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Zvolilo sa aj nové mes-
tské zastupite¾stvo, 
kde si svoj post obhá-
jilo 5 poslancov. Ke-
dy sa uskutoèní usta-
novujúce mestské zas-
tupite¾stvo? 

Pred komunálnymi vo¾bami sa rozbehli 
predvolebné kampane kandidátov na Blížia sa vianoèné sviatky. Èo zaželáte 
primátora a poslancov MZ. Zdá sa Vám, obèanom nášho mesta?
že bola predvolebná kampaò korektná?

Obyvatelia Rajca Vám už po piatykrát 
prejavili dôveru a zvolili Vás za primá-
tora Rajca. Post ste si obhájili s ve¾kým 
náskokom oproti ostatným kandidátom. 
Aké sú Vaše pocity?

nov prišlo voli� a prejavila sa vô¾a nadpolo-
viènej väèšiny obyvate¾ov (k volebným ur-
nám prišlo 55,69 % obyvate¾ov). 

Dôveru volièov poci�ujem aj v tom, že sa 
snažíme robi� politiku pre obèanov, snaží-
me sa, aby sa naše mesto rozvíjalo, aby 
sme do nášho mesta pritiahli finanèné pros-
triedky z eurofondov, snažíme sa vytvori� 
podmienky pre príjemný život v našom me-
ste. A toto asi boli všetko dôvody, pre ktoré 
volièi rozhodli tak, ako rozhodli. 

Chcel by som sa všetkým volièom Predpokladám, že ustanovujúce mest-
ve¾mi pekne a úprimne poïakova� za ské zastupite¾stvo bude zvolané na 16. de-
prejavenú dôveru, za každý jeden hlas. A cembra. 
tak ako doteraz budem sa snaži� napåòa� Hlavným bodom programu bude zlože-
volebný program, s ktorým som išiel do vo- nie s¾ubu nových poslancov tak, aby sme od 
lieb a hlavne sa budem snaži� nesklama� januára mohli zaèa� vytvára� pracovné ko-
dôveru volièov. misie pri MZ a aby sme už od nového roku 

mohli zaèa� pracova� naplno.

Všetkým obèanom nášho mesta prajem 
Aj keï sa niektorí kandidáti vyjadrili, že veselé Vianoce, š�astný nový rok, aby via-

predvolebná kampaò bola korektná, ja si noèné sviatky prežili s pokojom, s láskou     
myslím, že tomu tak nebolo. v srdci, aby sme si túto lásku vedeli vzájom-

Volebná kampaò na primátora, ale aj na ne rozdáva�, aby v našom meste vládol po-
poslancov mestského zastupite¾stva, bola  koj a dobré medzi¾udské vz�ahy a všetkým 
v podaní niektorých kandidátov ve¾mi špi- obèanom prajem ve¾a zdravia do ïalších 
navá, plná osoèovania, ohovárania a nená- dní.
visti. Za rozhovor ïakuje Šzá

Chcel by som, aby si uvedomili, že ne-
návis�ou, ktorú rozsievajú medzi obèanov, 
èi chcú alebo nechcú, kàmia aj mladú gene-
ráciu, èo nie je dobré a prosím ich, aby s tým 
prestali. Ak chcú pre naše mesto nieèo uro-
bi�, nech to zaènú realizova� – pre všetkých Moje pocity sú ve¾mi príjemné. Mám 
sú na úrade dvere otvorené.ve¾mi dobrý pocit z toho, že tak ve¾a obèa-

ky 2011 – 2013, ku ktorému predložila odborné stanovisko hlavná 
kontrolórka mesta. Po krátkej diskusii poslanci schválili rozpoèet a 
programový rozpoèet na rok 2011 a zobrali na vedomie návrhy roz-
poètu a programového rozpoètu na roky 2012 a 2013.

Príspevkové organizácie mesta – Domov vïaky a Mestské kul-
Na poslednom riadnom zasadnutí sa poslanci mestského zastu- túrne stredisko Rajec predložili poslancom na schválenie návrhy 

pite¾stva stretli vo štvrtok 25. novembra. rozpoètu a programového rozpoètu na roky 2011 – 2013, ku ktorým 
vyjadrila odborné stanovisko aj hlavná kontrolórka mesta. Obom or-
ganizáciám poslanci schválili rozpoèet na rok 2011 a zobrali na V prvom bode programu predložila hlavná kontrolórka mesta 
vedomie návrhy rozpoètov na roky 2012 a 2013.Ing. B. Sekáèová správu o kontrole plnenia uznesení a preh¾ad pl-

pos- Hlavná kontrolórka mesta predložila poslancom správu o výs-nenia uznesení, ktoré neboli splnené do 21. októbra. Správu 
lanci ledku uskutoènených kontrol v novembri 2010 a návrh plánu kon-zobrali na vedomie.

trolnej èinnosti na 1. polrok 2011.V ïalšom bode programu sa poslanci zaoberali možnos�ami 
Na základe uznesenia è. 94/2010 poslanci MZ schválili urbanis-preklenovacieho úveru na doèasné financovanie dodávky èistiacich 

tickú štúdiu Rajec „Sever – Záhumnie".strojov pre Mesto Rajec z projektu životného prostredia Èisté mes-
V interpeláciách sa poslanci zaoberali s�ažnos�ou uèiteliek MŠ to, ktorý bude následne uhradený po vrátení finanèných prostried-

na Mudrochovej ulici, ktorá bola odstúpená na Štátnu školskú in-kov z ministerstva životného prostredia. 
špekciu. Rokovanie pokraèovalo prejednávaním zmien v rozpoète a pro-

Riadite¾ka DV predložila návrh na úpravu výšky stravnej jednot-gramovom rozpoète Mesta Rajec a v rozpoète Domova vïaky. K ná-
ky v DV. Poslanci tento návrh po prerokovaní schválili.vrhom predložila hlavná kontrolórka mesta odborné stanovisko a 

Na základe uznesenia è. 7/2008 z 31. 1. 2008 bola podpísaná poslanci navrhované zmeny zobrali na vedomie.
medzi Mestom Rajec a Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava V ïalších bodoch sa prerokovali návrhy Všeobecne záväzných 
záložná zmluva z dôvodu ruèenia poèas výstavby Nájomného byto-nariadení mesta pre rok 2011, ktoré boli jednomyse¾ne schválené.  
vého domu na ul. S. Chalupku. Stavba bola daná do užívania kolau-S jednotlivými VZN sa obyvatelia môžu oboznámi� na internetovej 
daèným rozhodnutím è. 07/31/2010/KR/60-DU zo dòa 26. 4. 2010. stránke mesta.
Po kolaudácií stavby bolo potrebné na nadobudnutú nehnute¾nos� Mesto Rajec predložilo na schválenie návrh rozpoètu a 
zriadi� záložné právo. Poslanci súhlasili so zriadením záložného programového rozpoètu Mesta Rajec na ro-
práva na zabezpeèenie poh¾adávok. 

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

R. Köhler

PRIMÁTOROM MESTA
ING. JÁN RYBÁRIK

MsÚ

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
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Poèet zapísaných volièov 4882
Poèet zúèastnených volièov 2719
Poèet platných hlasovacích lístkov pre pos-
lancov MZ 2602
Poèet platných hlasovacích lístkov pre vo¾-
by primátora 2675
% úèasti              55,69 %

Poradie kandidátov na primátora mesta 10. Mgr. Eva Kalinová   117 Poradie kandidátov na poslancov do MZ
Rajec     poèet hlasov 11. Monika Kardošová   112
1. Ing. Ján Rybárik 1138 12. Anna Vajcíková   104   1. Ing. Gustáv Mucha   203
2. Ing. Emil Zafka   481 13. Ján Kavec   103   2. Ing. Jozefa Blažeková   193
3. Ing. Marián Jasenovec   475 14. Igor Stupòan     98   3. Gabriel Špánik   184
4. Ing. Karol Dobeš   314 15. Rastislav Gažúr     95   4. Bc. Marta Repková   153
5. RNDr. Jaroslav Pecho   250 16. Ing. Jozefína Šimíková     68   5. Ing. Štefan Židek   118
6. Juraj Vanovèan      17 17. Rudolf Špánik      61   6. JUDr. Anna Kecerová Veselá     95

18. Ing. Michal Školník     51   7. Anna Dubcová     90
Za primátora mesta Rajec bol zvolený   8. Miloš Baránek     70

Ing. Ján Rybárik s poètom hlasov 1138.   9. Veronika Buèeková     58
VOLEBNÝ OBVOD 02 10. Ing. Anton Cinko     58

Poslanci zvolení do Mestského zastupi- 11. Ján Gažúr     58
te¾stva v Rajci Poèet zapísaných volièov 1002 12. Karol Mikolka     58
  1. Mgr. Peter Hanus   416 Poèet zúèastnených volièov   586 13. Milan Kasman     50
  2. Mgr. Michal Šupka   295 PPHL pre poslancov MZ   545 14. Ján Soviar     22
  3. Mgr. Vladimír Baïura   211 PPHL pre vo¾by primátora   579
  4. Mgr. Róbert Augustín   166 % úèasti            58,48 %
  5. PaedDr. Marta Stehlíková   239 VOLEBNÝ OBVOD 04
  6. Ing. Peter Pekara   179 Poradie kandidátov na primátora mesta 
  7. Ing. Gustáv Mucha   203 vo volebnom obvode è. 02 Poèet zapísaných volièov 1323
  8. Ing. Jozefa Blažeková   193     poèet hlasov Poèet zúèastnených volièov   732
  9. Gabriel Špánik   184 1. Ing. Ján Rybárik   194 PPHL pre poslancov MZ   716
10. Mgr. Bohdan Jonek   353 2. Ing. Emil Zafka   180 PPHL pre vo¾by primátora   720
11. Martin Matejka   253 3. Ing. Karol Dobeš     79 % úèasti           55,33 %
12. MUDr. Ján Rybárik   203 4. RNDr. Jaroslav Pecho     67
13. Mgr. Katarína Èeròanská   164 5. Ing. Marián Jasenovec     56 Poradie kandidátov na primátora mesta 

6. Juraj Vanovèan        3 vo volebnom obvode è. 04
    poèet hlasov

VÝSLEDKY VOLIEB POD¼A JEDNOTLI- Poradie kandidátov na poslancov do MZ 1. Ing. Ján Rybárik   277
VÝCH VOLEBNÝCH OBVODOV 2. Ing. Emil Zafka   132

  1. PaedDr. Marta Stehlíková   239 3. Ing. Marián Jasenovec   124
VOLEBNÝ OBVOD 01   2. Ing. Peter Pekara   179 4. Ing. Karol Dobeš   121

  3. RNDr. Ladislav Židek   149 5. RNDr. Jaroslav Pecho     62
Poèet zapísaných volièov 1540   4. Ján Pekara     99 6. Juraj Vanovèan       4
Poèet zúèastnených volièov   804   5. Jaroslav Smieško     99
Poèet platných hlasovacích lístkov (PPHL)   6. Marcel Stupòan     67 Poradie kandidátov na poslancov do MZ
pre poslancov MZ   778   7. Ing. Ján Pekara     64
PPHL pre vo¾by primátora   782   8. ¼ubomír Kypus     49   1. Mgr. Bohdan Jonek   353
% úèasti             52,21 %   9. Ing. Jaroslav Špánik     49   2. Martin Matejka   253

10. Ján Èmelo     13   3. MUDr. Ján Rybárik   203
Poradie kandidátov na primátora mesta   4. Mgr. Katarína Èeròanská   164
vo volebnom obvode è. 01   5. Stanislav Albert   152

    poèet hlasov VOLEBNÝ OBVOD 03   6. Pavol Uhlárik   148
1. Ing. Ján Rybárik   376   7. Eva Mihalcová   126
2. Ing. Marián Jasenovec   174 Poèet zapísaných volièov 1017   8. Ján Albert   118
3. Ing. Karol Dobeš     80 Poèet zúèastnených volièov   597   9. Mária Siladiová   118
4. RNDr. Jaroslav Pecho     77 PPHL pre poslancov MZ   563 10. Ing. Ján Šamalík     90
5. Ing. Emil Zafka     73 PPHL pre vo¾by primátora   594 11. Karol Židek     89
6. Juraj Vanovèan        2 % úèasti           58,70 % 12. Jiøí Novák     87

13. Ing. Ladislav Pekara     77
Poradie kandidátov na poslancov do MZ Poradie kandidátov na primátora mesta 14. Jozef Pastierèin     76

vo volebnom obvode è. 03 15. Ladislav Tabaèek     71
  1. Mgr. Peter Hanus   416     poèet hlasov 16. Anton Rybárik     64
  2. Mgr. Michal Šupka   295 1. Ing. Ján Rybárik   291 17. Peter Pekarík     57
  3. Mgr. Vladimír Baïura   211 2. Ing. Marián Jasenovec   121 18. Jozef Huljak     54
  4. Mgr. Róbert Augustín   166 3. Ing. Emil Zafka     96 19. Mgr. Zuzana Mlynárová     45
  5. Dáša Bajzíková   142 4. RNDr. Jaroslav Pecho     44 20. Tomáš Urík     35
  6. Roman Dolník   140 5. Ing. Karol Dobeš     34
  7. Mgr. Marta Pauková   135 6. Juraj Vanovèan        8 MsÚ
  8. MUDr. Katarína Škubová   132
  9. Vladimír Dubec   129

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dòa 27. 11. 2010 v meste Rajec

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2010
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Nie všetci ¾udia majú to š�astie, že majú 
bezchybný zrak. Niektorým osud „do vien-
ka“ nadelil problémy s videním. Takíto ¾udia 
sú ochudobnení od zrakového vnímania, 
ale majú vyvinutý zvláštny zmysel pre vní-
manie prekážok a predovšetkým majú lepší 
hmat a sluch.

Aj v Rajci a okolí žijú medzi nami spolu-
obèania, ktorí majú problém so zrakom. 
Niektorí sa s týmto problémom pasujú od 
narodenia, niektorým poškodilo zrak zrane-
nie, èi choroba.

Spoloènos� Bausch & Lomb pri príleži-
tosti tohtoroèného dòa zraku vyda la  
dve audioknihy v sloven-
skom a èeskom jazy-
ku. Ide o povied-
ky od Michala 
V i e w e g h a  a  
Martina Kukuèí-
na. Zmyslom tejto 
akcie je sprostred-
kova� literatúru i tým, 
ktorí kvôli svojmu zra-
kovému postihnutiu 
nemôžu èíta�. Tieto au-
dioknihy boli distribuované bezplatne vyb-
raným knižniciam a organizáciám a jednou 
z týchto inštitúcií sa stala aj Mestská knižni-
ca pri Mestskom kultúrnom stredisku Rajec, 
ktorá ich zaradila do svojho fondu.

Okrem týchto audiokníh si v knižnici  
môžu naši nevidiaci spoluobèania zapoži-
èa� aj nieko¾ko titulov v brailovom písme.

Šzá

Po štvrtýkrát sa v Mestskej knižnici pri 
MsKS Rajec uskutoènilo organizované po-
dujatie pre všetkých prvákov v meste – Pa-
sovanie za èitate¾ov knižnice. Podujatie 
bolo rozdelené do dvoch dní 22. a 25. no-
vembra. 

Na slávnostnom pasovaní sa zúèastnilo 
80 detí zo Základnej školy na Lipovej ulici a 
Cirkevnej školy sv. J. Vianneyho. 

Na zaèiatku sa deti interaktívnym hra-
ným divadielkom zoznámili s pravidlami 
knižnice. Divadielko zahrali deti z Èili diva-
dla. Èitatelia Janka a Mirko im hravou for-
mou ukázali, ako sa treba správa� v knižni-
ci, èo všetko sa s knihami môže a nemôže 
robi� a samozrejme ich oboznámili aj s pra-
vidlami požièiavania kníh z knižnice.

„Ústa máme, aby sme hovorili pekné bás-
nièky, uši máme, aby sme poèúvali pekné pes-
nièky, nos máme, aby nám zavoòal 
každý kvet a oèi máme, aby sme si 
preèítali celý rozprávkový svet.“, ta-

„s¾ubom“ Po príjemnom kýmto milým  sa zaviazali 
stretnutí si každé prváci, že sa stanú èitate¾mi mest-
die�a odnieslo za skej knižnice. 
odmenu medovní-A potom nasledovalo pasova-
èek, ktorý pre ne nie – každé die�a si pok¾aklo na 
p r i p r a v i l i  d e t i          koleno, èitate¾ Mirko ich pasoval za 
z krúžku Kreativ pri èitate¾a a svojim odtlaèkom potvr-
MsKS. dili, že to myslia naozaj vážne.

Pamätné listiny s ich „podpismi“ už visia Takmer všetky deti si vybrali svoju prvú 
na oknách detského oddelenia mestskej knihu, ktorú si zapožièali domov. Ich triedni 
knižnice a každé die�a si môže pri ïalšej uèitelia s¾úbili, že zo zaèiatku si budú chodi� 
návšteve pripomenú� toto milé podujatie.knihy vymieòa� spoloène ako trieda, kým si 

deti zvyknú, že knihy treba aj vráti�.

Už po nieko¾kýkrát je súèas�ou Mikuláša na námestí aj malá 
vianoèná tržnica v radnici. Kto chcel, mohol si zakúpi� nejakú drob-
nos� na sviatoèný stôl a komu bolo zima, mohol sa zahria� pri via-
noènom punèi – pre deti samozrejme bola pripravená jeho nealko-

Snehové vloèky, vianoèná výzdoba na uliciach, rozsvietené holická verzia.
stromèeky na námestiach to všetko je predzves�, že sa blíži naj-
krajšie obdobie v roku – Vianoce. A ku Vianociam neodmyslite¾ne 
patrí aj sviatok sv. Mikuláša. Všetky deti nedoèkavo èakajú, èi im aj 
tento rok Mikuláš nieèo prinesie do ich vyumývaných èižiem a topá-
nok. 

Mikuláš má v tento deò naozaj ve¾a práce, lebo musí stihnú� 
rozda� darèeky všetkým de�om nielen u nich doma, u starých rodi-
èov, v škole, ale aj na námestiach takmer na celom Slovensku. Ne-
bolo tomu inak ani v tomto roku a Mikuláš na rajecké námestie pri-
šiel 6. decembra.

Predbehli ho však èert s anjelom. Èert sa chcel výnimoène po-
lepši�, aby aj on dostal darèek od Mikuláša. Samozrejme, že anjel 
mu musel najskôr vysvetli�, èo to taký dobrý skutok vlastne je. Nako-
niec prišiel aj Mikuláš a deti zo škôl v meste mu predviedli, èo si pre 
neho všetko pripravili a za odmenu dostali od neho sladkú maškrtu. 

Na Mikuláša v Rajci èaká každoroène aj jedna milá povinnos� – 
rozsvietenie vianoèného stromèeka, èo sa mu s pomocou detí aj 
podarilo. Mikuláš samozrejme nezabudol ani na ostatné deti, ktoré 
prišli na námestie – a že ich bolo neúrekom – a spolu so svojimi po- Podujatie pre vás pripravilo Mesto Rajec a Mestské kultúrne 
mocníkmi im rozdal sladké balíèky. stredisko Rajec. Ïakujeme za sponzorské dary, bez ktorých by 

takéto krásne podujatie nemohlo vzniknú�. Ïakujeme: Kofola a.s., 
Rajecká Lesná, Pekáreò Bohdalova, predajne FIT I a FIT II – Viliam 
Pekný a Mária Pekná a predajòa EVA – Marta Pauliniová. 

PREÈÍTAJÚ CELÝ ROZPRÁVKOVÝ SVET

Text a 2x foto: Šzá

KNIHY PRE NEVIDIACICH 
A SLABOZRAKÝCH AJ V RAJCI

KNIHY PRE NEVIDIACICH 
A SLABOZRAKÝCH AJ V RAJCI

ROZŽIARENÉ DETSKÉ OÈKÁ

Text a foto: Šzá
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V septembrovom èísle Rajèana sme si 
preèítali rozhovor s Ing. Jozefom Ma�a�om, 
v ktorom bolo ve¾a nepresností a chybných 
informácií o zásahu na Šujskom rašelinisku však bol pán Ma�a�a dozvedel v stavebnom die – èím chránime aj sami seba. Na to asi 
a súvisiacom podnete. Škoda, že redakcia konaní, keby neignoroval platnú legislatívu musí prís� každý sám. Verejná mienka je 
neoslovila s otázkami aj OZ Tilia (podávate- (ako riadite¾ firmy Dolkam Šuja, a. s., urèite totiž èastejšie (aj v prípade rozporu so záko-
¾a podnetu), alebo Slovenskú inšpekciu ži- pozná stavebný zákon). Pri prácach nereš- nom) na strane toho, kto hovorí o dobrom 
votného prostredia, ktorá podnet riešila. pektoval ani vlastnícke práva. Stavebné úmysle vybudova� nieèo pre obyvate¾ov ob-

práce robil bez zistenia a následného súhla- ce, zorganizova� grilovaèku, futbal, akciu 
Možno by v èlánku neboli chýbali nasle- su vlastníka (nie užívate¾a!) pozemku. pre deti... Tieto aktivity sú samozrejme dôle-

(Pozn.: porušenie zákona o ochrane príro-dovné informácie: žité a potrebné, lenže úèel nesvätí pros-
dy a krajiny, ako aj stavebného zákona, vyp- triedky. Je tiež otázne, èi pre stretnutie        Bez oh¾adu na to, èi boli terénne práce 
lynulo z objasòovania podnetu Slovenskou s ¾uïmi a oddych v prírode potrebujeme prí-vykonané v ochrannom pásme Prírodnej 
inšpekciou životného prostredia viï – stupovú cestu pre auto a parkovisko rovno rezervácie Šujské rašelinisko alebo o pár 

). na lúke. Èi nám po hodinách na poèítaèi a metrov ïalej, stále išlo o poškodenie mok-
Súhlasím s p. Ma�a�om, že starostlivos� TV nestaèí ohník namiesto elektrického os-rade, ktorá je chránená aj mimo rezervácie 

o rezerváciu je zanedbaná (o toto územie vetlenia. A neviem, ako sa dá pre rekreáciu (èiže v 1. stupni ochrany, nie je teda možné 
sa má stara� Štátna ochrana prírody SR). využi� 25 m dlhá jama vykopaná v rašelinis-vzácnu lúku porovnáva� s lomom alebo zá-
Kvalitný manažment rezervácie je aj záme- ku... Viem však, že žiadny biotop po jeho hradou, a je zbytoèné na metre poèíta�, ko¾-
rom OZ Tilia. Nebránime sa spolupráci   po š ko d e ní nedokážeme vráti� do pôvodné-ko navezeného štrku zasiahlo do 3. stup-
s majite¾mi okolitých pozemkov a prevá- ho stavu.òa). Okrem toho, biotop v rezervácii je mož-
dzok. Spolupráca však musí ma� jasné pra- Ak sa èitate¾ovi zdá, že sa robí prive¾a né naruši� aj odvodnením vybudovaným     
vidlá, rešpektova� zákon a bra� oh¾ad na rozruchu okolo trochy rašeliny, má vlastne v jej okolí, hranica chráneného územia nie 
prioritu, ktorou je v chránenom území och- pravdu. Lebo tu ve¾mi nejde o rašelinisko (aj je hranicou ekosystému.
rana prírody. keï vzácne a jedineèné v našom regióne). Iste, nie každý musí pozna� chránené 

Nemienim nikoho presviedèa� o význa- Ale viac ide o nás ¾udí, naše priority, nároky, rastliny (ktoré boli zasypané), význam bio-
me chránených území, ich citlivosti na zá- oh¾aduplnos�, kultúru...topu rašeliniska a jeho vodný režim (naru-
sahy èloveka, ani o potrebe chráni� prostre-šený výkopom a drenážami). Všetko by sa Eva Stanková, OZ Tilia

www.oz-tilia.eu

O ŠUJSKOM RAŠELINISKU Z INÉHO OBJEKTÍVU

ÈO NA TO REDAKCIA 
RAJÈANA?

Mesaèník Rajèan netvoria profesio-
nálni novinári a nesnaží sa by� mienko-
tvorným periodikom.

Tvorcovia mesaèníka informujú obèa-
nov o tom, èo sa deje v našom meste. Èo 
nové sa vybuduje, opravuje, èo sa deje    
v kultúre, v školstve, v športe...

Snažíme sa informova� o všetkých ob-
lastiach života v našom meste. Popritom 
uverejòujeme aj èlánky od obèanov, ktorí 
požiadajú o ich uverejnenie. V týchto èlán-
koch neskúmame presnos� a odbornos� 
informácií, to nech posúdia dotknuté stra-
ny a v prípade iného názoru majú mož-
nos� reagova� svojim èlánkom. 

Redakcia Rajèana uverejnila rozho-
vor s Ing. Jozefom Ma�a�om, lebo o to po-
žiadal. Redakcia Rajèana uverejnila èlá-
nok Evy Stankovej, lebo o to požiadala. 
Tak ako sme neposudzovali informácie 
Ing. Ma�a�u a nežiadali sme stanoviská 
ïalších strán, neposudzujeme ani infor-
mácie Evy Stankovej a nežiadame ïalšie 
stanoviská.

Redakcia Rajèana

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
RAJEC

ÏAKUJE

Materskej škole na ul. Obrancov 
mieru  za výstavu prác žiakov

ako po iné roky, prispeli svojim dielom do 
tejto úspešnej kampane. 

Dievèatá našej školy prechádzali 12. no-
vembra ulicami mesta s pokladnièkami a 
predávali za dobrovo¾ný príspevok odznak Hodina de�om je celonárodná a celo-
s maskotom Hodiny de�om, ktorý dostal roèná verejná zbierka Nadácie pre deti Slo-
meno Hugo. venska, za ktorou sa ukrýva široký tím od-

Oslovili ve¾a ¾udí a podarilo sa im vyzbie-hodlaných ¾udí. Detské i mládežnícke orga-
ra� 240,19 €. Ako vždy, ve¾mi kladne sa ku nizácie, osobnosti, zamestnanci nadácie, 
zbierke postavilo vedenie a zamestnanci fir-dobrovo¾níci, média – všetci s nadšením 
my Vinuta Rajec. odvádzajú ve¾ký kus práce pre deti na Slo-

Ïakujeme všetkým dobrým ¾uïom, ktorí vensku. Zbierku povolilo Ministerstvo vnút-
prispeli na dobrú vec.ra Slovenskej republiky.

Základnou myšlienkou ve-
rejnej zbierky je spája� všetkých 
¾udí. Oslovova� nielen jednotliv-
cov, ale aj organizácie, spoloè-
nosti a médiá, aby sa finanèným 
alebo nefinanèným spôsobom 
zapojili do Hodiny de�om. Fi-
nanèné príspevky zo zbierky sa 
transparentne a efektívne roz-
de¾ujú organizáciám a projek-

Zbierka pre deti Slovenska pokraèuje až tom zameraným na pomoc a rozvoj detí a 
do konca roka, takže sa ešte všetci môže-mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska. 
me zapoji� tým, že pošleme SMS na èíslo Podporujú sa projekty:

Nielen ma� 800 alebo zavoláme na èíslo 18222 a - – vedomie vlastnej hodnoty a 
prispejeme sumou 2 €. Okrem toho môže-dôstojnosti

Keï sú deti iné me darova� svoj posledný hodinový záro--  – rešpekt k rôznorodosti
Riešime veci spolu bok v roku de�om a mladým ¾uïom.- – participácia detí

- Keï die�a potrebuje okamžitú pomoc – 
„MA� DIE�A ZNAMENÁ POCHOPI�, predchádzanie a riešenie krízových situá-

ŽE VAŠE SRDCE SA OD VÁS ODDELÍ A cií detí
KRÁÈA VED¼A VÁS“.V roku 2009 sa na celom Slovensku 

vyzbieralo 266 020,66 €. Mgr. Estera Uhláriková,
Gymnázium, Javorová 5, Rajec

V tomto roku 2010 sa us-
kutoènil už 12. roèník kampa-
ne. Študenti Gymnázia na 
Javorovej ul. v Rajci, tak 

ULIÈNICA
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ŠKOLA SA NEUKLADÁ NA ZIMNÝ SPÁNOK

25. OKTÓBER – MEDZINÁRODNÝ DEÒ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Pri príležitosti Medzinárodného dòa školských knižníc sa opä� 
netradièným spôsobom pre žiakov školy otvorili dvere do školskej 
knižnice, ktorá slúži žiakom nielen na èítanie, ale aj na vyuèovanie. 
V tento významný deò sa tu žiaci zišli, aby dokázali, že hoci dnešná 
moderná doba ponúka rôzne kultúrne vymoženosti, ako je televízia 
èi internet, kniha nestráca svoj význam. Odomyká v èloveku jeho 
fantáziu, túžby, emócie a ideály, zaháòa nudu, vzdeláva, pomáha 
zabudnú� na starosti a boles�.

EURÓPSKY TÝŽDEÒ BOJA PROTI DROGÁM

Tretí novembrový týždeò je Európskym týždòom boja proti 
drogám. Tento týždeò pôvodne vznikol ako Týždeò prevencie voèi 
drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie      
v roku 1998.

Stalo sa tradíciou, že poèas tretieho novembrového týždòa sa 
organizujú a zvidite¾òujú aktivity a výzvy vo vz�ahu k užívaniu drog. 
Vzh¾adom k tomu, že ide o problémy súèasnej spoloènosti, aj na 
našej škole sme sa venovali tejto problematike.

Na zaèiatku školského roka sme urobili tematickú nástenku 
venovanú drogám. Žiaci nakreslili výkresy s podtémou Stop fajèe-
niu. Pripravili sme rozhlasovú reláciu, v ktorej žiaèky okrem iného 
preèítali úryvok z knihy Daniela Heviera – Krajina Agord (èítaj 
odzadu), ktorá žiakov ve¾mi zaujala. Pre žiakov 7., 8. a 9. roèníka Žiaci 1. až 4. roèníka si pozreli divadelné pásmo, v ktorom starší 
bola pripravená prednáška aj s PowerPointovu prezentáciou pod žiaci predviedli ukážky z najkrajších ¾udových rozprávok. Žiaci 5. až 
názvom Staèí poveda� NIE.8. roèníka vytvorili maxileporelo na motívy rozprávky O troch pra-

V poslednom èase sa stále viac a viac hovorí o drogách, mnohí siatkach. Žiaci 9. roèníka využili svoje poznatky zo septembrovej 
si napriek všetkému neuvedomujú dôsledky ich užívania. A aby sa školskej exkurzie a v anglickom i nemeckom jazyku vypracovali 
im mohli bráni�, musia ich najprv pozna�. Úèelom prednášky a pre-projektové práce na tému Po stopách slovenského spisovate¾a      
zentácie bolo informova� o rizikách spojených s užívaním drog a J. G. Tajovského. Okrem toho všetci žiaci 3. až 9. roèníka využili 
omamných látok a zároveò vystríha� a odradi� ich od ich užívania. možnos� zapoji� sa do ankety o najob¾úbenejšiu knihu našej školy. 
Prednáška bola doplnená aj krátkymi videami (youtube.com), ktoré Na 1. stupni sa naj knihou stala kniha od Gabriely Futovej – H¾adám 
zachytávajú dôsledky užívania omamných látok. Prednáška žiakov lepšiu mamu. Na 2. stupni zví�azila kniha J. K. Rowlingovej – Harry 
zaujala, o èom svedèili poèetné otázky nielen poèas prednášky, ale Potter. 
aj nieko¾ko dní po nej.Toto zaujímavé školské podujatie malo u žiakov ve¾ký úspech a 

Zároveò by som sa chcela poïakova� žiaèkam zo 7.A triedy – záujem. Za všetkých to potvrdili slová jednej žiaèky: „Už sa tešíme 
Sandre Lasokovej a Lujze Stupòanovej za pomoc.na budúci rok!“.

Tejto problematike sa venujeme na našej škole už nieko¾ko ro-
kov a urèite sa jej budeme venova� aj naïalej, aby všetci žiaci mali 
na pamäti, že treba zobra� loptu a nie drogu. 

Dominika Tordová, koordinátor drogovej prevencie

Mgr. V. Hojová

Nadišiel december. Tri mesiace školského roka sú za nami, 
všetci sa tešíme na zimu, sneh a Vianoce. Tri mesiace ubehli ako 
voda a v Základnej škole na Lipovej ulici v Rajci sa toho udialo 
skutoène ve¾a.

Finišujú stavebné práce, piataci stihli svoju exkurziu a na škole 
sme pripravili pre žiakov nieko¾ko zaujímavých akcií – ima-
trikulácie prvákov, Medzinárodný deò školských knižníc, týždeò 
venovaný boju proti drogám, navštívili sme nieko¾ko predstavení, 
zúèastnili sme sa nieko¾kých športových i vedomostných sú�aží, 
na stenách a oknách sa objavila vianoèná výzdoba a už sa ne-
vieme doèka� exkurzie do vianoènej Viedne.

Dovo¾te nám, aby sme vám priblížili nieko¾ko akcií, ktoré sme 
pripravili spolu so žiakmi pre žiakov.

Foto: archív ZŠ, Lipová

Foto: archív ZŠ, Lipová

Foto: archív ZŠ, Lipová
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Kúpila som svojmu priate¾ovi na narodeniny pletený sveter v jednom znaèkovom 
obchode. Po rozbalení darèeka sme si všimli, že sveter je rozpáraný. Ihneï sme ho 
išli reklamova�. Predavaèka nám chybu uznala a umožnila nám vybra� si iný. Náš 
sveter už vypredali a niè iné sa nám nepáèilo, a tak sme sa spýtali, èi nám môžu 
vráti� peniaze. Predavaèka odpovedala, že peniaze nám vráti� nemôžu, jedine, 
že nám vystaví firemnú poukážku v hodnote svetra, ktorá bude plati� 5 rokov. 
Stretla som sa s tým prvýkrát a ve¾mi sa mi to nezdá a popravde by som chcela rad-
šej svoje peniaze spä�. Dá sa s tým nieèo robi�?.

PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA

je zákon, èím mu dáte najavo, že ste si svo-
jich práv vedomá a možno voèi vám zvolí iný 
postup. Pokia¾ by sa predávajúci vzpieral, 
že on dostal iné pokyny a nemôže vám pe-
niaze vráti�, vypýtajte si k nahliadnutiu rek-
lamaèný poriadok, ktorý je povinný vies�, 
prípadne si zavolajte vedúceho pracovníka. 
Ak napriek tomu neuspejete, zostáva ešte 
možnos� obráti� sa na Slovenskú obchodnú 
inšpekciu.

Všetkým èitate¾om prajem ve¾a trpezli-
vosti pri reklamácii a pekné sviatky.

Mgr. Lukáš Bútora, advokátsky koncipient

dávajúcemu a on vám vráti peniaze. Pokia¾ S blížiacimi sa sviatkami sa s obdobnou 
by ste od zmluvy odstúpili, vznikol by vám situáciou zrejme stretnú aj viacerí naši èita-
jednoznaène nárok na vrátenie peòazí. Zá-telia. Predávajúci pri vybavovaní vašej rek-
kon nikde neuvádza povinnos� prija� penia-lamácie celkom evidentne porušil zákon.

Pod¾a zákona o ochrane spotrebite¾a ze vo forme peòažnej poukážky na nákup 
vás mal pri uplatnení reklamácie dokon- tovaru u toho istého predávajúceho. Takým-
ca pouèi�, že nako¾ko evidentne ide   to  s pô s ob om sa obchodníci iba snažia pri-
o tzv. neodstránite¾nú vadu, máte ako núti� vás, aby ste svoje peniaze nakoniec 
spotrebite¾ právo vybra� si, èi budete minuli aj tak u nich v obchode.
žiada� výmenu tovaru alebo odstúpite Odporúèam vám neda� sa odbi� a po-
od zmluvy kojne sa dožadova� svojich práv. Predáva-. Odstúpenie od zmluvy má tie 

júceho pouète, že svojím postupom porušu-praktické dôsledky, že vy vrátite tovar pre-

Lucia K.

REKLAMÁCIA ZAKÚPENÉHO TOVARU
Vaše otázky právneho charakteru 

do rubriky Právna poradòa môžete     
v písomnej forme odovzda�:

1. osobne v Mestskom kultúrnom stre-
disku Rajec.
2. e-mail: 
3. vhodi� do schránky pred vstupom do 
MsKS Rajec

Na otázky vám odpovie advokátska kan-
celária JUDr. Anny Kecerovej-Veselej.

mesacnikrajcan@rajec.net

várni sa zatia¾ delíme Pán Cesnek mohli by ste nám poveda�   
na plavcov a neplav-o trénovaní mladých triatlonistov na 
cov. S neplavcami sa Základnej škole Lipová ul.?
snažíme zvládnu� Od zaèiatku októbra som zaèal s trénin-
plavecké základy, gom na škole, kde nám riadite¾ školy umož-
aby sa všetky deti do-nil využíva� priestory každý týždeò vo štvr-
stali na urèitú úroveò tok od 15.30 do 17.30 hod. Naše tréningy sú 
plaveckých schop-orientované všestranne na beh, bicykel a 

p ností.plávanie. V rvej èasti tréningu máme prí-
pravu na bicykloch, alebo v behu a v druhej Je pri vašom špor-
èasti robíme športové hry. Okrem toho sa tovaní dôležitá aj 
stretávame aj cez víkendy, kde cestujeme spolupráca s rodiè-
do Žiliny na plaváreò k plaveckým trénin- mi?

Pre správnu èin-gom
nos� nášho novo tvo-Preèo je dôležité, aby die�a chodilo na 
riaceho sa športové-takýto športový krúžok?
ho kolektívu je ve¾mi Moji zverenci si medzi sebou vytvárajú 
dôležitá aj podpora rodièov. Nehovorím len ale o výchovu športovcov, ktorí majú rados� športové vz�ahy, ktoré napomáhajú pri 
o materiálnej, kde die�a bez bicykla nemôže zo športovania a pretekania ako takého.zvládnutí cyklistických, bežeckých a pla-
bicyklova�, resp. bez vstupného na plavá-veckých tréningov. Pod¾a športovej výkon- Ako ste sa dostali k trénovaniu mladých 
reò sa nedostane do priestorov plavárne, nosti v skupinách bicyklujú, behajú a pláva- triatlonistov?
ale aj o záujme rodièov o detské športova- Pre moju generáciu som bol známy ako jú. Prakticky to prebieha tak, že na zaèiatku 
nie. Niektorí malí pretekári boli svojimi ro- èeskoslovenský reprezentant v atletike, tréningu sa pod¾a výkonnosti rozdelíme do 
dièmi podporovaní už pri 12-minútovke, ktorý sa zapísal do histórie slovenského skupín, v ktorých deti spoloène absolvujú 
teda Cooperovom teste v Rajci, kde ich maratónu výkonom 2:18:47. V športe som napríklad bežecký tréning do Ïurèinej a 
rodièia úprimne povzbudzovali. Pre èinnos� stále aktívny a na základe mojich športo-spä�, v druhej èasti tréningu robíme loptové 
nášho športového krúžku budeme naïalej vých skúseností je pre mòa ve¾kou výzvou hry. Pri plaveckom tréningu na Žilinskej pla-

rodièov navádza�  o vp ly vni� športový život mladej rajeckej ge-
k podpore mladých nerácie. Posledné roky si užívam èara tria-
športovcov, napr. prí- tlonu. Pre všestrannos� verím, že tento 
tomnos�ou pri našom šport zaujme viacerých mladých rajeckých 
plávaní, bicyklovaní, športovcov, a preto za pomoci niektorých 
ale aj pretekaní. Pri rodièov zaèíname vytvára� podmienky pre 
trénovaní nám nejde vznik rajeckého triatlonového klubu.
o výchovu ví�azov, 

Za rozhovor ïakuje Šzá
Foto: archív Klub triatlonistov

KLUB TRIATLONISTOV

inzercia



Zosobášili sa 

Radoslav Jarošinec a Bc. Martina Bíriková
Martin Dubec a Mária Holúbková

Martin Matejka a ¼udmila Hudeková

Zosobášili sa 

Opustili nás

Anna Frková 1952 – 24. 11. 2010

Opustili nás

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
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Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

65 rokov 86 rokov
Augustín Klimek Anna Slotová

Štefan Frniak
89 rokov

70 rokov Albína Poèiatková
Františka Sudorová Oldøich Polach

80 rokov 91 rokov
Mária Veselá Jozefína Babjaková

POÏAKOVANIE
Ïakujem všetkým volièom, ktorí sa zúèastnili komu-

nálnych volieb a predovšetkým tým, ktorí mi prejavili dôve-
ru a dali mi svoj hlas.

V prípade úspechu som bol pripravený pokraèova� v ro-
kovaniach s investorom, ktorý garantoval 300 pracovných 
miest v Meste Rajec. Dúfal som, že z pozície primátora bu-
dem môc� tieto rokovania dovies� do úspešného konca.

Napriek neúspechu vo vo¾bách, sa však budem snaži�   
i naïalej využíva� svoje skúsenosti a schopnosti v pros-
pech nášho mesta.

S úctou Ing. Karol Dobeš,
riadite¾ ÈSOB Považská Bystrica

POÏAKOVANIE

Ïakujem všetkým obèanom za 
prejavenú priazeò v komunálnych 
vo¾bách.

Zároveò prajem všetkým obyva-
te¾om nášho mesta príjemne prežitie 
vianoèných sviatkov a ve¾a zdravia a 
š�astia v novom roku 2011.

Vladimír Baïura

Jubilanti december 2010Jubilanti december 2010

Príroda sa odela do nového šatu – je tu jeseò. Október k tomuto 
obdobiu patrí a práve preto je tento mesiac venovaný úcte k star-
ším. Naši èlenovia Jednoty dôchodcov v Rajci sa pravidelne stretá-
vajú, aby si spoloène spríjemnili jeseò svojho života. Aj v októbri 
sme sa stretli, aby sme spoloène oslávili Mesiac úcty k starším.

Svojím milým vystúpením prišli pozdravi� našich seniorov deti   
z Materskej školy na ul. Obrancov mieru. Ich básnièky, pesnièky a 
tanec spolu s rozradostenými oèkami pohladili dušu všetkých prí-
tomných. Pani uèite¾ky – „ïakujeme“.

Naše stretnutie prišiel pozdravi� aj primátor mesta Ing. Ján Ry-
bárik, ktorý kyticou kvetov a krátkym príhovorom vyjadril úctu a vïa-
ku všetkým seniorom a poïakoval im za obetavú prácu pre svoje 
rodiny a mesto.

Je ešte ve¾a dobrých ¾udí, ktorí si vážia šediny našich èlenov a 
ochotne v rámci svojich možností prispeli na našu akciu. Sú to mest-
ský úrad – Ing. J. Rybárik, Dolkam Šuja – Ing. J. Ma�a�a, Agroregión 
Rajec – K. Koròanová a Kaviareò Thália – K. Mikolka. Touto cestou 
im vyslovujeme „srdeèné ïakujeme“.

Dobrú atmosféru umocnila aj skupina Spektrum, ktorá nám za-
hrala do tanca a urobila všetkým výbornú náladu.

Z tohto stretnutia sme sa rozišli do svojich domovov s pocitom, 
že aj v staršom veku si dokážeme spríjemni� dni jesene života. Keï 
sa k tomu pridajú slová vïaky, ten pocit je krásny a prajeme si, aby 
trval veène.

Živé kapry kupujeme väèšinou len raz do roka – na Vianoce. Z roka 
na rok sa však ich cena zvyšuje, a to nás núti prekontrolova� si, èi je 
správne odvážený, do akej akostnej triedy patrí, èi nie je poškodený 
alebo dokonca màtvy.

Pod¾a informácií zo Sloven-
skej obchodnej inšpekcie v Žiline, 
na základe skúseností z minulých 
rokov, možno poveda�, že najèas-
tejším spôsobom poškodzovania 
spotrebite¾ov pri predaji živých rýb 
je nedodržanie úètovnej hmotnos-
ti. Toto býva èasto spôsobené zle 
nastavenou váhou, èo nie je zjav-
né, keï je na nej položené neustále nejaké náradie. Èasto sú však ryby 
vážené brutto aj s taškami, prièom hmotnos� tašiek nebýva odpoèítaná 
od celkovej hmotnosti, alebo používané misy nemali zabezpeèený od-
tok, nezriedkavá býva aj silná námraza na strane váhy, kde bola polo-
žená ryba.

Kvalitu živých rýb upravuje Slovenská technická norma 466802 – 
sladkovodné trhové ryby. Pre jednotlivé druhy rýb sú stanovené mini-
málne hmotnosti, ktoré by mali dosahova�. Konkrétne kapor môže by� 
dodávaný ako výberový (2500 g), 1. akostná trieda (1000 g), 2. akostná 
trieda (700 g) a 3. akostná trieda (500 g). Pstruh dúhový a obyèajný 
musí dosahova� hmotnos� minimálne 150 g, amur biely 800 g, tolstolo-
bik biely a pestrý 700 g a štuka obyèajná 500 g.

Ryby dodávané ako trhové musia by� zdravotne nezávadné, bez 
cudzieho pachu, bez zjavných deformácií tela, s èistou pokožkou, bez 
poranenia zasahujúceho do svaloviny alebo kosti hlavy, bez mechanic-
kého poškodenia, ktoré by presahovalo 10 % povrchu tela a bez ocho-
renia. Ryby sa dodávajú živé alebo màtve. Màtve ryby musia ma� orga-
noleptické znaky èerstvo zabitých rýb. Ich expedícia sa uskutoèòuje na 
základe dohody dodávate¾a s odberate¾om. Màtve ryby možno krátko-
dobo uchova� v chladiarenských zariadeniach pri teplote 0 – +4 °C 
najdlhšie však 12 hodín. Uprednostni� by sme mali živé ryby pred màtvy-
mi. V poslednom èase je dos� èastý predaj zabitých pstruhov, ktoré sú 
už dodávané ako màtve a v týchto prípadoch sa môže spotrebite¾ pres-
vedèi� o dåžke skladovania len požiadaním predávajúceho o nahliadnu-
tie do nadobúdacích dokladov.

Peter Pekarík,
ilustraèné foto: internet

SPRÍJEMNILI IM DNI JESENE

AKO VYBERAŤ KAPRA NA SVIATOČNÝ STÔL

Rozália Mikolková, predsedníèka JD Rajec
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5. roèník turnaja Šachový krá¾ Rajca sa uskutoènil 6. novem-
bra. Akciu usporiadal Šachový klub Rajec v spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom Rajec. 

Zúèastnilo sa na òom 51 hráèov. Okrem Rajèanov si prišli zme-
ra� sily deti z Kamennej Poruby, Martina, Považskej Bystrice, Prievi-
dze, Ružomberka a Žiliny.

V závereènom kole bojoval o druhé miesto v absolútnom poradí 
dvaja hráèi Mladosti Žilina – Richard Štaffen a Mária Halamová. 
Úspešnejší bol Štaffen a Halamová skonèila celkovo piata. Zví�azila 
však v kategórii dievèat do 15 rokov.

Turnaja sa zúèastnilo 11 Rajèanov. Pre najlepšieho z nich bol 
pripravený tradièný drevený krá¾. Získal ho Štefan Kavec. Na dru-
hom mieste skonèil Branko Dubec pred Monikou Rácovou. Štvrté 
miesto obsadila Zuzka Tomèíková, ktorá získala pohár za 2. miesto 
v kategórii dievèat do 12 rokov. Jej 7-roèná sestra Dominika obsa-
dila taktiež 2. miesto v kategórii do 9 rokov.

Tento turnaj bol zaradený do série turnaja Grand prix mládeže 
Prvenstvo a ocenenie v podobe ve¾kého dreveného krá¾a získal Slovenského šachového zväzu. V òom si výborne poèína Dominika 

minuloroèný ví�az – devä�roèný žilinský talent Jerguš Pecháè.   T o m è ík ová, ktorá suverénne vedie kategóriu dievèat do 8 rokov.
V siedmich zápasoch stratil len jeden bod za dve remízy v posled- J. Uhlárik
ných dvoch kolách turnaja. 2x foto: archív Šachového klubu

Poslednou spomedzi sú�aží, ktoré robia 
rajeckí maratónci, je Rajecká 12-minútov-
ka, ktorej štvrtý roèník sa konal v sobotu   
30. októbra. Za slneèného jesenného dòa 

Z. Koleda 10:39,  sa na dráhe pri Základnej škole, Lipová ziš-
L. Cesnek 10:42,  lo 40 dospelých aj detí. Všetci boli odmene-
J. Kavec 11:58,    ní, obèerstvení koláèikom a èajom a pov-
P. Uhlárik 12:47.    zbudení peknou srdeènou atmosférou. Tí, 
1 km, dorast: Vyh-ktorí sa pozerali a nenašli odvahu zapoji� 
ral Michal Pekný    sa, urèite zabojujú o rok.
s èasom 3:26,        

Výsledky (v metroch): P. Uhlárik 3:43,      Zdeno Koleda 
V. Šimek 3:46,     (3190), Miroslav Drlièka (3080), Jozef Stra-
D. Cesnek 3:58,    òanek (2870), Ján Šimek (2865), Ján Steh-
P. Hartinik 4:54.lík (2840), Michal Pekný (2860), Ján Uhlárik 

(2840), Lukáš Pekný (2808), Vratko Šimek 
Liptovský ma-(2770), Peter Uhlárik (2697), Marek Kas-

ratón, 13. novem-man (2650), Dávid Zafka (2650), Janka Ži-
bra – najviac mara-deková (2630), Peter Pekný (2620), Matúš 
tónov v tomto roku Stehlík (2555), Pa¾ko Uhlárik (2540), Boh-
budú ma� za sebou Ondrej Veselovský, sezónou, pretože aj keï ešte budú nejaké dan Jonek (2490), ¼ubomír Kypus (2455), 
ktorý v Liptove bežal za 3:05:39 a samozrej- vianoèné èi silvestrovské behy, sú to už be-Dávid Hulín (2449), Matej Vranovský 
me Pavol Uhlárik – jeho èas 3:53:19. hy na snehu, ktoré sú nároènejšie a bežci aj (2390), Šimon Mikolka (2322), Marek Mikol-

trochu oddychujú. Že by už aj Rajèania za-ka (2299), Matúš Kavec (2280), Roman Voj-
27. roèník – Krasòanská desiatka,   èínali oddychova�?tek (2251), Ivan Gabaj (2190), Lukáš Drliè-

14. novembra – 3. miesto Z. Koleda 37:14, ka (2231), Lenka Kavcová (2110), Michal 
P. Prokopoviè 39:38, M. Drlièka 40:02, Ja- Beh na Husárik, 17. novembra – Z. Ko-Škatuliak (2096), Jozef Liška (2070), Jarka 
rosl. Stupòan 40:53, J. Uhlárik 44:22,  l ed a  17 :3 9 , 2 . miesto J. K. Žideková 25:54, Uhláriková (2053), Agáta Joneková (1844), 
V. Hromada 45:20, J. K. Žideková 49:52. 1. juniorka B. Žideková 30:08Milan Balciar (1818), Patrik Balciar (1592), 
Krasòanská desiatka má za Klára Kubaèáková (1590), Adam Person J. Koledová Žideková, MK Rajec
sebou to¾ko roèníkov ako (1585), Alexandra Kavcová (1140).
Rajecký maratón. Dá sa po-

Bežecká liga Žilina, 3. novembra veda�, že to je rozlúèka so  – 3 km: 

BEŽECKÁ SEZÓNA ZA NAMI – VLÁDNE BIELA ZIMA

ŠTEFAN KAVEC - ŠACHOVÝ
KRÁĽ RAJCA

Foto:archív MK
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rokom a nový hrací systém zahàòa pravidlo: základná èas� – 2x kaž-
dý s každým, 8 najlepších mužstiev po základnej èasti hrá play-off.

Zaèiatok sezóny nás zastihol v slabšej forme a nevyšiel nám 
pod¾a našich predstáv, ale od zaèiatku novembra sa nám postupne 
zaèala forma vraca�, èo sa prejavilo na samotnej hre a výsledkoch 
mužstva. Na škodu veci ostávajú len 2 odložené zápasy v novembri, 
kde sme mohli potvrdi� stúpajúcu výkonnos�.

Výsledky zápasov HBC Rajec v II. Ferrax Hokejbalovej Žirafa 
Lige v novembri:

HBC Rajec – HBC Kolárovice 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
HBK Panthers – HBC Rajec 0:7 (0:2, 0:3, 0:2). Góly Rajec: Še-

bík 2, Zemanèík 2, Bellan 2, Hodas 1.
HBC Rajec – HBC Warriors Penguins 5:4 (2:0, 2:3, 1:1). Góly 

Rajec: Bellan, Zemanèík, Bobot, Pekara, Rolinèin

Aktuálna tabu¾ka:
  1. HBC Rosina 12 10 1 0 1 79:27 32
  2. TJ Sokol Žirafa 12 10 0 0 2 86:30 30
  3. HBK KNM B 11   7 1 0 3 65:40 23
  4. HBC Kolárovice 12   7 1 0 4 56:40 23
  5. DANDY Group 10   4 2 1 3 48:39 17
  6. HBC Rajec 10   4 1 1 4 43:42 15
  7. HBK Panthers 12   2 0 2 8 32:87   8
  8. Wild Wind 11   1 1 2 7 34:62   7Ako sme vám s¾úbili v októbrovom vydaní mesaèníka Rajèan, 
  9. HBC Warriors Penguins 10   2 0 0 8 28:52   6prinášame vám pôsobenie hokejbalového clubu (HBC) v aktualnej 
10. HBK SHARKS Lodno 10   1 0 1 8 22:74   4sezóne II. Ferrax Hokejbalovej Žirafa Ligy 2010/2011.

V prípade záujmu by� èlenom nášho klubu, hráva� ligové zápa-Zaèiatkom októbra sme vstúpili už do ôsmej ligovej sezóny v ra-
sy, nás môžu potenciálni spoluhráèi kontaktova� na e-mailovej ad-de za sebou a ciele pre novú sezónu sú postavené na minulo sezón-
rese:  nom výsledku – obhajoba bronzových medailí. Koncept a hrací sys-

Na záver by sme chceli v mene celého Hokejbalového Clubu tém pre práve prebiehajúcu sezónu sa nám zmenil oproti minulým 
Rajec èitate¾om popria� krásne a pohodové Vianoce a len to najlep-
šie do nového roku 2011.

Hokejbalový Club Rajec
Foto: archív HC

hbcrajec@gmail.com

Mestská liga vo futsale v Rajci písala aj v tomto roku svoju histó-
riu. Po nieko¾kých „nudných“ rokoch bol 16. roèník ML zaujímavý, 
dramatický, s nejasným ví�azom do posledného kola.

Od roku 2000 dominovalo v ML jediné mužstvo a táto hegemó-
nia Deportiva ostala nenarušená i v skonèenej sezóne, keï sa     
11-krát v rade stalo majstrom. Jeho ví�azstvo ale nebolo už také jed-
noznaèné. 

Väèšiu èas� sezóny bola prvá FK Ïurèiná. V závere sú�aže však 
Deportivo zvládlo 2 zápasy práve s Ïurèinou. Najskôr s òou vyhralo 
v dohrávke a potom aj o dva týždne neskôr v poslednom kole. A tak 
sa Ïurèiná musela uspokoji� s 2. miestom. Vytúžený bronz si vybo-
jovali hráèi „12“ Jasenové.

Celkovo poèet úèastníkov ML sa v posledných rokoch stabilizo-
val na poltucet. Dve najdlhšie pôsobiace mužstvá v ML KMF Rajec-
ká Lesná a FK 97 Torpédo nahradili nové tímy – FK Ïurèiná a Gun-
ners.

V sezóne 2010 bolo v 6 mužstvách registrovaných 88 hráèov.    
V 43 zápasoch padlo 388 gólov, èo dáva priemer 9 gólov na zápas. 
Zvyšné dve stretnutia sa skonèili kontumáciou. Vlani to najlepšie Najlepší strelci:
strie¾alo M. Zvrškovcovi z Rajeckej Lesnej a v tomto roèníku cenu 23 gólov Ján Bartek (FK Ïurèiná)
najlepšieho strelca získal ïalší „Frivalïan“ Ján Bartek v drese FK 22 gólov Peter Hájek (Deportivo)
Ïurèiná. Udelených bolo 28 žltých a 5 èervených kariet, najviac,      17 gólov Michal Hulín (Deportivo)
8 žltých a 1 èervenú, videli hráèi Deportiva.

Hráèi KMF pôsobia aj v žilinskej Diadora futsalovej Žirafa lige. 
Koneèná tabu¾ka: Mužstvo Barsa po postupe zo 4. ligy si ako nováèik v 3. lige poèína 
1. Deportivo Rajec 15 12 0   3 94:45 36 ve¾mi úspešne. Po 8 zápasoch je s bilanciou 6 výhier, 1 remíza,       
2. FK Ïurèiná 15 10 2   3 89:51 32 1 prehra na 1. mieste
3. „12“ Jasenové 15   8 0   7 53:58 24 KMF Rajec ïakuje svojim èlenom i fanúšikom za aktivity i pria-
4. Barsa Rajec 15   7 1   7 59:58 22 zeò, zvláš� vedúcim jednotlivých mužstiev ML a praje všetkým Raj-
5. Gunners Rajec 15   5 1   9 54:87 16 èanom požehnaný rok 2011. 
6. Red Wings Rajec 15   1 0 14 49:99   3 KMF Rajec

Foto: archív KMF

HOKEJBALOVÝ CLUB ÚSPEŠNE POKRAÈUJE 

RAJECKÍ FUTSALISTI
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
VÁS POZÝVA NA VÝSTAVUk

13. 12. 2010 – 10. 1. 201113. 12. 2010 – 10. 1. 2011

BETLEHEMYBETLEHEMYBETLEHEMY
Z TVORBY SAKRÁLNEHO UMENIA JOZEFA PRAZNOVSKÉHO

ako ich nepoznáteako ich nepoznáteako ich nepoznáte

Výstavná sieò Radnice v Rajci
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inzercia inzercia

VIANOÈNÝ KONCERT

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V RAJCI VÁS POZÝVA

20. decembra 

o 16.00 hod.
Rímsko-katolícky kostol v Rajci

pondelok
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Námestie SNP v Rajci
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MESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECMESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECMESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

d sk k i oté a

 ít ev am  Nový rok

o oè ozdr v pr m or e a n vor ný p a  i át a m st

n v oèn ohò r , ot a o or ý ost oj  disk ék

g

g

g

PROGRAMPROGRAM
23.00 hod.23.00 hod.

00.00 hod.00.00 hod.

00.30 hod.00.30 hod.

00.35 hod.00.35 hod.

NA NÁMESTÍ V RAJCINA NÁMESTÍ V RAJCI
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31. 12. 201031. 12. 2010
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