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uro je na Slovensku!
V tomto císle si precítate:
Aktuálne informácie z mesta a MsÚ a
b Pozvánky na kultúrne akcie ab Školy v Rajci a
b Zazelali obcanom mesta ab Vianoce v Rajci a
b Knizná novinka rodácky zo Zbynova ab Úspechy športovcov a
b Zápis do 1. rocníka ab Spolocenská rubrika a
b
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Na mestskom zastupite¾stve bol prijatý nový programový rozpoèet.
V rámci kapitálových výdavkov rátame s rozšírením
kamerového systému, podali sme projekt
požiarnej ochrany a chceli by sme rozbehnú výstavbu požiarnej stanice. Dorobíme
asfaltový chodník medzi Smrekovou ul. a
Tescom, budú sa vytvára ïalšie parkoviská na sídlisku Sever, sú naplánované aj
ïalšie opravy ciest napr. na Lipovej ul.,
smerom na Vojtovú, chodník na Sládkovièovej ul., na Nádražnej ul., t. j. od kultúrneho domu až po železniènú stanicu, tu chceme dorieši aj odkanalizovanie dažïových
vôd, ktoré stekajú od Skotne, urobí sa tu aj
nová kanalizácia.
Projekène pripravujeme rekonštrukciu
námestia a pri¾ahlých ulíc. V januári bude
ïalšie jednanie oh¾adom rekonštrukcie
cesty Bystrická. Rátame aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia, nové osvetlenie
pri cirkevnej škole, pri gymnáziu.
Èo sa týka kapitálových výdavkov nie
sú tu ešte všetky výdavky. Rozpoèet bude
ešte upravený keï uzavrieme rok 2008 a
budeme presnejšie vedie, ko¾ko nám
z tohto roku zostalo finanèných prostriedkov, ktoré sa zmenia na kapitálové.
Taktiež sme závislí od projektov, ktoré
nám prejdú alebo neprejdú schva¾ovaním
na ministerstvách. Nechávame si rezervu
pre realizáciu projektov, v prípade, že nám
prejdú musíme ráta s úèasou pri ich realizácii od 5 %. Na niektoré projekty potrebujeme viac finanèných prostriedkov ako môžeme získa a tie budeme musie vykry
z vlastných zdrojov, sú to tzv. neoprávnené
výdavky a s týmito výdavkami sme tak isto
rátali.

Na mestskom
úrade sa budú
upravova stránkové hodiny.
Z pozície mesta
bola požiadavka
na úpravu hodín
na pošte. Napísali
sme oficiálny list
a ústredie pošty
Foto: archív MsKS
nám odpovedalo,
že našu žiados berú na vedomie a v Rajci
na pošte bude dvojzmenná prevádzka, aby
mohli rozšíri pracovné hodiny a tým vyjs
v ústrety klientom.
Na ïalšom MZ bola požiadavka od poslanca, aby sme predåžili otváracie hodiny
na MsÚ, lebo niektorí ¾udia si nevedia vybavi poštu na MsÚ. Nemáme takýto podnet od obèanov, že by mali problémy s nevybavením pošty.
Aj keï na MsÚ sú stránkové hodiny
pondelok, streda a piatok, stránky vybavujeme každý deò v týždni od rána až do
konca pracovnej doby. Ale keïže nie je
správne bráni sa požiadavkám, tak sme sa
dohodli, že skúsime od januára alebo od
februára predåži stránkový deò – stredu
o polhodinu alebo hodinu a urobíme prieskum èi to má zmysel.
Nie je jednoduché predåži dobu, lebo
nepracujeme na dve zmeny. Takmer polovica vybavovania súvisí s pokladòou a museli by sme prija ïalšiu pokladníèku, èo
z ekonomických dôvodov nechceme. Budeme to zatia¾ rieši nejakým náhradným
riešením s tým, že uvidíme èo ïalej. Ak za
2-3 mesiace príde vybavova agendu
v tomto èase jeden èlovek, tak to nemá
zmysel a zrušíme túto hodinu naviac.
Schva¾ovali sa všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta na rok 2009, sú nejaké
zmeny pre obyvate¾ov?
Najväèšia zmena, ktorá je v súvislosti
so VZN alebo daòami na rok 2009 a dotkne
sa obèanov, je cena za odvoz komunálneho
odpadu, ktorá sa zvýši na 13,00 € (391,64 Sk)
na obyvate¾a a rok.

Rozšíril sa kamerový systém v Rajci.
Kamerový systém v Rajci sa rozšíril
o ïalšie 4 kamery. Kamery boli umiestnené
na najrušnejšie miesta v meste a úèelovo ho
využíva prevažne mestská polícia. S¾ubujeme si od toho, že sa jednoduchším spôsobom dostaneme k dôkazom pri trestnej èinnosti, ktorá vzniká v našom meste. Už sa
nám vïaka kamerovému systému podarilo
identifikova nieko¾kých páchate¾ov.
Vznikla nová mestská èas v Rajci.
Vzh¾adom na to, že v lokalite Charubina boli postavené viaceré objekty, investor
prišiel s tým, že si chce da zapísa tieto objekty na list vlastníctva. Keïže sa nedá zapísa objekt bez èísla popisného a bez názvu ulice, museli sme k tomu prija uznesenie. Táto èas mesta Rajec mala v minulosti
samostatné katastrálne územie a má samostatnú hranicu, tak sme sa vrátili k historickému názvu a nová mestská èas Rajca sa
nazýva Charubina. Prvá ulica tejto mestskej èasti sa nazýva Golfová.
Èo je nové v multimediálnom digitálnom
systéme (MMDS)?
Na základe požiadaviek poslancov bol
prizvaný p. Podmanický – prevádzkovate¾
MMDS, aby nám vysvetlil, èo plánuje
s touto sieou ïalej.
Vysvetlil, že v Rajci je viacero internetových operátorov, ktorí šíria svoje signály
a nieko¾konásobne prekraèujú frekvencie a
tieto frekvencie zase rušia jeho frekvenciu,
ktorú vysiela on z vysielaèa nad cintorínom. Rokoval s dodávate¾mi o tomto probléme a teraz vyrábajú nové prijímaèe na
tento digitálny systém s clonami, ktoré by
mali vyèisti rušenie signálu. S¾úbil, že do
marca to vyrieši.
Mesto Rajec je z toho ako sa prevádzkuje tento systému trošku znechutené.
MMDS nesplnila oèakávania a nie je prevádzkovaná tak ako by sme si to predstavovali. Je to iný zložitejší systém ako káblová
TV. Pravdepodobne pristúpime k tomu, že
tento prevádzkovate¾ bude vypovedaný zo
zmluvného vzahu.
Za rozhovor ïakuje Šzá

Vážení èitatelia mesaèníka Rajèan!
Ïakujeme Vám, že náš mesaèník pravidelne èítate a zaujímate sa o dianie v Rajci. V roku 2009 však
dochádza k zvýšeniu jeho ceny.
Poèas celého roka 2008 sme tlaèili noviny èiastoène farebne, na kvalitnejší papier s kvalitnejšou tlaèou.
Samozrejme, že s tým sú spojené aj vyššie náklady.
Z toho dôvodu dochádza od 1. 1. 2009 k zvýšeniu ceny mesaèníka Rajèan za 1 ks 0,50 € (15,- Sk). Úprava
ceny bola schválená na mestskom zastupite¾stve dòa 11. 12. 2008.
Anna Tordová
riadite¾ka MsKS v Rajci
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA
Poslanci mestského zastupite¾stva sa 11. decembra
stretli na poslednom zasadnutí v roku 2008.
V úvode rokovania predniesla hlavná kontrolórka
správu o kontrole plnenia uznesení, okrem toho informovala aj o uzneseniach doposia¾ nesplnených. Hlavná
kontrolórka taktiež predložila poslancom plán kontrolnej
èinnosti na 1. polrok 2009, ktorý bol jednomyse¾ne schválený. Po tomto bode sa poslanci zaoberali druhou úpravou
rozpoètu na rok 2008 a všeobecne záväznými nariadeniami
mesta pre rok 2009. V ïalšom bode programu poslanci
schválili programový rozpoèet mesta na rok 2009 a zobrali
na vedomie návrh programového rozpoètu mesta na roky
2010 – 2011. Poslanci boli zo strany hlavného kontrolóra
informovaní o kontrole plánu mesta na zavedenie eura.
Tento plán je plnený priebežne, niektoré úlohy sa budú
plni aj v roku 2009. V interpeláciách predniesli poslanci
požiadavky a návrhy obèanov, ktorými sa bude zaobera
mestský úrad.
V závere rokovania MZ schválilo Smernicu mesta Rajec, ktorá upravuje prechodné parkovanie motorových
vozidiel na vyhradených verejných priestranstvách.

INFORMÁCIE O ZABEZPEÈENÍ
ZIMNEJ ÚDRŽBY V MESTE
Mesto Rajec zabezpeèuje
zimnú údržbu v meste na mestských cestách. Každoroène sa
vypracováva operaèný plán zimnej údržby, v ktorom sú rozdelené
cesty do kategórií s urèením ich
zjazdnosti.
Operaèný plán obsahuje zoznam osôb a organizácií, ktoré sa
podie¾ajú na zabezpeèení zimnej
údržby, ich telefónny kontakt.
Strojnú údržbu ciest v tomto
roku zmluvne zabezpeèuje ¼ubomír Záò, Kunerad a Ladislav Chovanec, Kamenná Poruba.
Ruèná údržba autobusových
zastávok, lávok cez rieku zabezpeèuje Mesto Rajec pracovníkmi
údržby mesta.

MsÚ

Vlastníci, nájomcovia rodinných domov, bytových domov a
podnikate¾ských objektov sú
povinní zabezpeèi zimnú údržbu na verejných pozemkoch
pred svojimi objektmi.
Ako posypový materiál sa poèas zimnej údržby na území mesta
Rajec používa dolomitický piesok
a ekologická so¾.
Chceli by sme zároveò požiada vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje auto pri krajniciach ciest, lebo tým
z èasti alebo úplne znemožòujú
vykonáva zimnú údržbu.
MsÚ – oddelenie výstavby

PF 2009 ZAŽELALI OBÈANOM MESTA PF 2009
Všetkým obèanom nášho mesta by som
chcel v novom roku 2009 popria ve¾a
zdravia, šastia, lásky a vzájomného porozumenia. Aby sme si navzájom pomáhali a
spoloènými silami zvládali každodenné
problémy poèas celého roka.
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

Máme za sebou èas Vianoc, koniec roka
2008, èas oddychu, zamyslenia sa a milého
slova. Pre mnohých z nás to bol èas, kedy
sme si spomenuli na všetkých srdcu blízkych, rodinu, priate¾ov, spolužiakov, kolegov, susedov, spoluobèanov. Spomenuli
sme si na našu vzájomnú pomoc, povzbudenie, milé slová, energiu, ktorú sme si navzájom dobíjali, ale aj na bolesti a trápenia.

V roku 2009 si želáme pre seba i ostatných predovšetkým dobré zdravie, pohodu
a trpezlivos v rodine i pri práci.
Nech sa všetkým ¾uïom dostane toho,
èo najviac potrebujú. Nech múdros všade
prekvitá a hlúpos vytratí sa. Nech ¾udia
bližšie k sebe majú a v radosti žijú.

Preto mi dovo¾te zo srdca sa vám všetkým za dobré vzahy poïakova, popria
vám ve¾a zdravia, lásky, rados z každého
dòa, nech sa vám splnia tie najtajnejšie
želania, ktoré v sebe všetci máme.

Riadite¾stvo cirkevných škôl v Rajci
praje a vyprosuje do nového roka 2009
všetkým svojim zamestnancom, žiakom,
študentom, rodièom a podporovate¾om
škôl ve¾a lásky, milosti, šastia, zdravia,
ale aj odvahy a sily meni svoj život k lepšiemu a život ¾udí, ktorí nás obklopujú ku
krajšiemu. PF 2009

PF 2009

Èitate¾om mesaèníka Rajèan a všetkým
spoluobèanom prajem v novom roku:
7 úspešných dní v každom týždni,
52 týždòov naplnených láskou,
12 mesiacov pevného zdravia a šastia,
mnoho jedineèných okamžikov
a ve¾a, ve¾a pohody.

Jozef Pauko
prednosta MsÚ

Rok 2009 zaèal dos zložito a urèite
bude ve¾mi nároèný.
Všetkým nám želám dobré zdravie, rodinnú pohodu, životný optimizmus a èastý
úsmev na tvári.
Takto vyzbrojení ove¾a ¾ahšie zvládneme nielen osobné problémy, ale aj nároèné pracovné úlohy.
Anna Tordová
riadite¾ka MsKS

Ing. Bibiana Sekáèová
hlavný kontrolór mesta

Príslušníci Obvodného oddelenia PZ
v Rajci prajú obyvate¾om Rajca, blízkeho
okolia a èitate¾om mesaèníka Rajèan pokojné Vianoèné sviatky v kruhu blízkej
rodiny a priate¾ov a v novom roku 2009
hlavne pevné zdravie, spokojnos v rodinnom živote a v zamestnaní.
Taktiež im prajem, aby v èo najmenšej
miere boli odkázaní na pomoc polície a
keï sa tak stane vynasnažíme sa o to, aby
v nás cítili oporu a podporu pri riešení
problémov.
kpt. Mgr. Jozef Sedliak
riadite¾ OO PZ v Rajci

Kolektív Základnej školy, Lipová 2

Ing. ¼ubomír Krajèí, PhD.
riadite¾ cirkevných škôl v Rajci

Do nového roku hodne lásky, zdravia,
pohody a porozumenia praje èitate¾om
mesaèníka Rajèan a všetkým obyvate¾om
Rajca

Kolektív Základnej umeleckej školy v Rajci
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VIANOCE V RAJCI
VIANOCE – slovo, ktoré vyvoláva vo väèšine z nás rados, oèakávanie, sviatoènú atmosféru a v prvom rade
oddych a stretnutie s rodinou.
K tejto úžasnej atmosfére prispelo svojou troškou aj
Mestské kultúrne stredisko v Rajci, ktoré zorganizovalo
v predvianoènom období zopár akcií, ktoré už neodmyslite¾ne patria k vianoènej atmosfére.

VIANOÈNÝ KONCERT
K predvianoènej atmosfére už neodmyslite¾ne patrí vianoèný
koncert. Tento rok MsKS pripravilo pre obyvate¾ov Rajca prekvapenie v podobe Andera z Košíc s ¾udovou hudbou Ondreja
Kandráèa. Ander, ako vždy, sršal humorom a jeho historky vyvolávali výbuchy smiechu v celej sále. Kandráèovci odohrali nieko¾ko
známych aj menej známych ¾udových piesní, ktoré si publikum
zaspievalo spolu s nimi. 11. decembra sršal kultúrny dom nielen
smiechom, ale aj predvianoènou náladou.

MIKULÁŠ
5. decembra sme privítali na námestí Mikuláša, ktorý zo sebou
priniesol nielen sladké maškrty, ale aj prekrásne vystúpenie detského folklórneho súboru Stavbárik, ktorý nám pripomenul zvyky
našich predkov od Lucie do Vianoc. Po ich vystúpení potešilo
všetky deti divadielko detí Základnej umeleckej školy v Bytèi
„Rozprávaním o pampúšikovi“, ktorý dokonca rappoval.
Potom už prišiel na rad Mikuláš. Najskôr spolu s demi rozsvietil vianoèný stromèek a zaèal rozdáva spolu so svojimi pomocníkmi nieko¾ko stoviek sladkých darèekov, na ktoré už èakali
nedoèkavé deti.

LUCIE
Tak ako je milým zvykom už nieko¾ko rokov, a tento rok
nevynímajúc, zavítali do Rajca Lucie, ktoré povymetali všetkých
zlých duchov. Navštívili nielen kanceláriu primátora mesta, ale aj
školy, materské školy a prevádzky v meste. Tento starobylý zvyk je
spomienka na zvyky našich predkov, ktoré sa pomaly, ale isto
vytrácajú z našich životov.

MERUÔSME ROKY

Dospelí sa mohli v radnici osvieži vynikajúcim vianoèným
punèom, prezrie si nainštalovanú výstavu prác palièkárok
„Èipkované Vianoce“, alebo si zakúpi sladké medovníky.

V tomto predvianoènom období si Rajèania pripomenuli aj
jednu z významných udalostí v dejinách Slovákov – 160. výroèie
prvej Slovenskej národnej rady. Meruôsme roky zasiahli významne aj do dejín Rajca. Druhá Hurbanovská zimná výprava Slovenského povstania prechádzala aj cez Rajec.
Väèšina Rajèanov ani netuší, že rajecký rodák Ján Šulek vycho-
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val dvoch martýrov Slovenskému národu. Vilka (Viliama) Šuleka,
ktorého za revolúcie spolu s Karolom Holubym obesili 26. októbra
1848 pri Hlohovci (nájdete tu aj pomník, ktorý je im venovaný) a
¼udevíta (Lajka), ktorého za revolúcie uväznili v komáròanskom
väzení, kde zahynul r. 1849 ako ïalšia obe nepriate¾ov Slovákov.
MsKS v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rajci
pripravilo 17. decembra pri tejto príležitosti literárne a hudobné
pásmo urèené pre všetkých obyvate¾ov Rajca, ktorí sa radi
dozvedia nieèo o histórii Rajca.

ko stoviek ¾udí, aby diskotékou a prekrásnym ohòostrojom privítali nielen zaèiatok roku 2009, ale aj príchod EURA na Slovensko
ako platobnej meny.
Oslavy a diskotéka aj napriek mínusovým teplotám trvala do
skorých ranných hodín pri varenom vínku, ktoré každoroène, ako
darèek, pripravuje Mesto Rajec pre obyvate¾ov a návštevníkov
Rajca.

ŽIVÝ BETLEHEM
Túto akciu podporil Žilinský samosprávny kraj.
Nieko¾ko dní pred vianoènými sviatkami èakal na nás Živý
Betlehem. Príbeh zvestovania, narodenia Ježiša Krista a príchodu
troch krá¾ov naladil všetkých na najkrajšie sviatky roka.
Šes hraných predstavení èakalo 19. decembra nielen na obyvate¾ov Rajca, ale aj jeho návštevníkov. Atmosféru dotvorilo aj nieko¾ko živých oveèiek v ohrade, ktoré boli atrakciou nielen pre deti.

Bez láskavého sponzorského príspevku, èi už materiálneho
alebo finanèného, by nemohli tieto podujatia vzniknú.
Mestské kultúrne stredisko v Rajci ïakuje všetkým svojim
sponzorom za pochopenie a pomoc.
Šzá
Foto: K. Kalmová

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI

SILVESTER

ïakuje
èlenkám krúžku palièkovania v Rajci – Lýdii Pekarikovej, Jarmile
Jantošèiakovej, Božene Kasmanovej, Antónii Polaèkovej a Eve
Majerèíkovej za výstavu „Èipkované Vianoce”..

Silvester – najveselší deò v roku, bol v znamení osláv konca
roka 2008 a rozlúèky s korunou, ktorá nás sprevádzala životom 116
rokov.
Aj keï poèasie bolo ve¾mi chladné, na námestí sa stretlo nieko¾-

pozýva
na výstavu umeleckej fotografie Františka Mandáèka
12. 1. 2009 – 2. 2. 2009 v priestoroch Radnice v Rajci

€URO FOTORAJ MÁ VÍTAZA
Poèas mesiaca fotografie sa v priestoroch
radnice konal už VIII. roèník celoslovenskej
fotografickej súaže €URO FOTORAJ
Slovakia 2008.
Ako na slávnostnom príhovore poèas vernisáže zdôraznil jeho organizátor Peter Pekarík, za osem rokov sa súaže zúèastnilo takmer dvesto zaèínajúcich, amatérskych a profesionálnych fotografov zo Slovenska, Èiech,
Nemecka a Austrálie. Poroty si prezreli takmer 2000 èiernobielych, farebných, tónovaných a kolorovaných fotografií s rôznou tématikou a kvalitou.
Tohto roèníka sa zúèastnili dve desiatky
fotografov, prevažne z Považia, Kysúc, Oravy, Turca, ale i Ilavy a Pardubíc. Téma bola

vo¾ná. Na èiernobielych a farebných fotografiách sa prevažne objavoval – sneh, ¾ad, voda,
stromy, kvety, zvieratá alebo ¾udia èi deti.
Odborná porota zložená zo sponzora podujatia Ludìka Šota z Ostravy, fotografa
Františka Mandáèka zo Zbýòova a majite¾a
èasopisu Vševed Jána Polomského zo Žiliny
na troch zasadaniach rozhodla, že prvé miesto

Víazná fotografia

získa Mgr. Peter Hönsch z Liptovského
Hrádku. Druhé miesto obdržal Peter Michnáè
z Krásna nad Kysucou. Tretie miesto si odniesli súrodenci Stanislav a Ondrej Kameniarovci z ¼ubochne. Skúsená fotografka Alena
Adámková zo Žiliny si odniesla štvrté miesto.
Najob¾úbenejšími snímkami návštevníkov výstavy sa stali fotografie autora RNDr.
Mariána Moravèíka z ¼ubochne, no najviac
hlasov v knihe návštev, kde sa návštevníci,
turisti a záujemcovia o fotografiu podpisovali
a hlasovali rozhodlo, že farebná fotografia
s názvom „Súkromné listy“ získava Ocenenie
FOTOTIP roka 2008. Pochvalu za zaujímavé
fotografie dostali Ján Ïuriga z Èièmian, najmä za „Ohòostroj v obci“, Ján Frnka z Rajeckých Teplíc za snímku „Zima na jazere“ a
študentka Združenej školy v Žiline-Bytèici
Veronika Kuderová za snímku „Detail III“.
MEDIAAGENT P.P.P.
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Foto: archív GAŠ

Skupinka pedagógov Základnej cirkevnej školy a Gymnázia A. Škrábika v Rajci sa
9. až 14. októbra 2008 zúèastnili dobrodružnej výpravy na Britské ostrovy, konkrétne do hlavného mesta Spojeného krá¾ovstva, Londýna.
Tejto cesty sa pod duchovným vedením
pána dekana Mgr. V. Kutiša zúèastnili pedagógovia Ing. Mgr. K. Janeková, MVDr.
Z. Kotríková, Mgr. Z. Rybáriková a Mgr. P.
Zafka.
Prvým cie¾om cesty bola návšteva saleziánskej školy „Salesian College“ v Battersea, London, ktorú sme absolvovali so
saleziánskym provinciálom Johnom Dickinsonom. Tento vážený kòaz nás predstavil riadite¾ovi školy, Stephenovi Mc Cannovi, ktorý nás pozval na stretnutie do
riadite¾ne. Tento „meeting“ prebiehal v príjemnej priate¾skej atmosfére, kde sme si
vymieòali informácie o našich školách.
Dozvedeli sme sa, že Salesian college, cirkevnú školu s patrónom Donom Boscom,
navštevuje asi 700 chlapcov vo veku 11-16
rokov, pochádzajúcich prevažne zo skromnejších rodín prisahovalcov. Vyuèovanie
zaèínajú povinnou modlitbou, ktorej hovoria „worship“. Prekvapením bolo, že to
platí nielen pre cirkevné, ale aj pre štátne
školy. Študenti zaèínajú v škole o 9.00 hod.
a konèia o 16.30 hod. V prípade potreby
uèitelia uplatòujú aj právo necha ich po
vyuèovaní pre zlé správanie alebo iné nezrovnalosti, výnimkou nebýva ani sobota
v škole. Ïalšou zvláštnosou bolo aj to, že
na rozdiel od našich zvyklostí, oni nemajú
vlastné triedy. Študenti sa na každú vyuèovaciu hodinu sahujú pod¾a predmetov do
špeciálnych uèební. Cez prestávku sú na
ihrisku, kde hrajú loptové hry, èo sme mali
možnos aj vidie. Milo nás prekvapilo aj
stretnutie s inými pedagógmi, ktorí pôsobia
v tejto vzdelávacej inštitúcii. Zvláš pod6
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netné bolo stretnutie so špeciálnou pedagogièkou v uèebni pre integrovaných žiakov,
dobre vybavenou didaktickou technikou a
názornými plagátmi èi inými praktickými
ukážkami. Obdivovali sme disciplínu a
záujem detí študujúcich v školskej knižnici, ktoré dychtivo zhromažïovali poznatky
z encyklopédií, èi s využitím poèítaèovej
techniky. Tieto návštevy v škole sme ukonèili výmenou e-mailových kontaktov s plánom ïalšej možnej spolupráce a konfrontácie poznatkov vo výchove a vzdelávaní
mládeže.
Našim ïalším zastavením bola komunita s názvom „¼ARCHE“, ktorá sa stará
o mentálne a telesne postihnutých ¾udí. Ide
o nieko¾ko menších skupín postihnutých
¾udí, ktorí majú svojich animátorov. Pod
ich vedením pracujú v chránených dielòach
pod¾a svojich možností a schopností. Mali
sme možnos vidie týchto ¾udí pri výrobe
netradièných dekoratívnych svieèok, tkaní
krásnych koberèekov, štól èi iných textilných predmetov pod¾a objednávky. Bolo
pouèné vidie, v akých skromných pod-

mienkach sa dá ži, rás v láske a by užitoèný. Po rozlúèke s našou sprievodkyòou
Kate sme využili možnos kúpy originálnych a hlavne s láskou vyrobených svieèok.
S pocitmi pokory a úprimného obdivu sme
túto komunitu opúšali.
Samozrejme ako uèitelia angliètiny sme
si nenechali ujs ani prehliadku Londýna èi
to bolo prvý alebo x-tý krát. Nášmu záujmu
neunikla ani jedna z troch hlavných èastí
Londýna: The City, Westminster a The
West End. Príjemné poèasie babieho leta
nám umožnilo pohodlnú prechádzku po
Londýne Bridge, Hyde Parku èi osviežujúce posedenie pri fontáne na Trafalgarskom
námestí v spoloènosti neodmyslite¾ných
holubov a sochy admirála Nelsona. Skvelým zážitkom bolo sledova vývoj sveto-

vého maliarstva od 13. do zaèiatku 20. storoèia v The National Gallery, kde môžete
nájs diela Botticelliho, Rembrandta, Renoira, Van Gogha a iných zvuèných mien.
Bolo zaujímavé vidie v tomto múzeu skupinku študentov, ktorí sústredene vnímali
výklad svojej profesorky, ktorá sa rozhodla
vymeni tradiènú triedu za obrazáreò
s množstvom návštevníkov. Zdá sa, že to
nebol zlý nápad, lebo jej zverenci sa nenechali vyrušova a so záujmom sa zapájali
do debaty. Klasické výtvarné umenie sme
mohli konfrontova s modernými výtvormi
súèasníkov v The Tate Gallery, kde nás
zaujal svojou extravaganciou a rôznymi
odtieòmi èervenej farby umelec Mark
Rothko. Nezabudnute¾ným zážitkom bola
pre nás aj nede¾ná svätá omša vo Westminster Cathedral. Aj napriek rekonštrukèným
prácam vnútri katedrály a lešeniu v boèných èastiach sme si túto pravú katolícku
omšu s krásnym spevom doslova vychutnali. Nezabudli sme ani na sídlo krá¾ovskej
rodiny, Buckhinghamský palác, hoci na
výmenu stráži sme nemali šastie. Zato sme
však na vlastné oèi videli
beža takmer 10 000 úèastníkov polomaratónu, ktorý
sa konal v Londýnskych
parkoch. Pri majestátnom
Big Bene sme si skontrolovali presný èas na svojich
hodinkách. V unikátnom
múzeu The Natural History
Museum sme si mali
možnos zmera krvný tlak,
pozrie krátky film o vnútromaternicovom vývoji
¾udského jedinca, vyskúša
svoj odhad v zrakových klamoch, zaži simulované zemetrasenie, vyskúša svoje
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vedomosti o bunkách, poznaní rastlín a živoèíchov èi stretnú pohyblivého tyranosaura, obrovskú sekvoju alebo si pripomenú dôležitos environmentálnej výchovy.
Z tejto pestrofarebnej palety zážitkov a
dojmov snáï ešte èosi. Londýn je skutoène
multikultúrna metropola a jeho obyvatelia
sú ve¾mi tolerantní ¾udkovia. Ten fakt, že
viac ako 7 miliónov ¾udí všetkých farieb
pleti, národností a náboženstiev tu dokáže
ži ved¾a seba a navzájom sa akceptova, je
skutoène hodné obdivu a nasledovania.
Dokonca ani starý mýtus o povestnej londýnskej hmle èi rezervovanosti a chladnosti Anglièanov sa nenaplnil. Po celý èas
sa na nás usmievalo nielen slnieèko, ale aj
samí milí a ústretoví ¾udia.
MVDr. Zuzana Kotríková

RAJÈAN 1/2009

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA MÁ 160 ROKOV
V minulom roku si Slovensko pripomenulo 160. výroèie založenia Slovenskej národnej rady Štúrom, Hurbanom a Hodžom.
Neby týchto významných mužov, možno by sme dnes ešte zápasili o národné sebaurèenie.
V rokoch 1848 a 1849 sa uskutoènilo nieko¾ko vojenských výprav, ktoré tiahli aj naším krajom. Viedol ich J. M. Hurban a zúèastnili sa ich aj rodáci z Rajca.
17. decembra sa na štyroch miestach Žilinského kraja – v Žiline, Kysuckom Novom Meste, Mošovciach a Rajci uskutoènilo
stretnutie, na ktorom si obyvatelia týchto miest a študenti stredných
škôl pripomenuli toto významné jubileum.
U nás sa konalo stretnutie v Kultúrnom dome v Rajci. Organizátori Mestské kultúrne stredisko v Rajci, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline
a Základná umelecká škola v Rajci pripravili program, na ktorom
vystúpil s historickým úvodom riadite¾ ZUŠ Rajec PaedDr. Marián
Remenius. Prítomným divákom sa prihovorila Ing. Alena Michálková, riadite¾ka odboru kultúry ŽSK a riadite¾ka MsKS v Rajci
Anna Tordová. Po oficiálnej èasti nasledoval kultúrny program,
v ktorom vystúpili hudobné súbory ZUŠ Rajec a zarecitovali študentky Gymnázia na Javorovej ul. v Rajci.
Okrúhle výroèie založenia SNR bude až o desa rokov, ale na
tento významný poèin našich predkov by sme nemali zabúda ani
v tejto dobe.
PaedDr. Marián Remenius
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VIANOÈNÝ KONCERT ZUŠ RAJEC
V podveèer 15. decembra vystúpili žiaci ZUŠ v Rajci v kostole
sv. Ladislava na Vianoènom koncerte. V nádhernej predvianoènej
atmosfére úèinkovali èlenovia väèšiny súborov, ktoré na škole
máme – violonèelový súbor Rados, sláèikový orchester Fidlifan,
dychové kvarteto a kvinteto, divadelný súbor Kukuèka a mnohí
sóloví hráèi na všetkých nástrojoch, ktoré na našej škole vyuèujeme. Návštevníci koncertu mohli na chví¾u zabudnú na zhon pred
Vianocami a zapoèúva sa do kolied a vianoèných melódií a
pripravi sa tak na príchod sviatoèných chví¾. Myslím, že sme pre
mnohých pripravili nevšedný zážitok.
Na koncerte sólovo vystúpila aj Katka Kavcová z violonèelovej triedy pani O¾gy Pažickej, ktorá patrí medzi naše najúspešnejšie žiaèky. Okrem iného v novembri s ve¾kým úspechom vystúpila v Bratislave v Mirbachovom paláci v rámci Dní slovenskej
hudby. Na klavíri ju sprevádzala Bc. Eva Blunárová.
V mene všetkých pedagógov a pracovníkov ZUŠ v Rajci prajem našim priaznivcom a Rajèanom úspešný rok 2009 a budeme
radi, keï sa s vami stretneme na našich koncertoch, výstavách a
vystúpeniach, kde sa s vami podelíme s našou radosou z umeleckej práce.
PaedDr. Marián Remenius
riadite¾ ZUŠ Rajec
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V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH PO STAROM AJ PO NOVOM
Po letných dovolenkách sme sa zišli
v septembri opä na pracoviskách a ani sme
sa nenazdali a máme prvý polrok za sebou.
Novoty v plánovaní spôsobili nejednému
uèite¾ovi vrásky na èele, ale po naštudovaní
materiálov sme robili prvé pokusy v práci
po novom.
Hneï na jeseò sme zaèali v materskej
škole s pestrou paletou èinností zaujímavých nielen pre deti, ale i rodièov, veï jeseò
ponúka rôznorodé možnosti a aktivity.
Opä sme zasadli k stolom spolu s rodièmi a spolu kúzlili a vymýš¾ali èo všetko
možno z plodov jesene vyrobi. Fantázia
rodièov bola naozaj vynikajúca a aj pani
uèite¾ky s obdivom pozerali na prekrásne

výrobky stvorené tvorivými rodièmi. A tak
detskú šatòu zdobili neuverite¾ne nápadité
výrobky napr. ve¾ryba, vázièky, obrázky,
svetlonosy rôznych podôb a ve¾kostí, rôzne
postavièky zo zemiakov, mrkvy a iných
jesenných plodov. Príjemnú jesennú atmosféru sme umocnili kahanèekmi, ale aj žiarivými lampiónmi, ktoré si deti priniesli.
O pekné zážitky detí sa postarali aj herci
z Martinského divadla, ktorí prišli do MŠ
deom zahra klasickú slovenskú rozprávku „Janko Hraško“. Rekvizity i scéna boli
na umeleckej úrovni a deti mohli po èase
opä vidie kvalitnú bábkovú rozprávku
s výbornými hereckými výkonmi.
Ani v adventnom èase sme nezahá¾ali.

S rodièmi sme piekli a zdobili medovníky,
pripravili sme besiedky pod jedlièkou, èakal na nás adventný koncert a mnoho iných
príjemne a veselo strávených chví¾.
Mikulášsky program pre naše deti tento
rok pripravila Cirkevná škola v Rajci, za èo
jej srdeène ïakujeme a tešíme sa na ïalšiu
spoluprácu. Do mikulášskych balíèkov
nám sladkosami prispela aj rodina z Rajca,
ktorej sa chceme aj touto cestou poïakova
za ve¾korysý dar pre deti – 100 ve¾kých
èokolád a mandarínky pre všetky deti z MŠ.
Ešte raz ïakujeme.
Edita Pekariková a kolektív zamestnancov
MŠ na ul. Obrancov mieru v Rajci
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NÁŠ GORAZD NAJLEPŠÍ SLOVÁK VO FLORENCII
Osemèlenná skupina našich bežcov (J.
Žideková, P. a J. Uhlárikovci, J. Vanák, Joz.
Stupòan, O. G. Veselovský, P. Zafka a J.
Kasman), ktorí si nechali sily ešte na jeden
maratón, a to sviatoèný, bežali 30. novembra 2008 maratón vo Florencii.
Nováèikmi, ktorí okúsili ako chutí maratón boli Peter Zafka a Juraj Kasman.
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Do Florencie sme dorazili v piatok
28. novembra o 21.00 hod. veèer za silného
dažïa.
Na druhý deò bola prvá prezentácia, potom prišla na rad obhliadka mesta. Florencia je nádherná, oèarujúca, staèí poh¾ad èi
prechádzka tajomnými miestami, ktoré
ukrývajú minulos. Výh¾ad z Piazale
Michelangelo nad riekou Arnou (tu je štart
maratónu) alebo katedrály Santa Mária del
Fiore (sv. Mária Kvetná) z jej èervenej kopuly a ste v zajatí tohto skvostu Talianska.
Kráèame pozdåž rieky Arno k mostu
Ponte Vecchio, ktorý je známy zlatníckymi
krámami, po pravej strane máme galériu
Uffizi, len ako stihnú všetko a ešte ma
sily aj na maratón. Pozeráme do výkladov
so zlatníckymi šperkami a smerujeme
k Námestiu del la Signória, Múzeu Bargello a oblúkom k Námestiu Santa Cróce, kde
bude cie¾ nášho maratónu. Hovoríme si aké
krásne ukonèenie, veï pre mnohých to urèite bude kríž dobehnú až sem. Z Námestia
Sv. Kríža pokraèujeme ešte do katedrály
Santa Mária del Fiore až na kopulu, kráèame schodmi, ktorých je viac ako pästo,
obdivujeme ma¾by s biblickými výjavmi
na stenách, potom si vychutnávame poh¾ad
na celú Florenciu. Zaèína sa stmieva a tak
veèerný výh¾ad umocòuje náš zážitok.
Unavení kráèame opä dolu a do hotela,

vyspa sa na ten najažší deò. Ale aby toho
nebolo málo, predsa len ešte vybehneme na
Piazale Michelangelo k soche Dávida, pokocháme sa poh¾adom na mesto aj na nebo
a bežíme v ústrety výdatnému spánku.
Je nede¾a 30. novembra, budík nám
zvoní o 6.30 hod., všetko treba v k¾ude stihnú. Varíme èaj, kávu, pripravujeme si raòajky, každý pod¾a svojho zvyku – sendviè,
èaj, vloèky èi banán a o 8.15 hod. odchádzame, opä behom hore na námestie k soche
Dávida. Prší a vyzerá, že bude prša aj ïalej. Máme na sebe pláštenky, zoraïujeme
sa do davu, kde je viac ako 7 000 bežcov.
Do štartu ostáva 40 minút, steká nám dážï
do botasiek a my to akože nevnímame, veï
niè pre nás nové, ako doma, je tu len chladnejšie. Nováèikovia sa zatia¾ držia statoène, èo majú robi, ešte nevedia èo ich naozaj èaká. Koneène štart a ve¾ká socha Dávida ostáva sama, vôkol len pozahadzované
pláštenky, trièká, bundy a pole bežcov sa
rúti smerom dole do mesta. Stále leje ako
z krhly a my bojujeme so sebou a s èasom,
ktorý máme zvládnu kým dorazíme do
cie¾a. ažko teraz sledova pamiatky, pretože treba dáva pozor, bežíme husto ved¾a
seba a míòame kilometre. Tie najdlhšie sa
nám zdali od 25 po 35 kilometer, potom už
nohy oažievali ešte viac a viac. Krásne trápenie, veï aj prša prestalo po troch hodinách, ale to už niektorí boli v cieli a niekto
sa trápil na trati. Nakoniec sme všetci šastne dobehli.
Svoj zážitok si odniesli aj Peo s Jurajom, beža prvý maratón a hneï vo Florencii za to¾kého povzbudzovania, podpory
divákov a aj nemých v podobe množstva
sôch je zážitkom.
Ondrej zaostal len minútu za svojim
osobným rekordom a zo 7 tisíc bežcov dobehol 133. Vo svojej kategórii skonèil na
22-om mieste ako najlepší Slovák na maratóne vo Florencii.
Po odbehnutí a malej relaxácii na ubytovni odchádzame na prechádzku spojenú
so sv. omšou v katedrále Santa Mária del
Fiore a to bola najkrajšia bodka výletu. Privítanie, pozvanie a roztvorené náruèie kòaza, ktorý nás pozýval bližšie, nás prenášalo niekam ïaleko do šastných
chví¾... sladká
únava.
Mladí muži Ondrej a Peter si stihli
vymeni aj pár viet
a tak sme sa cítili
lepšie pri našich
inzercia

neznalostiach talianèiny.
Spä na hotel nás stihla taká búrka a
prietrž mraèien, že sme prišli do nitky
mokrí a to sme sa ešte na malú chví¾ku stratili. Všetko však dobre dopadlo a keïže bolo práve Ondreja, zohrialo nás posedenie,
kde sme si zaspomínali na maratóny a iné
behy, na rôzne zážitky, to èo nás postretlo,
ako sme reagovali, ako sme ve¾akrát boli
v koncoch, ale aj na to, aké mestá a krajiny
sme navštívili, èo nám vlastne šport a táto
tvrdá drina, ktorú možno nie každý chápe,
dáva. Šastní, bohatší o zážitky, nováèikovia o nepoznanú svalovú horúèku sme dorazili v pondelok veèer plní dojmov do
Rajca k svojim rodinám. A to sú práve tie
stretnutia, sila nevzdáva sa, bojova so sebou, ve¾akrát s vlastným pohodlím a posúva sa vpred ve¾akrát aj cez slzy, ktoré sa
potom menia na slzy radosti.
VÝSLEDKY MARATÓNU
O. G. Veselovský
J. Vanák
P. Uhlárik
P. Zafka
J. Žideková
J. Kasman
Joz. Stupòan
J. Uhlárik

2:49:59
3:10:52
3:18:56
3.39:42
3:56:12
4:09:23
4:10:05
4:13:35

A tak v tomto duchu prijmite naše
úprimné novoroèné prianie aj poïakovanie
všetkým Rajèanom, našim rodinám, bežcom, fanúšikom, ale aj sponzorom a samozrejme aj redakcii mesaèníka Rajèan za
podporu a pomoc po celý rok.
Nech vždy láska nás zohrieva,
aj keï do nej dážï zaspieva,
úsmev v tvári, šastie v oku,
nech Vám žiari každým dòom
v Novom roku.
Za MK Rajec Pavol Uhlárik
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HORÚCA KNIŽNÁ NOVINKA RODÁÈKY ZO ZBYNOVA
Titul vašej knihy „Rozdajme si to na pracovnom stole“ je excentricky.
Áno, vystihli ste to. Celá kniha je excentrická. Chcem podotknú,
že väèšinu ¾udí slovné spojenie ‚rozdajme si to‘ evokuje jednoznaène
k sexu. Avšak ¾udia si to rozdávajú aj na športových kolbištiach, v kartách a tiež v iných trebárs aj slovných súbojoch. Aktéri môjho príbehu
si to rozdávajú na pracovnom stole najmä v rámci zaujímavých dialógov vo virtuálnom svete. Témy sexu sa pravdaže v príbehu dotýkam,
no v podstate v rámci príjemného erotického šteklenia.
Odkia¾ èerpáte inšpiráciu?
S príchodom internetu sa otvoril
¾uïom nový svet – svet virtuálny.
Keïže som moderná žena, jednoznaène som musela do tohto sveta
nazrie a vniknú. Poskytol mi zaujímavé poznatky. Som presvedèená,
že virtuálny svet obohatí každého,
kto vie s ním zaobchádza. ¼udia pri
písaní èerpajú zo svojej fantázie a
snov. Píšu o tom, èo videli, zažili,
o tom, èo poèuli, alebo im niekto
sprostredkoval. Niekedy sa staèí zamyslie, poobzera, zasníva.
Poviete nám nieèo o novej knihe?
Moja kniha má èiastoène reportážny charakter vïaka tomu naberá
dej ve¾mi rýchly spád. V spojení s úvahami o živote, ilustráciami a
s poéziou, ktoré adekvátne zapadajú do deja je to dynamický, moderný
príbeh súèasného èloveka. Hlavní aktéri Teodor a Zora sú viac-menej
anonymné postavy v anonymnom prostredí, s anonymným reálnym
životom. Ich hravos a spontánnos v nich prehlbuje vzájomnú závislos na sebe a túžbu po fyzickom zblížení a k presunu do reálneho
sveta, kde príbeh nadobúda iný rozmer.
Vy ste naša rodáèka, je tak?
Áno, pochádzam zo Zbyòova a nieko¾ko rokov som bývala aj
v Rajci. Som absolventkou práve tunajšieho gymnázia. S Rajcom má
spájajú ve¾mi príjemné spomienky.
Phillipa Marco je zaujímavé meno. Ako vzniklo?
Môj pseudonym vznikol spontánne, bez ve¾kého rozmýš¾ania ako
nápad opretý o urèité fakty. Môj otec sa volal Filip a mama mala
dievèenské priezvisko Marková. S menšími úpravami bola z toho
Phillipa Marco. Pseudonymom chcem vyjadri úctu k rodièom a úèelom je oddeli, takto symbolicky, viacero zameraní mojej autorskej
práce. Okrem iného som aj autorkou kníh angliètiny pre deti, ktoré
píšem pod mojim pravým menom Iveta Staníková Martinková.
Na internete som èítala ve¾mi dobré ohlasy
na vašu knihu.
Kniha, o ktorej dnes hovoríme je na svete
len nieko¾ko dní, ale už má pomerne ve¾kú
odozvu. Z doterajších reakcií som ve¾mi potešená. Obèas sa pozriem na internetový obchod Martinus, kde pribúdajú pozitívne
recenzie èitate¾ov. Na stránku knihy
www.rozdajmesito.eu vstupuje prekvapivo
vysoký poèet ¾udí. Moja túžba, aby tento
príbeh svojim dramatickým oblúkom a
odkazom zaujal ¾udí, sa mi zaèína plni.
Foto: archív ISM

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti január 2009
65 rokov
Ján Jakubík
Pavol Jakubík
Karol Mikolka
70 rokov
Pavol Teplièanec
Pavol Židek
86 rokov
Mária Slaboòová
75 rokov
Štefan Smieško
87 rokov
Antónia Veselá
80 rokov
Gizela Koláriková
85 rokov
Jozefa Vavríková
Mária Fusková

95 rokov
Jozef Slaboò
Mária Škrábiková

Srdecne blahozeláme!
Zosobášili sa v januári
Anton Melišík a Michaela Panúšková

Opustili nás
DECEMBER
Ladislav Golier 1936 – 26. 12. 2008
JANUÁR
Mária Pechová 1944 – 1. 1. 2009
Kamil Chupáò 1943 – 4. 1. 2009
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ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKA ZÁKLADNEJ CIRKEVNEJ ŠKOLY

OZNAM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LIPOVÁ 2, RAJEC
vykoná pod¾a ustanovenia § 2 VZN è. 2/2008

ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKA
Základná škola poskytne zdarma budúcim prvákom sadu
zošitov a základné školské potreby do 1. roèníka.

Termín: 16. 1. 2009 (piatok) 14.00 – 18.00
17. 1. 2009 (sobota) 9.00 – 12.00
Miesto: Základná škola – trieda 3.A

Zápisu sa zúèastnia všetky deti narodené v èase od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003, ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom
roku odložená školská dochádzka.
Na zápis sa dostaví zapisované diea v sprievode aspoò
jedného rodièa alebo zákonného zástupcu, ktorý so sebou
prinesie obèiansky preukaz a rodný list dieaa.

Pozývame budúcich prvákov a ich rodinných
príslušníkov na DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa uskutoèní 15. 1. 2009 v triedach I. a II.
hod., kde budú ma
roèníka od 13.30 do 15.00 hod.,
možnos vidie prácu žiakov
na rôznych vyuèovacích aktivitách.

VIANOÈNÝ TURNAJ ŽIAKOV

Škola poskytuje:
- výchova a vzdelávanie v duchu kresanského života
- výuèba dvoch cudzích jazykov, vzdelávanie v odborných uèebniach
a v novovybudovanej multimediálnej uèebni
- práca s poèítaèom, neobmedzený prístup na internet
- rozsiahla krúžková èinnos pod¾a záujmu žiakov, zapájanie sa do súaží,
projektov
- konzultácie so špeciálnym pedagógom
- k dispozícií telocvièòa, posilòovòa, ihrisko
- liturgia – spoloèné slávenia vo farskom kostole i školskej kaplnke, duchovné obnovy
- teambuilding - tvorba tímu v novom kolektíve
- kultúrne podujatia, divadlo, koncerty, školské výlety a exkurzie
- spolupráca s obèianskými združeniami
- ranný školský klub od 6.30 hod.

Zápis do 1. roèníka Základnej cirkevnej školy
sv. J. M. Vianneyho v Rajci – pre školský rok 2009/2010
sa uskutoèní v dòoch 16. a 17. januára 2009 takto:

16. 1. 2009 (piatok) – od 14.00 do 18.00 hod.
17. 1. 2009 (sobota) – od 9.00 do 12.00 hod.
Zápis sa bude kona v budove školy (1. - 4. roèník)
oproti farskému úradu.
Na zápis sa spolu so zapisovaným dieaom dostaví aspoò jeden
z rodièov (zákonných zástupcov), ktorý pri zápise predloží svoj doklad
totožnosti a rodný list zapisovaného dieaa, prípadne odôvodnenú a
podpísanú žiados o jednoroèný odklad povinnej školskej dochádzky
zapisovaného dieaa.
Riadite¾stvo ZCŠ sv. J. M. Vianneyho, Rajec

20. 12. 2008: Rajec A – Èernová A
Rajec A – Liptovské Sliaèe A

11:7 (41:26)
16:6 (42:26)

VI. liga
Stolnotenisový klub Rajec usporiadal 27. decembra 2008 vianoèný turnaj žiakov. Turnaja sa zúèastnilo 22 hráèov.
Hráèi boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovali Vinuta
s.r.o., Textil Zuzana, Textil – Odevy D. Bôtošová, MsKS v Rajci,
ktorým sa aj touto cestou chceme poïakova.
1. miesto obsadil Matúš Šujanský, 2. miesto Martin Kordiš, 3.
miesto Michal Janèúch a 4. miesto Jakub Cibu¾ka. Všetkým
ïakujeme za úèas a tešíme sa na ïalší turnaj.
TABU¼KY MAJSTROVSKÝCH SÚAŽÍ PO PRVEJ POLOVICI

III. liga
Por.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo

Martin Medokýš A
Kysucké Nové Mesto A
Valèa A
Nižná A
Rajec A
Rabèa A
Èernová A
Liptovské Sliaèe A
Žilina C
Martin B
Tvrdošín-Nižná B
Martin Neografia A

Stret.

V

R

P

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
6
8
7
7
5
4
4
2
1
0

1
2
4
0
1
1
1
0
0
0
1
1

1
2
1
3
3
3
5
7
7
9
9
10

Zápasy

126:72
123:75
115:83
111:87
114:84
128:70
97:101
91:107
86:112
77:121
59:139
61:137

Body

30
27
27
27
26
26
22
19
19
15
14
12

Por.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo

Stránske B
Kysucký Lieskovec B
Teplièka nad Váhom C
Žilina G
Streèno
Èadca F
Èadca G
Žilina H
Nededza A
Rajec B
Višòové D
Stará Bystrica C

Stret.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

18. 12. 2008: Rajec B – Èadca F
10. 12. 2008: Žilina H – Rajec B

V

R

P

Zápasy

10
9
8
8
6
6
3
3
3
2
2
0

0
1
1
0
2
0
1
1
1
3
2
0

1
1
2
3
3
5
7
7
7
6
7
11

137:61
124:74
129:69
135:63
110:88
117:81
77:121
82:116
76:122
72:126
89:109
40:158

Body

31
30
28
27
25
23
18
18
18
18
17
11

10:8 (38:33)
9:9 (32:32)
STK Rajec Jozef Smieško
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STRETNUTIE S DARCAMI KRVI

inzercia

Už nieko¾ko rokov pripravuje Mesto Rajec
v spolupráci s MO SÈK predvianoèné stretnutie s darcami krvi, našimi obèanmi.
Stretnutie sa konalo v Radnici mesta Rajec, kde boli pozvaní bezpríspevkoví darcovia krvi, ktorí v roku 2008 získali Plaketu prof.
MUDr. Janského. Hostí privítal primátor Ing. Ján
Rybárik spolu s predsedníèkou MO SÈK Júliou Juhaszovou.
V príhovoroch poïakovali darcom za ich humánny èin aj v mene
tých, ktorým anonymne pomohla ich krv. Je ve¾mi dôležité vedie,
že sú medzi nami ¾udia ochotní darova to najdrahšie zo seba – krv.
Verím, že sa môžeme prostredníctvom mesaèníka Rajèan poïakova v mene všetkých spoluobèanov darcom krvi, ktorí prevzali zlatú Plaketu MUDr. Janského: Veronike Stankovej za 30 odberov a Ladislavovo Veselému za 40 odberov krvi. Striebornou plaketou za 20 odberov boli ocenení: Jozef Hollý,
Ján Harvánek, Michal Èeròanský a Lýdia
Knapcová. Za desa odberov získali bronzovú
plaketu Mária Forbaková, Ján Stanko, Matej
Uhlárik a Marcela Šèibranová.
K srdeènému stretnutiu prispeli aj žiaci
zo ZUŠ v Rajci svojim hudobným programom, ktorým tiež ïakujeme.
¼. Cesneková, MsÚ

Mestské kultúrne stredisko v Rajci

DETSKÝ
KARNEVAL
nedela

22. februára 2009

SÁLA KULTÚRNEHO DOMU V RAJCI
ZRAZ MASIEK 14.00 hod.
NÁSTUP MASIEK
A ZACIATOK PLESU o 14.30 hod.
VSTUP ZDARMA

Hlad a smäd zaženiete v bufete.

Mesto Rajec

Mestské kultúrne
stredisko v Rajci

VÁS SRDEÈNE POZÝVAJÚ
VALENTÍNSKY

MESTSKÝ PLES
14. február 2009
sála kultúrneho domu
zaèiatok o 19.00 hod.

Predaj vstupeniek:
od 15. 1. 2009 – Mestské kultúrne stredisko v Rajci
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