosou nášho klubu bola úèas na 47.
roèníku majstrovstiev Žilinského okresu 2006 v stolnom
tenise. Tohtoroèných majstrovstiev sa zúèastnilo 46 hráèov z
rôznych klubov. Najpoèetnejším klubovým zastúpením mal
STK Rajec v obsadení: ¼. Hauer, J. Kavec, P. Kavec, J. Smieško,
Mgr. R. Augustín, M. Macák. Majstrovstvá sa niesli ve¾mi
kvalitnou úèasou prvoligových až siedmoligových hráèov, na
ktorých sa naši chlapci umiestnili na peknom 3. a 4. mieste.
Zároveò sa im chceme poïakova v mene všetkých èlenov STK
za vzornú reprezentáciu mesta Rajec.
Poradie 47. roèníka MO ŽILINA 2006
Dvojhra muži: 1. Róbert Valuch (Bayern Mníchov), 2. Peter
Kucko (ŠKST Centrum Žilina), 3. Peter Machalík (TJ STO
Višòové), 4. Jozef Kavec (STK Rajec).
Štvorhra muži: 1. Róbert Valuch + Miroslav Matiašovský
(Bayern Mníchov – Kovo Stránske), 2. Peter Machalík + Jozef
Klak (TJ STO Višòové), 3. Jozef Kave + Peter Kavec (STK
Rajec), 4. Ing. ¼ubomír Juráš + Anton Krško (ECI Žilina – OŠK
Snežnica).
text a foto
Jozef Kavec STK Rajec
Športu zdar!
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NEDVÌD
SÁLA KULTÚRNEHO DOMU
RAJEC
18.00 h

Vstupné 200,- Sk

Predpredaj vstupeniek
v Mestskom kultúrnom stredisku
Rajec

