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V úvode zasadnutia predsedníèka mestskej volebnej komisie, 
Ing. Monika Škutová, oboznámila prítomných s výsledkami volieb 
do orgánov samosprávy obcí v meste Rajec, ktoré sa konali 27. no-
vembra 2010. Primátorovi mesta, Ing. Jánovi Rybárikovi, odovzda-
la osvedèenie o zvolení za primátora mesta a poslancom odovzdala 
osvedèenie o zvolení za poslancov MZ. Po prevzatí osvedèení pri-
mátor zložil s¾ub primátora mesta a s¾ub potvrdil svojím podpisom. 
Potom primátor vyzval jednotlivých poslancov, aby zložili zákonom 
predpísaný s¾ub. Po jeho zložení poslanci potvrdili s¾ub svojim pod-
pisom.

Následne primátor predniesol príhovor k novozvoleným poslan-
com MZ. Po tomto príhovore predniesol návrh programu.

V zmysle § 12 Zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení poslanci poverili Mgr. Bohdana Joneka ako poslan-
ca, ktorý bude oprávnený zvoláva� a vies� zasadnutia mestského 
zastupite¾stva v prípade, že primátor odmietne zvola� MZ a toto za-
sadnutie nezvolá ani zástupca primátora.

V ïalšom bode programu sa v tajnej vo¾be uskutoènilo hlasova-
nie o èlenoch mestskej rady (MR) a zároveò predsedov jednotlivých 
komisií pôsobiacich pri MZ.

Za predsedu komisie výstavby a životného prostredia a zároveò 
èlena MR bola zvolená Ing. Jozefa Blažeková.

Za èlenov komisie na prešetrenie s�ažnosti proti samosprávnej 
èinnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta boli zvolení: Mgr. 
Vladimír Baïura, MUDr. Ján Rybárik, Ing. Peter Pekara, Mgr. Ró-
bert Augustín a Mgr. Katarína Èeròanská.

Za èlenov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov boli zvolení: Mgr. Vladimír Baïura, MUDr. 
Ján Rybárik, Ing. Peter Pekara, Mgr. Róbert Augustín a Mgr. Kata-
rína Èeròanská.

Ako predposledný bod programu bolo ur-
èenie platu primátora, kde mu bol urèený plat 
v zmysle zákona è. 253/1994 Zb. v platnom 
znení. Plat mu bol ponechaný v doterajšej 
výške.

Za predsedu komisie na ochranu verejného Primátor v rámci diskusie predložil pos-
poriadku a zároveò èlena MR bol zvolený Ing. lancom návrh, aby sa zasadnutia MZ usku-
Gustáv Mucha. toèòovali èastejšie, ako sú zákonom stanove-
Za predsedu sociálno-zdravotnej komisie a né 3 mesiace, nako¾ko zloženie MZ je z viace-

zároveò èlena MR bol zvolený Mgr. Peter Ha- rých nových poslancov. Sú rozbehnuté mno-
nus. hé projekty, je taktiež potrebné sformova� ko-

Za predsedu finanènej komisie a zároveò misie, ktoré budú pracova� pri MZ. Po krátkej 
èlena MR bol zvolený Gabriel Špánik. diskusii, v ktorej poslanci predkladali aj svoje 

Za predsedu komisie pre školstvo, kultúru a návrhy, primátor poïakoval prítomným pos-
šport a zároveò èlena MR bol zvolený Mgr. Mi- lancom za úèas� a zasadnutie ukonèil.
chal Šupka.

Novozvolení poslanci Mestského zastupite¾stva v Rajci 
sa zišli na svojom prvom zasadnutí 16. decembra 2010. 

Ustanovujúce zasadnutie MZ bolo zvolané v zmysle § 12 
ods. 1 Zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení        
v platnom znení. Po odznení štátnej hymny primátor mesta 
Ing. Ján Rybárik otvoril ustanovujúce zasadnutie MZ.

POSLANCI MESTSKÉHO 
ZASTUPITE¼STVA 

A PRIMÁTOR ZLOŽILI S¼UB 

Ing. Jozefa Blažeková svojim podpisom 
potvrdzuje zložený s¾ub poslanca MZ

Poslanci MZ: z¾ava – Mgr. Vladimír Baïura, Mgr. Bohdan Jonek, 
MUDr. Ján Rybárik, Gabriel Špánik, PaedDr. Marta Stehlíková 

a Mgr. Róbert Augustín 

Poslanci MZ: zprava – Ing. Peter Pekara, Martin Matejka, 
Mgr. Michal Šupka, Ing. Gustáv Mucha a Mgr. Katarína Èeròanská

Mgr. Peter Hanus preberá z rúk predsedníèky 
mestskej volebnej komisie Ing. Moniky Škutovej 

osvedèenie o zvolení za poslanca MZ

MsÚ
4x foto: K. Kalmová
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Vo veku 82 rokov nás 28. decembra 
2010 navždy opustil náš rodák, vynikajúci 
hudobník, popredný slovenský zbormajster 
a pedagóg klavírnej hudby a Èestný obèan 
mesta Rajec Mgr. Anton Kállay. Od r. 1957 bol dirigentom Žilinského Neocenite¾nú úlohu zohral Anton Kállay 

Umelecká èinnos� Antona Kállaya za- miešaného zboru, ktorý viedol až do roku aj v umeleckom živote iných zborových te-
hàòa viac ako 40 rokov nepretržitej práce. 1989. Zbor sa pod jeho vedením vypracoval lies. Bol zakladajúci zbormajstrom Brati-
Bol zakladajúci zbormajster a dirigent mno- a zaradil medzi popredné hudobné telesá   slavského komorného zboru (1971 – 1976). 
hých speváckych zborov, s ktorými získaval v našej republike. Dôležitou kapitolou umeleckého života je aj 
prvé miesta na domácich a medzinárod- dlhoroèné vedenie Dievèenského spevác-
ných prehliadkach, bol èlenom porôt pres- keho zboru Konzervatória v Žiline (1973 – 
tížnych medzinárodných zborových sú�aží, 1989). V sezóne 1989/1990 bol zbormaj-
spolupracoval s operou v Tureckom Izmire, strom opery v Izmire v Turecku, kde naštu-
s významnými orchestrami u nás, bol èle- doval nieko¾ko titulov zo svetovej opernej 
nom Zboru Žilincov – laureát jeho prestížnej tvorby. Kariéru zbormajstra ukonèil vede-
ceny Genius loci Solnensis za pozoruhodné ním Detského speváckeho zboru pri ZUŠ  
pedagogické výsledky pri vyuèovaní klavír- L. Árvaya v Žiline (1991 – 2000).
nej hry na Konzervatóriu v Žiline a viedol 
spevácke zbory v Žiline a na Slovensku,     Posledná rozlúèka s Antonom Kállayom 
s ktorými dosiahol mnohé medzinárodné ví- bola 4. januára 2011 na Starom cintoríne    
�azstvá. v Žiline. Poslednej rozlúèky sa zúèastnili je-

ho blízki príbuzní, priatelia, známi a množ-
A. Kállay sa narodil 10. júna 1928 v Raj- stvo jeho obdivovate¾ov. 

ci v rodine uèite¾a a organistu Jozefa Kál- Mesto Rajec zastupoval primátor mesta 
laya, kde mu bola hudba vštepovaná už od Ing. Ján Rybárik a riadite¾ základnej ume-
útlej mladosti. Základné vzdelanie dostal    leckej školy PaedDr. Marián Remenius.
v rodnom meste. Gymnázium absolvoval    
v Žiline a po maturite odišiel na štúdia do Odchodom Antona Kállaya Slovensko 
Brna na Janáèkovu akadémiu múzických stratilo ïalšiu významnú osobnos� kultúr-
umení. Po ukonèení štúdií zaèal vyuèova� neho života. Èes� jeho pamiatke.
na konzervatóriu v Žiline ako profesor kla- Spracovala Šzá
vírnej hry. Foto: archív MsKS Rajec

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LIPOVÁ 2, RAJEC

vykoná v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. 
a) zákona  è. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelá-

vaní a v zmysle § 2 ods. 3 VZN è. 5/2010

ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKA

Termín: 
21. 1. 2011 (piatok) 14.00 – 18.00 hod.
22. 1. 2011 (sobota) 9.00 – 12.00 hod.

Miesto:
Základná škola, Lipová 2, trieda 3.B

Zápisu sa zúèastnia všetky deti narodené v èase 
od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005, ako aj deti, ktorým 

bola v uplynulom školskom roku odložená školská 
dochádzka.

Na zápis sa dostaví zapisované die�a v sprievode 
aspoò jedného rodièa alebo zákonného zástupcu, 

ktorý si so sebou prinesie obèiansky preukaz a 
rodný list die�a�a.

PaedDr. Marian Paprskár v.r.,
riadite¾ školy

OPUSTIL NÁS ANTON KÁLLAY

VŠETKO KRÁSNE V NOVOM ROKU, 
DOBRÝCH ¼UDÍ POPRI BOKU.

VE¼A Š�ASTIA, VE¼A ZDRAVIA,
NECH SA VŠETKY PLÁNY ZDARIA.

Všetko dobré do nového roka 2011 
všetkým obyvate¾om Rajca želá 

Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
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Na hodinách tkania sa deti dozvedeli nielen históriu vzniku 
remesla, ale mohli si vyskúša� aj rôzne techniky – tkanie na kros-
nách, nitelniciach, rámikoch. Na vlastnej „koži“ tak zistili, ako sa mu-
sel taký tkáè obraca�, aby si zarobil na živobytie.

shopov, ve¾mi úspešne detských Improlíg nielen v Rajci, ale aj v Žili-
ne. Divadelníci poradili malým kamarátom aj pri pasovaní prvákov 
za èitate¾ov knižnice. Naše zvyky a obyèaje sme si pripomenuli Lu-
ciami, ktoré „vymietli“ nielen školy, ale aj námestie, obchody, mest-
ský úrad a klub dôchodcov. Ïakujeme za sladké aj finanèné dary, 
ktoré využijeme na èinnos� nášho krúžku.

Ochotnícke divadlo Kožkár svojim vystúpením Živý Betlehem 
prezentovalo Rajec 9. decembra na Vánoèním Jarmarku v Krnove a 

Medovnikárstvo malo v Rajci svoju dlhoroènú históriu. Posled-
ný medovnikár pôsobiaci v našom meste bol Rudolf Pribiš, ktorý 
umelecky zdobil svoje výrobky. Nemusí sa bá�, že toto voòavé re-
meslo u nás zanikne. Aj v súèasnosti si k tomuto umeniu našlo cestu 

22. decembra Živý Betlehem predstavili na Rajeckom námestí. 
Ochotníci už od jesene nacvièujú novú divadelnú hru, v ktorej nác-
viku pokraèujú aj naïalej.ve¾a žien a detí. O zdobenie medovníkov je vždy ve¾ký záujem nie-

len detí z rajeckých škôl, ale aj z Kuneradu a Jasenového.
Krúžok palièkovania 

dospelých úspešne re-Žiaci ZŠ Lipová navšte-
krúžok Kreatív, prezentuje naše mesto vujú aj  kde 

na výstavách na Sloven-sa majú možnos� nauèi� no-
sku i v Èeskej republike.vé zaujímavé techniky. Pra-

O èinnosti krúžku vás cujú s prírodným materiá-
budeme bližšie informo-lom – kameò, papier, drôt, 
va� v ïalšom èísle me-koráliky atï. Z farieb na sklo 
saèníka Rajèan. Naïalej a drôtu si vyrobili ozdoby na 
pracuje krúžok palièko-Vianoce. Spod rúk šikov-
vania detí.ných dievèat vyšli zaujíma-

vé, voòavé a kreatívne ad-
Svoju èinnos� úspešne zaèal nový krúžok cvièenia zumby, ktorý ventné vence a už tradiène 

sa spolu s krúžkom aerobiku starajú o pravidelný pohyb našich si napiekli a vyzdobili me-
dievèat a žien a tým aj o zdravší životný štýl rajeckých žien.dovníky.

Divadelný krúžok Èili Aj v novom roku ïalej tvoríme, hráme, cvièíme!
divadlo pokraèuje s nácvi-

Eva Pekná, MsKS Rajeckom hier pre deti. Zúèast-
5x foto: archív MsKS Rajecòuje sa divadelných work-

HRÁME - TVORÍME - CVIÈÍME...

Od septembra, so zaèiatkom školského roka, pokraèuje  
v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec záujmová èinnos� 
v krúžkoch pre deti aj dospelých. Neodmyslite¾nou súèas-
�ou sú remeselné dielne, ktoré navštevujú žiaci základ-
ných a materských škôl nielen z Rajca, ale aj z Kuneradu a 
Jasenového.
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mesto, že odoprelo prevzia� riadnu strie-
kaèku, že obecenstvo nie je povolané roz-
hodova�, èi je striekaèka dobrá, ale vraj na 
to sú povolaní odborní znalci.

Mestské zastupite¾stvo 17. septembra 
1871 znovu uviedlo, že povaha stroja nie je 
rozhodujúca, ale výsledok. Striekaèka nes-
triekala do tej výšky, ako sa strojník zavia-
zal, preto zastupite¾stvo odoprelo striekaè-
ku prija�, prikázalo vymáha� 300 zlatých 
závdavku od Uhlárika a od J. B. Hoffmanna, 
strojníka v Pešti, kúpi� novú na 6 okovov. Ak 
by v mestskej kase nebolo peòazí, prikázalo 
peniaze si požièa�.

Nato skoro o rok – 28. júla 1872, aby 
Jozef Uhlárik neutrpel škodu, mesto sa èanie vody, že prúd vody je nízky, slabý a Rajec pred sto rokmi bol ešte pokrytý 
znovu pokúsilo s Uhlárikom pokona�, že nestrieka tak vysoko, ako si to mestské šind¾ovými strechami a beda bolo, keï vy-
striekaèku prevezme, ale pri znížení jej ce-obecenstvo žiadalo. Z rúry voda nestriekala pukol oheò. A oheò bol skoro každý rok. Na 

„na spôsob ny. K zmieru nedošlo, lebo Uhlárik trval na v jednom prúde do výšky, ale len hasenie už nestaèili putne a šechtáre zo 
dažïových kvapiek široko sa roznášala, pôvodnej cene 700 zlatých, a keï sa nedo-studní a z potôèikov priekop pred domami a 
takže nestaèila udusi� požiar“. hodli, schôdzu opustil s tým, že svoje práva  Preto osa-popri uliciach. Studne boli aj na rínku, nielen 

si bude uplatòova� súdne. Ešte raz 2. októ-denstvo mesta odoprelo prevzia� striekaèku pre miestnych obyvate¾ov, ale aj pre pocest-
bra 1872 znovu ve¾mi zdåhavo sa jednal      a žiadalo, aby strojník vrátil 300 zlatých ných. Aj cez rínok tiekli potôèky od horného 
o striekaèku. Zistilo sa, že Uhlárik ju opravil závdavku a aby mestský úrad bezodkladne mlyna. Už nestaèil rad obèanov – susedov 
„... vymienenú službu je kona� vstave a pre inde zaopatri� dobrú, primeranú striekaèku. podáva� putne a šechtáre na hasenie rýchlo 
odstránenie ïalších nepríjemností se Jozef Uhlárik sa proti tomuto rozhodnutiu sa šíriaceho požiaru, ktorý èervenými jazyk-
zvláštných oh¾adov naproti osobe strojníka postavil a zaviazal sa striekaèku do konca mi požieral šind¾ové strechy.

jako zdejšieho obyvate¾a – bez 
všetkých z toho sebe osobova�, Preto 6. júla 1869 zastupi-
mohúcich právnych následkov - te¾stvo mesta nariadilo kúpi� 
striekaèku túto d¾a umluvenej novú striekaèku na hasenie po-
700 fl. ceny do vlastnosti svojej žiarov. Doporuèovala sa strie-
odebra� ustanovuje“. Odopiera kaèka od peštianskeho strojní-
plati� úroky a zvláštne strojníko-ka Jozefa Vysolaja za 450 zla-
ve náklady.tých. Potom ale po diskusii sa 

uznieslo: „Pána Jozefa Uhlári-
ka vyzva�, zdaliž by tento sám Z histórie vidie�, že ešte pred 
nemohel vystavenie otáznej sto rokmi boli v našich mesteè-
striekaèky na seba prevzia�, kách i v Rajci kotlári, èo vyhoto-
ktorý bol aj ochotný“. vovali zväèša medené rajnice, V tie èasy 

kotly i kotlíky.po mesteèkách boli ešte kotlár-
Z jednaní vidie�, ako sa zdå-sky majstri, pre mesteèko i de-

havo za dva roky jednalo o strie-diny vyrábali väèšie aj menšie 
kaèku a ako za sto rokov pokro-medené kotlíky na varenie na 
èila organizaène i odborne och-kumhári na ohnisku.
rana pred požiarmi.Jozef Uhlárik bol posled-

ným rajeckým kotlárom. 18. 
Túto históriu som vyèítal zo septembra 1870 sa najprv úst-

Zápisnice mesteèka Rajca ne a 25. septembra 1870 pí-
„Statuta comunis Rajec 1848 – somne zaviazal vyhotovi� 8 – 9 

mesiaca opravi� tak, aby mohla chráni� krov 1882“(poznámka redakcie: vtedajšia ob-  zo str. 162, 167, 172, 177 – 180, 198 a okovovú 
najvyššieho mestského stavania, a zaviazal jemová miera) 199. Zápisnica bola ešte v roku 1970  novú striekaèku za 700 zla-
sa da� garanciu – záruku – na 10 rokov za uložená na MsNV v Rajci.tých. Striekaèku riadne vyhotovil a 23. júla 
riadny chod striekaèky.1871 na mestskom rínku predviedol, ale Dr. Štefan Janèo

30. augusta 1871 poslal meš�anostovi mnohí Rajèania neboli s òou spokojní. Vraj 
Jánovi Pažickému prípis, v ktorom kritizoval vyžaduje ve¾kú silu pri pohybovaní na vytlá-

Za 54 rokov vychádzania mesačníka Rajčan bolo uverejnených množstvo 
zaujímavých článkov. Je veľmi málo pamätníkov, ktorí si na ne ešte môžu 
pamätať. Bola by však škoda keby zostali „zapadnuté prachom“ a preto 
sme sa rozhodli, pokiaľ nám to miesto v novinách dovolí, že zaujímavé člán-
ky budeme vyhľadávať a postupne uverejňovať.
Začneme článkom z januárového čísla z roku 1978, ktorý uverejňujeme     

v pôvodnom znení.

TRAMPOTY RAJÈANOV SO STRIEKAÈKOU

Foto: Posviacka hasièskej striekaèky v Zbýòove (okolo roku 1935)

Foto: depozit Mestského múzea Rajec

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ïakuje Jozefovi Praznovskému 
za výstavu Betlehemy ako ich nepoznáte

pozýva

EURO FOTORAJ 2011 – výstava fotografií
11. 1. – 7. 2. 2011

Výstavná sieò Radnice v Rajci

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

Jozefovi Praznovskému 

pozýva

EURO FOTORAJ 2011
11. 1. – 7. 2. 201

Výstavná sieò Radnice v Rajci
1

PROSBA

NEMÁTE DOMA FOTOGRAFIU 
NIEKDAJŠIEHO HASIÈSKÉHO ZBORU V RAJCI,

HASIÈSKEJ STRIEKAÈKY,
ÈI ZAUJÍMAVÉ FOTOGRAFIE Z RAJCA?

Pomôžte nám obohati� archívnu zbierku 
Mestského múzea v Rajci

Fotografie Vám po zoskenovaní vrátime



prekvapu- nárok uplatní na príslušnom súde a v tom Pod¾a toho èo ste napísali, je 
júca prípade vám odporúèam vyh¾ada� odbornú  skôr skutoènos�, že si svoj nárok uplat-

právnu pomoc, ktorá by sa oboznámila       òuje voèi vám, nako¾ko ste nehodu nespô-
s detailmi vášho prípadu.sobili.

Najpravdepodobnejším sa mi javí, že zo 
S pozdravom a prianím všetkého dobré-strany pois�ovne došlo k omylu a zrejme sa 

ho v novom roku želádomnieva, že auto ste šoférovali vy. Z toho 
Mgr. Lukáš Bútora, dôvodu by som vám odporúèal zisti�, ako 

advokátsky koncipientbola nehoda zdokumentovaná a èi bol        
v zázname o dopravnej nehode správne 
uvedený váš kamarát. Nako¾ko skutok vy-
kazuje znaky trestného èinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky predpokladám, že 

Hneï na úvod teba poznamena�, že priebeh a okolnosti nehody by mali by� spo-
pois�ovni zo zákona o povinnom zmluv- ¾ahlivo zdokumentované a preukázané       
nom poistení skutoène vyplýva nárok na v príslušnom trestnom spise.
náhradu poistného plnenia voèi poistní- Upozornite pois�ovòu o tom, kto doprav-
kovi (t.j. vám) alebo poistenému (napr. váš nú nehodu spôsobil, s tým, aby si postih up-
kamarát, ktorý šoféroval auto), ktoré za ne- latòovala voèi vášmu neporiadnemu kama-
ho vyplatila, ak viedol vozidlo pod vply- rátovi. Predpokladám, že po uvedomení si 
vom návykovej látky. Zo samotného up- pochybenia, pois�ovòa svoj pokus zmení.  
latòovania tzv. regresného nároku pois�ov- V prípade ak sa nedorozumenie nepodarí 
òou preto netreba by� vôbec prekvapený. odstráni�, hrozí vám, že pois�ovòa si svoj 
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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
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PREPLATENIE VZNIKNUTEJ 
ŠKODY POIS�OVÒOU

Kamarátovi som minulý rok požièal auto, aby sa mal ako dosta� na diskotéku do 
ved¾ajšej dediny. Cestou naspä� však opitý nabúral do odstaveného auta. Na 
miesto boli prizvaní policajti a vec zdokumentovali. Pois�ovòa spôsobenú škodu 
preplatila a myslel som si, že je všetko v poriadku. Keï mi zrazu od nej prišiel list, 
v ktorom chcú, aby som im preplatil celú sumu èo zaplatili majite¾ovi auta. Je to 
normálne? Naèo potom platím poistku?

Marek T.

Comenius Po rom sa nachádza najstarší drevený gotický oltár Majstra Pavla z Le-Na Slovensku pokraèoval medzinárodný projekt , 
stopách sv. Cyrila a Metoda voèe. Potom sa išlo do Tatier, konkrétne do krásnej prírody pri Štrb-, do ktorého je zapojená naša škola – 

8. až 12. novembra skom plese.Gymnázium Andreja Škrábika.  sme privítali       
V piatok sme navštívili Bojnicky zámok, ïalej nasledovali ¾udovo u nás, v Rajci, priate¾ov z Bulharska, Po¾ska a Èeskej republiky.

poma¾ované Èièmany a mobilitu ukonèila prehliadka unikátneho 
Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej.V pondelok boli na programe pripravené prezentácie každej zo 

S našimi priate¾mi sme sa rozlúèili a už teraz sa tešíme na pos-zúèastnených krajín v anglickom jazyku. Popoludní sme zavítali do 
lednú mobilitu tohto projektu, ktorá sa uskutoèní v júni 2011 v Bul-Rajeckého múzea, kde naši návštevníci videli bohatú históriu Ra-
harsku.jeckej doliny. Neskôr sme na hodine slovenského jazyka pokraèo-

Študenti 6.G, Gymnázium A. Škrábikavali v tvorbe Slovníka slovanských slov, ktorý bude výsledkom našej 
dvojroènej spolupráce. Hodina angliètiny, 
ktorá prebehla zábavnou formou preveri-
la našu znalos� tohto jazyka a na hodine 
geografie sme virtuálnou formou previedli 
našich hostí po Slovensku.

V utorok bola na programe návšteva 
Kremnice, predovšetkým mestský hrad    
s Kostolom sv. Kataríny, súèasnos� a mi-
nulos� Kremnickej štátnej mincovne a 
Štôlne Andrej, kde sme mali možnos� po-
hybova� sa po stopách baníkov, ktorí tam 
v minulosti �ažili zlato.

Streda patrila Nitre s jej hradom a Ka-
tedrálou sv. Emeráma, kde sú okrem iné-
ho uložené aj pozostatky sv. Cyrila. Nes-
kôr sme navštívili aj Diecézne múzeum a 
jeden z najstarších kòazských seminárov 
na Slovensku.

Vo štvrtok sme sa presunuli do Levo-
èe. Boli sme v Kostole sv. Jakuba, v kto-

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT COMENIUS NA SLOVENSKU

Foto: archív GAŠ
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Od novembra si už aj vrabce na streche 
našej takmer dokonèenej školy štebotali, že 
sa ide do Viedne – Technické múzeum, his-
torické centrum a nakoniec vianoèné trhy, no 
èo viac sme si mohli pred Vianocami žela�?

17. decembra nastal deò D a všetci sme 
sa nevedeli doèka� až dorazíme. Cesta do 
Viedne prebehla hladko. Sprievodkyòa bola 
ve¾mi milá a zbytoène nás neza�ažovala his-
torickými faktami, ale skôr zaujímavos�ami a 
rôznymi „pikoškami“ èi už o princeznej Sissi 
alebo svetoznámej Sacherovej torte.

Našou prvou zastávkou bol obchodný 
dom Huma. Nasledovalo Technické múzeum 
– obrovská 5 podlažná historická budova. 
Samozrejme my – žiaci, keï poèujeme         
v názve múzeum hneï sme skrivili naše ús-
ta, že zasa nuda. Uèitelia nás upozoròovali, 
že to nie je klasické múzeum na aké sme 
zvyknutí, ale neverili sme im, až kým sme to 
nevideli na vlastné oèi.

Múzeum sa rozkladá na ploche cca      
222 000 m  a ponúka priestor pre neobyèajné 

sondy do sveta vedy a techniky. Nachádzajú 
sa tu jedineèné exponáty z minulosti aj bu- ale len pri výkladoch, niektoré prišli na svoje a ak sa rozhodnete, môžete ho vráti� v kto-
dúcnosti. Množstvo vystavených kusov má a najmä naše uèite¾ky. Z každého výkladu sa romko¾vek stánku, kde punè predávajú a vrá-
skôr tabu¾ku vyskúšajte než nedotýkajte sa. na nás usmievali èi už šaty od Armaniho ale- tia vám zálohu alebo si ho môžete vzia� ako 
A tak to zaèalo. Rozpàchli sme sa na všetky bo kabát D&G aj kabelka Louis Vuitton a k to- suvenír domov. Na trhoch je asi 150 stánkov, 
strany a zaèali dve hodiny bádania a skúma- mu šperky od Cartiera. Sprievodkyòa nám ktoré ponúkali obrovský výber vianoèných 
nia. Videli sme množstvo interaktívnych ex- povedala, že do mnohých z týchto obchodov dekorácií, stánkov s obèerstvením a množ-
ponátov z oblasti fyziky, mechaniky, nahrá- nie je možné vstúpi� bez klubovej karty. stvo iného. Vonku nám bola zima, ale urèite 
vacie štúdio, expozícia áut, bicyklov. Samo- Pozdåž celej ulice boli pospúš�ané nádherné aj žiaci povedia, že to stálo zato. Síce sme 
zrejme, že sme si to nestihli všetko pozrie� a vodopády zlatých svetielok. Postupne sme èakali na pár oneskorencov a mali sme aj 
vyskúša� a už sa tešíme o rok. Z technického sa dostali až k rakúskemu parlamentu, kde nepríjemnú udalos� s jednou rakúskou zlo-
múzea sme nastúpili do autobusu a hurá do sme stretali množstvo záprahov s koòmi, ale dejkou, ale nakoniec sme sa všetci vyzimení 
centra. Pôvodne nám cesta mala trva� cca aj slovenských žiakov ako sme my. Už len vrátili do autobusu. Už nás èakala len cesta 
30 minút, ale dostali sme sa do zápchy a pár krokov nás delilo od vianoèných trhov. domov. My – uèitelia sme oèakávali, že žiaci 
cesta nám trvala nakoniec 75 minút. Uèitelia V metropole Rakúska sa vianoèné trhy unavení po celodennom výlete zaspia a my 
nám prikázali, aby sme si zobrali všetko pot- zaèínajú už v polovici novembra a sú na rôz- si nachví¾u oddýchneme. Ale opak bol prav-
rebné najmä èiapky, rukavice a šály. No ne- nych miestach v meste. Najväèšie sú však dou. Exkurzia sa ve¾mi vydarila a my oèarení 
boli by sme to my, kebyže si to podaktorí ne- pred radnicou. Je to èarovné miesto, kde si a nasýtení vianoènou atmosférou sme sa 
necháme v autobuse, ale naše pohotové uèi- èlovek môže pochuti� na peèených gašta- mohli teši� na prázdniny a Vianoce u nás 
te¾ky mali aj nieko¾ko párov rukavíc navyše, noch, zemiakoch, ovocí v èokoláde, karame- doma.
za èo im ïakujeme. li alebo strávi� príjemné chvíle pri voòavom A aké sú ohlasy? Keï sme boli tento tok, 

Vystúpili sme niekde na okraji centra a vianoènom punèi. Zaujímavos�ou je, že keï môžeme ís� aj budúci? A naša odpoveï je: 
išli sme sa prejs� historickým centrom, kto- si kúpite akýko¾vek punè, automaticky vám MÔŽETE!!! Exkurzia je uèená pre žiakov 8. a 
rého dominantou je Dóm sv. Štefana, odtia¾ zarátajú zálohu 2,50 eura za keramický ma- 9. roèníkov.
sme sa presunuli po jednej ulici, kde boli ¾ovaný hrnèek, do ktorého vám punè nalejú. 
obchody vychytených znaèiek. Tam sme si, Vy sa potom môžete s hrnèekom prechádza� 

NÁDHERNÁ PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ

Pozývame všetkých obèanov a návštevníkov mesta do Radnice     
v Rajci na vernisáž celoslovenskej fotografickej výstavy – Euro fotoraj 
Slovakia 2011, ktorá sa uskutoèní v piatok 14. 1. 2011 o 16. hodine.

Na deviatom roèníku sa prezentuje nieko¾ko zaèínajúcich, amatér-
skych a profesionálnych fotografov z celého Slovenska, od Bratislavy 
až po Vranov nad Top¾ou. Nechýbajú ani autori z Považskej Bystrice, 
Žiliny, Ružomberka, Oravy a Liptova. Nieko¾ko desiatok ve¾koformáto-
vých fotografií zobrazuje najmä prírodné krásy a život ¾udí. Marián Mi-
èúch vystavuje fotografie vesmíru, komét a súhvezdí. Vystavené foto-
grafie sú prevažne farebné, nechýbajú, ale ani èiernobiele a zapaspar-
tované diela. 

Fotoraja sa zúèastòujú i študenti z odboru fotografia zo Združenej 
školy v Žiline-Bytèici. Výstava potrvá do 6. februára, dokedy môžu výs-
tavu navštívi� aj žiaci a študenti základných a stredných škôl v rámci 
exkurzie. 

Keïže ide o sú�až, zapoji� sa okrem samotných autorov môžu aj 
návštevníci radnice a to tak, že do prezenènej knihy pri dverách môžu 
napísa� desa� oznaèených fotografií, ktoré sa im najviac páèia, napísa� 
kontakt na seba a tak môžu vyhra� zaujímavé hodnotné ceny. Foto-
grafia, ktorá získa najviac hlasov od návštevníkov, získa ocenenie Fo-
totip roka 2011. 

Ukážka z výstavy:
Foto: Marián Èeròanský – „... Malária???“ 

EURO FOTORAJ SLOVAKIA 2011EURO FOTORAJ SLOVAKIA 2011

Peter Pekarík

Žiaci a naši uèitelia (D. Tordová,
D. Gáperová, F. Rojik), ZŠ Lipová 2

Foto archív ZŠ, LIpová
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nostnom prejave spolu s kaplánom Mgr. Stužková slávnos� je pre každého štu-
Pavlom Gerom – v súèasnosti povereným denta výnimoènou udalos�ou. Tú našu sme 
vedením školy a triednou profesorkou Mgr. všetci dôkladne pripravovali. Predchádzalo 
Marcelou Pekárovou.jej množstvo debát, škriepok, no i ústupkov 

V sále panovala príjemná atmosféra, at-spojených s rozdielnos�ou našich pováh, 
mosféra, ktorú študent zažije iba raz v ži-túžob a predstáv, ako by naša stužková ma-
vote. Š�astie sa mieša s obavami. Úsmevy la vyzera�. Naša stužková slávnos� sa ko-

12. novembra s nervozitou. Nástup, ako symbol nášho nala . Od rána do neskorého 
predstavenia sa niesol vo ve¾kom štýle. Po-poobedia mal každý z nás ve¾a povinností, 
èas nášho stužkovania sme sa všetci tvárili deò sa nám vliekol a my sme len èakali, ke-
vážne. Otcovia èastejšie žmurkali a mamy dy už bude èas� ís�. 
vyberali vreckovky z kabeliek. Nasledoval Celé sa to zaèalo o 17. hodine v Kostole 
rodièovský tanec, poèas ktorého boli na nás sv. Ladislava v Rajci, kde sme slávili sláv-
naši rodièia urèite pyšní. Uèite¾ský tanec bol nostnú svätú omšu. Pán kaplán si pripravil 
ïalšou z výnimoèných chví¾, veï kedy už krásnu kázeò, pri ktorej nejednej spolužiaè-
budeme ma� príležitos� tancova� s uèite-ke vypadla slza, zároveò sme sa museli 
¾om? Nasledovala veèera a po nej program. èasto pousmia� nad èarom èasu, ktorý nás 
Mali sme obavy, èi všetko pôjde pod¾a prip-premenil za malých, ustráchaných detísk 
raveného scenára a podarilo sa. Scénky na dospelých, perspektívnych ¾udí so svoj-

pobavili nielen 
rodièov a uèi-
te¾ov, ale nieke-
dy aj nás sa-
motných, úèin-
kujúcich. O pol-
noci sa rozbila 
p r o f e s o r s k á  
èaša, a nám 
všetkým od¾ah-
lo – odteraz sa 
zaèína skutoè-
n á  z á b a v a .  
Každý sa zabá-
val ako vedel, 
niekto „brázdil“ 
parket, niekto 
sa radšej roz-
prával pri stole. 
Aby som neza-
budla, o polnoci 
sme  „ súd i l i “  
triednu profe-

ským zmyslom pre humor. Pokraèovali sme sorku. Vysúdili sme asi všetko, èo sa dalo. 
v Kultúrnom dome v Rajci. Pripili sme si a všetci spoloène sme si zas-

Pre nás aj ostatných prítomných bolo pievali, tak známu pieseò od Elánu „Navždy 
c�ou, že pozvanie prijal aj èestný hos� – sa zachová...“.

Táòa Sudorová, VIII.Gprednosta Krajského školského úradu a 
Gymnázium A. Škrábikabývalý riadite¾ našej školy Ing. ¼ubomír 

Foto: archív GAŠKrajèí, PhD., ktorý sa nám prihovoril v sláv-

Biskupský úrad v Žiline vyhlásil sú�až    
o diecéznom centre v Žiline. Sú�ažilo sa     
v rôznych kategóriách.

V kategórii Žiaci ma¾ujú Diecézne 
centrum v Žiline získali 1. miesto Filip 
Svetlošák z V.A a 2. miesto Alexandra 
Súkeníková zo IV.A triedy obaja z CZŠ sv. 
J. Vianneyho Rajec.

V kategórii Mladí reprezentujú Diecéz-
ne centrum v Žiline získal 1. miesto ¼ubo-
mír Kosper zo IV.G GAŠ Rajec.

Výhercovia prijali ceny priamo z rúk ži-
linského otca biskupa Tomáša Galisa      
12. decembra v Pruskom.

Všetkým sú�ažiacim ïakujeme a výher-
com gratulujeme!

Mgr. Jana Rybáriková
Foto: archív CZŠ

ÚSPECHY ŽIAKOV 
CIRKEVNÝCH ŠKÔL 
V SÚŤAŽI O DIECÉZ-

NOM CENTRE

domov. Platidlom budú iba zruènosti a ve- ristický, loptové hry, krúžok anglického ja-
domosti, ktoré deti doteraz získali a sú pot- zyka...
rebné k školskej zrelosti. - ranný školský klub od 6.30 hod. do zaèiat-

ku vyuèovania, poobedòajší školský klub 
NAŠA ŠKOLA PONÚKA do 16. hodiny

- škola organizuje plavecký výcvik v 3. roè-
- výchovu a vyuèovanie v kres�anskom du- níku a školu v prírode vo 4. roèníkuV Cirkevnej základnej škole Rajec sa 

chu k tradièným hodnotám - konzultácie so špeciálnym pedagógom 21. a 22. januára 2011 uskutoèní VE¼KÝ 
- vyuèovanie zaèínajúce i konèiace modlit- školy, starostlivos� o zdravotne znevý-NÁKUPNÝ DEÒ. 

bou hodnené deti
- rozhovory s kòazomNakupova� môžu prís� len deti s rodiè-
- dobrovo¾né školské sv. omše každý uto- Na zápis si nezabudnite prinies� ob-mi, ktoré dovàšili šiesty rok života a prišiel 

rok o 12.30 hod. èiansky preukaz zákonného zástupcu a ich èas, zapísa� sa do 1. roèníka základnej 
- využitie poèítaèovej a multimediálnej rodný list die�a�a.školy. Tovar – hraèky, ovocie, sladkosti – si 

Mgr. Mária Baïurováuèebnenakúpia v obchodných centrách, ktoré budú 
- záujmové krúžky pre deti – poèítaèový, tu-zriadené v priestoroch školy a odnesú si ich 

VÝNIMOÈNÁ UDALOS� – STUŽKOVÁ

NETRADIÈNÝ 
ZÁPIS
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Jubilanti január 2010Jubilanti január 2010

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Opustili nás
Jozef Jurièek 1937 – 9. 12. 2010

Ferdinand Židek 1920 – 28. 12. 2010

Opustili nás

Touto známou pranostikou sa 13. decembra zaèala relácia do 
školského rozhlasu, ktorú si pripravili žiaèky dramatického krúžku. 
Tento deò totiž patrí pod¾a starých tradícií k najmagickejším dòom 
roka. Svoje meniny slávi Lucia, ktorá pod¾a kres�anského uèenia 
vystupuje ako ve¾ká svätica, v ¾udových poverách ako najväèšia bo-
sorka. A práve okolo tohto dátumu existovalo a existuje ve¾a starých 
zvykov, ktoré mladá generácia už nepozná.

Žiaci sa dozvedeli, že najtypickejším zvykom je chodenie Lucií, 
za ktoré sa prezliekali ženy a dievèatá. Chodili z domu do domu za-
halené v bielych plachtách, pomúèených tvárach a husími brkami 
vymetali všetky kúty. Týmto rituálom mali odohna� všetko zlo i cho-
roby. Pre mnohé deti bolo novinkou i to, že v predveèer Lucií, naši 
predkovia, jedli cesnak, ktorý ich mal ochráni� pred zlými duchmi. 
Robili s ním krížik na èelo, aby zvýšili ochranný úèinok.

Ïalej sa oboznámili aj s rôznymi ¾úbostnými veštbami. Pod¾a 
najznámejšej z nich si na Luciu dievèatá pripravili trinás� papierikov. 
Na dvanás� napísali mužské mená, trinásty ostal prázdny. Lístky 
postupne pálili. Na Štedrý deò posledný lístok otvorili a ktoré meno 
bolo na òom napísané, malo by� menom budúceho manžela. Diev-
èina, ktorej ako posledný zostal prázdny lístok, sa v nasledujúcom 
roku ešte nemala vyda�.

Chlapci sa dozvedeli, že zvykom urèeným pre mužov bolo v ob-
dobí od Lucie do Vianoc postupne vyrába� drevený stolèek bez pou-
žitia jedného klinca. Keï si naò potom mládenec sadol poèas Pol-
noènej omše, uvidel všetky dedinské strigy otoèené k oltáru. Domov 
musel uteka� bez toho, aby sa za sebou obzrel a aby bosorku neja-
ko ubrzdil, hádzal im po ceste mak, ktorý mali vyzbiera�.

Reláciu dievèatá ukonèili radostným konštatovaním, že do Via-
noc ostáva len 11 dní, ktoré strávime v netrpezlivom oèakávaní naj-
krajších sviatkov roku.

A potom prišla chví¾a, na ktorú sa už všetci tešili. Žiaèky drama-
tického krúžku sa prezliekli za Lucie a husími brkami povymetali 
všetky kúty našej školy. Ostáva len dúfa�, že to urobili tak dobre, že 
aspoò do najbližšej Lucie sa našej škole vyhne všetko zlo, choroby, 
duchovia a bude sa nám všetkým dari�.

Mgr. V. Hojová, ZŠ Lipová 2

OD LUCIE DO VIANOC 
KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC

Foto: archív ZŠ, Lipová

85 rokov
65 rokov Emília Pauliniová

Antónia Polaèková
Emil Pekarík 87 rokov

Jozefína Vavríková
70 rokov Mária Fusková

Ondrej Foltán
Anna Pekarová 89 rokov
Anna Hanusová Antónia Veselá

75 rokov 99 rokov
Dagmar Navrátilová Janka Kuèeríková

Zosobášili sa 

Martin Košút a Mária Èeròancová
Jakub Pekara a Eva Žuchová

Peter Kavec a Iveta Hujèáková

Zosobášili sa 

Aj keï to ráno tak nevyzeralo (bolo zamraèené), nakoniec bolo 
aj nám v Rajci dopriané 4. januára 2011 za ve¾mi priaznivého po-
èasia pozorova� èiastoèné zatmenie slnka.

ZAUJÍMAVOS�

Foto: K. Kalmová
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Zimná bežecká príprava je tvrdá, ale výsledok sa ukáže už na 
jar. A vydrža� v tréningoch je naozaj �ažké. Práve spoloèné tréningy 
dokážu doda� chuti do ïalšej èinnosti – tie môžu by� aj na bežkách èi 
korèuliach na ¾ade. Je to dobrá zmena na posilnenie a zapojenie aj 
iných svalov.

Povzbudzujeme vás do spoloèných tréningov, ktoré sú pra-
videlne každú nede¾u a stretnutie je o 10. hodine pri autobuso-
vej zastávke na sídlisku Juh.

Tento rok sme sa opä� dali do boja so zimnými triatlonmi. Prvý už 
máme za sebou, druhé kolo bude v Rakúsku, potom opä� na Slo-
vensku a Európsky pohár v Látkach Mlákach. Je to výborný dopl-
nok, pokia¾ máte radi bežky a zvládnete bicykel na snehu, beh vám 
nemôže robi� problém. Vyskúšajte si to s nami.

Slovenský pohár v Zimnom triatlone, Králiky, 18. decembra – 
sú�ažilo sa v behu (6 km), na bicykli (10 km) a na bežkách (9 km). 
Prvý zimný triatlon je teda za nami. Nároèný bol najmä bicykel, 
naopak bežky zase boli zvládané s rados�ou a na výborne uprave-
nej trati.

Výsledky: Zdeno Koleda skonèil absolútne na 6. mieste s èa-
som 1:13:44 a zví�azil vo svojej kategórii nad 40 rokov. V tejto kate- priate¾om, bežcom a ich rodinám všetko dobré, pevné zdravie, 
górii obsadil 4. miesto Ján Kavec (1:28:26) a 6. miesto Pavol Uhlárik rados� a vzájomnú oporu.
(1:38:26). Jana Koledová Ž. získala 4. miesto medzi ženami za Zároveò ïakujeme za spoluprácu, podporu, pochopenie a 
1:47:15. pomoc v roku 2010. Veríme, že aj nový rok 2011 bude pre nás 

úspešný a priaznivý.
J. Koledová Žideková,MK RajecDo nového roku 2011 prajeme všetkým našim priaznivcom, 

Foto: archív MKMestu Rajec, primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi, sponzorom, 

6. LIGA ŽILINSKÝ KRAJ – TABU¼KA PO PRVEJ POLOVICI

                                 kolo V R P zápasy    body
  1. Višòové D 11 10 1 0 157:41 32
  2. Streèno B 11   9 0 2 132:66 29Rajecký „A“ tím ukonèil prvú polovicu svojej sezóny na domá-
  3. Kysucký Lieskovec B 11   7 1 3 103:95 26cej pôde 11. decembra ví�azstvom nad Novo�ou 11:7 (¼. Hauer 4,        
  4. Nedzedza A 11   6 1 4 107:91 24J. Kavec 2, P. Kavec 2, J. Smieško st. 1 a 2 ví�azné štvorky: ¼. Hauer 
  5. Èadca G 11   7 0 3 109:89 24– J. Smieško st., J. Kavec – P. Kavec) a Krušetnicou 10:8 (¼. Hauer 
  6. Zakopèie B 11   6 0 5 102:96 233, J. Kavec 3, P. Kavec 1, J. Smieško st. 1 a 2 štvorky pre domácich  
  7. Žilina H 11   4 1 6 102:96 19v zložení: ¼. Hauer – J. Smieško st., J. Kavec – P. Kavec).
  8. Èadca F 11 4 0 7   92:106 19
  9. Žilina G 11 4 1 5   93:105 193. LIGA SR – TABU¼KA SÚ�AŽE PO ZIMNEJ ÈASTI
10. Stará Bystrica C 11 2 1 8   67:131 16
11. Divina Lúky A 11 2 0 9   62:136 15                             stretnutie V R P zápasy    body
12. STK Rajec B 11 2 0 9   62:136 15  1. Valèa A 11 9 1 1 131:67 30

  2. Žilina C 11 8 1 2 111:87 28
Poèas 11 kôl dosiahli jednotlivý hráèi rôzne výsledky:  3. Námestovo A 11 8 0 3 108:90 27

  4. Martin Medokýš A 11 7 0 4 112:86 25
                                výhry    prehry       %  5. STK Rajec A 11 5 2 4 106:92 23

1. Róbert Augustín 21   3 87,50  6. Ružomberok SCP A 11 5 2 4 104:94 23
2. Juraj Jasenovec 13 15 46,43  7. Novo� A 11 4 2 5   94:104 21
3. Radoslav Macák   3 23 11,54  8. Zákopèie A 11 4 2 5   95:103 21
4. Jozef Smieško ml.   0 18   0,00  9. Krušetnica A 11 2 4 5   92:106 19
5. Branislav Fuèík   0 24   0,0010. Rado¾a A 11 2 1 8   87:111 16

11. Èernová A 11 2 1 8   77:121 16
Od 40% do 0 % odohratých zápasov:12. Liptovské Sliaèe A 11 1 2 8   71:127 15
1. Marián Macák 5   3 62,50
2. Ján Knapec 0 12   0,00Úspešnos� jednotlivých hráèov
3. Martin Jarina 0   4   0,00

                                  výhry  prehry     %
Pri tejto príležitosti chcem v mene Stolnotenisového klubu Rajec 11. ¼ubomír Hauer 33 11 74,99

vyslovi� poïakovanie všetkým èlenom klubu za dosiahnuté výsled-14. Jozef Kavec 27 17 61,36
ky v roku 2010 a ich rodinám za trpezlivos� a oh¾aduplnos�. 29. Peter Kavec 20 24 45,45

Ïalej primátorovi mesta Rajec, mestskému zastupite¾stvu, ko-44. Jozef Smieško st.   9 23 20,45
misii pre školstvo, kultúru a šport pri MZ, riadite¾ovi Základnej školy V jednotlivých majstrovských zápasoch nastúpili aj J. Jaseno-
na Lipovej ul. za všetko èo potrebujeme k našej úspešnej repre-vec a J. Smieško ml., ktorí dosiahli menej ako 15 % úspešnos�.
zentácii nášho krásneho mesta. 

Chcem im a zároveò aj všetkým obyvate¾om Rajca popria� ús-„Béèkari“ na konci tretieho decembrového týždòa uzavreli 
pešný a š�astný nový rok 2011.zimnú èas� s prehrou 13:5 nad Žilinou H. Napriek všetkému skonèili 

Jozef Kavec,na 12. mieste. Chcem pripomenú�, že poèas všetkých 11 kôl sa no-
STK Rajec

minovali aj niektorí novozaèínajúci hráèi. V snahe „B“ družstva je 
zachráni� 6. ligu. Samozrejme, že to budú ma� dos� nároèné.

STOLNOTENISTI BILANCUJÚ

SPOLOČNÉ TRÉNINGY 
DODÁVAJÚ CHUŤ
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inzercia

Už nieko¾ko rokov patrí k oèakávaným akciám vianoèných sviat-
kov predstavenie Živý Betlehem na námestí, ktoré pripravilo ochot-
nícke divadlo Kožkár pôsobiace pri Mestskom kultúrnom stredisku 
Rajec. S piatimi predstaveniami sa predstavili 22. decembra.

Pred nieko¾kými rokmi, keï toto milé predstavenie zaèínalo, trvalo 
okolo 10 minút. Dnes si každý, kto sa bol pozrie�, mohol pozrie� pred-
stavenie trvajúce viac ako pol hodiny. Príbeh patriaci k Vianociam 
takmer všetci poznajú. Hovorí o príchode Jozefa a Márie do Betlehe-
mu, zvestovanie narodenia Ježiša pastierom a putovaní Troch krá¾ov 
za Betlehemskou hviezdou. K predstaveniu neodmyslite¾ne patria 
zvieratká, ktoré na námestí prezentovali živé oveèky, v dnešnej dobe 
ve¾mi vzácne pre všetky deti, nielen tie najmenšie. Krásne pred-
stavenia naladili všetkých obyvate¾ov a návštevníkov mesta na naj-
krajšie sviatky roka Vianoce.

Mestské kultúrne stredisko Rajec ïakuje sponzorom, ktorí pris-
peli k úspešnej realizácii predstavení: Drevodom Rajec – Ing. M. 
Bronèek, Rajka – Jozefína Kollárová a Jurajovi Balážovi.

TRAJA KRÁLI NA RAJECKOM NÁMESTÍTRAJA KRÁLI NA RAJECKOM NÁMESTÍ

Tohtoroèná oslava rozlúèky so starým rokom – Silvester, aj nap-
riek mrazivému poèasiu, prilákala na námestie stovky ¾udí. 

Oslavy zaèali o 23. hodine diskotékou na námestí s úžasnou la-
serovou šou. Tesne pred polnocou pokraèovali oslavy spoloèným 
odpoèítavaním konca roka. Nechýbalo ani varené vínko na prípitok, 
ktoré venoval obèanom primátor mesta.

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa prihovoril obèanom mesta 
znovuzvolený primátor mesta Ing. Ján Rybárik, ktorý okrem blaho-
želania k novému roku poïakoval všetkým za prejavenú podporu   
v komunálnych vo¾bách. Po príhovore nasledoval úžasný 15 minú-
tový ohòostroj. 

Po ohòostroji èakali všetci na tohtoroènú novinku vypúš�anie 
lampiónov š�astia. Na oblohu malo vzlietnu� 330 balónov, bohužia¾ 
nie všetci poèúvali inštruktáž k vypúš�aniu a niektoré zhoreli. Aj 
napriek tomu poh¾ad na množstvo svietiacich lampiónov nad mes-
tom bol prekrásny . 

Oslavy konca roka a vítanie zaèiatku roka 2011 pripravilo pre 
všetkých Rajèanov Mestské kultúrne stredisko Rajec.

LAMPIÓNY Š�ASTIA NAD RAJCOM

Šzá

Šzá

Foto: E. Pekná

Foto: K. Kalmová
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VÁS SRDEÈNE POZÝVAJÚ NA

RAJECKY

MESTSKY PLES

sála kultúrneho domu
zaèiatok o 19.00 hod.

MESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

Predaj vstupeniek:
od 10. 1. 2011 Mestské kultúrne stredisko Rajec

Cena 1 vstupenky: 18,00 €

19. február 2011
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