
MAREC / 2011

www.rajec.sk

b a

b ab a

b ab a

b ab a

b ab a

 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 
 Pozvánky na kultúrne akcie  Fašiangy v Rajci 
 Novinky v mestskej knižnici  Právna poradòa 

O zemetraseniach v údolí Rajèianky Školy v Rajci 
Úspechy športovcov  Spoloèenská rubrika 

V TOMTO ÈÍSLE SI PREÈÍTATE:

DETSKÝ  - 27. FEBRUÁRAKARNEVALDETSKÝ KARNEVAL

7x foto: Šzá

(viac na strane 4)



RAJÈAN 3/2011

Mesto Rajec bolo v minulých rokoch ús-
pešné vo viacerých projektoch, ktorými 
sa podarilo zve¾adi� majetok mesta. Aké 
projekty mesto chystá v tomto roku?

Pred nieko¾kými rokmi bolo zakázané 
organizova� diskotéky v kultúrnom do-
me. Preèo sa znova zaèali diskotéky or-
ganizova�?

Po náhlom úmrtí MUDr. Rybárika sa 
uvo¾nila ordinácia všeobecného lekára. 
Ako bude postarané o jeho pacientov?

Mesto Rajec chystá nieko¾ko verejno-
obchodných sú�aží.

Už v predchádzajúcich èíslach sme in-
formovali, že sa mestu podarilo získa� 
dva nové èistiace stroje z projektu Èisté 
mesto. 

V januári sa prepadla èas� 
mosta v èasti Vojtová.

krétne ulice, aby si obyvatelia zvykli, že       
v danom èase na tomto mieste nemajú par-
kova� – èi to budeme robi� doobeda, poobe-
de alebo v noci, to ešte nevieme.

Jeden zo strojov je univerzálny a vo vý-
bave má nádrž na vodu na polievanie a 
vysokotlakové èistiace zariadenie. Na MZ 
sme hovorili aj o tom, že je možnos� zakúpi� 
k tomuto zariadeniu rôzne nadstavby. 
Chceli by sme dokúpi� na prednú èas� pluh 
na odhàòanie snehu a na zadnú èas� posý-
paciu nadstavbu, aby bolo možné využíva� 
auto po celý rok.Ministerstvá aj v tomto 

roku chystajú nové výzvy a 
my sa na ne pripravujeme.

Zaèiatkom februára sme 
podali projekt na Minister-
stvo kultúry SR – Výmena 

Diskotéky na tom princípe, že ich bude strešnej krytiny a oprava fa-
prevádzkova� nejaká spoloènos�, ktorej sády na Radnici, keïže je táto pamiatka      
predmetom je len zorganizovanie diskotéky v zlom stave. V súèasnosti sa tam vykonáva 
a odís� – tak tieto diskotéky sme v minulosti reštaurátorský prieskum. 
zakázali. Podali sme aj dva projekty na Obvodný 

Prišli za nami aktivisti, mladí ¾udia z Raj-úrad v Žiline na doplnenie kamier v meste    
ca, so žiados�ou o povolenie zorganizova� s názvami: Prevencia kriminality na školách 
diskotéku. Predbežne sme im dovolili urobi� ku Èeròanka do èasti Vojtová sa 12. januára v Rajci a druhý: Monitoring okolia školských 
jednu diskotéku na Štefana s tým, že sme z nièoho niè spravila prepadlina, do ktorej by zariadení pomocou kamerového systému   
stanovili presné pravidlá a ihneï po diskoté- sa zmestil celý èlovek. v Rajci.
ke sme zhodnotili èi dodržali nami stanove- Okamžite sme túto poruchu museli od-
né podmienky. Na zaèiatku rozhovorov im stráni�. Mesto Rajec vyèlenilo na posled-
bolo povedané, že im zorganizovanie disko- nom mestskom zastupite¾stve sumu 10 tisíc 
téky umožníme maximálne 3-4 krát do roka eur zo svojej rezervy na opravu a bol prizva-
a hovorili sme aj o tom, že v máji by mohli ný projektant – odborník na mosty, aby pre-Pod¾a mojich informácií, ktoré mám od 
zorganizova� diskotéku na ihrisku. šetril stav a navrhol riešenie.p. Rybárikovej, pracujú na vyriešení vznik-

Aj takýmto spôsobom sa snažíme vyjs� nutej situácie tak, aby bol Dr. Rybárik nahra-
v ústrety mladej generácii, ktorá cíti potrebu dený iným všeobecným lekárom, ktorý by 
organizova� takéto kultúrne akcie aj v Rajci. prevzal celú kartotéku pacientov a aby ordi-
S¾úbili, že urobia diskotéku na úrovni a ga- Na prelome rokov prejavil jeden záu-nácia fungovala aj naïalej.
rantujú zabezpeèenie našich podmienok. jemca záujem o prenájom stravovacieho 

zariadenia a jedálne v kultúrnom 
dome. Keïže bol záujem mestská 
rada prerokovala túto žiados� a 
odporuèila mestskému zastupi-
te¾stvu, aby Mesto Rajec vyhlásilo Áno, informovali sme o tom obèanov už 
verejnú sú�až na prenájom ku-v jeseni. Oba stroje boli dodané koncom 
chyne a jedálne v kultúrnom do-februára. Dnes t.j. 2. marca sa išli prevzia� 
me. Mestská rada má za úlohu do evidenèné èísla na obe autá a predpokla-
30. marca pripravi� podmienky dáme, že od piatku 4. marca zaèneme stroje 
tejto sú�aže na prenájom, aby sa skúša� a postupne by sme chceli s nimi 
mohli prípadný záujemcovia za-oèisti� celé mesto. 
poji� do sú�aže.Plánujeme, že by sa mesto èistilo pra-

Do sú�aže sa môže prihlási� videlne, samozrejme musíme prís� nato, 
každý záujemca, samozrejme aj akým spôsobom to budeme vykonáva�. 
doterajší nájomník p. Kolárová.    Napríklad v urèité dni budeme zameta� kon-
S p. Kolárovou sme mali zmluvu 
na dobu neurèitú s výpovednou 
lehotou 6 mesiacov. Zmluvu sme 

4. marca bude ïalšia disko- dodržali a od 1. februára zaèala plynú� 
téka. Znova boli oboznámení  v ý po vedná lehota. Do 1. 8. 2011 bude pre-
s podmienkami – aby sa tam ne- vádzka p. Kolárovej normálne fungova�. 
predával alkohol mladistvým, 
aby zabezpeèili bezpeènos�, aby Na ul. S. Chalúpku sa uvo¾nil byt v byto-
tam neboli mladiství atï. Všetko vom dome bývalého Okresného stavebné-
toto majú na starosti s vedomím, ho podniku. Keïže sme ostatné byty v tom-
že organizujú toto podujatie pre- to dome v 90-tych rokoch predali, MZ odsú-
to, aby bola diskotéka a nie pre- hlasilo, aby sa tento byt predal vo verejno-
to, aby z toho mal niekto biznis. obchodnej sú�aži, ktorá bude v priebehu 

nieko¾kých týždòov zverejnená – ide o 1-iz-
bový byt. 

Za rozhovor ïakuje Šzá

Na moste, ktorý ide cez rie-

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTAPREVZALI SME 

ÈISTIACE AUTÁ 

2x foto: Šzá
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Ïurèanskému. Pred samotným rokovaním MZ požiadali o udelenie 
slova: zástupca Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupca Ús-
tredného zväzu židovských náboženských obcí, zástupca Matice 
Slovenskej a zástupca hnutia Human. Primátor všetkým žiadate-
¾om slovo udelil. MIMORIADNE  ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA

Po skonèení reèníckych príspevkov primátor predniesol odporú-
èanie mestskej rady, a to vyžiadanie si stanovísk k osobe Dr. Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupite¾stva v Rajci sa 
Ïurèanského – z Historického ústavu Matice Slovenskej a z His-poslanci stretli 8. februára 2011.
torického ústavu Slovenskej akadémie vied. Po krátkej diskusii pos-
lanci zobrali vyššie uvedené listy na vedomie a odporuèili primáto-Dôvodom mimoriadneho MZ bolo uprázdnenie poslaneckého 
rovi mesta vyžiada� si stanoviská oh¾adom osoby Dr. Ïurèanského mandátu po PaedDr. Marte Stehlíkovej, ktorá sa vzdala poslanec-
z oboch spomenutých inštitúcií.kého mandátu a po MUDr. Jánovi Rybárikovi, ktorý zomrel. 

V ïalšom bode programu sa poslanci zaoberali kontrolou plne-Poslanci MZ skonštatovali, že sa uprázdnil mandát po týchto 
nia uznesení, ktorú im predniesla hlavná kontrolórka mesta.poslancoch a vyhlásili nastúpenie náhradníkov. Ako náhradník za 

MZ následne schválilo odpredaj budovy verejných WC, nako¾ko PaedDr. Stehlíkovú nastupuje RNDr. Ladislav Židek a za MUDr. 
v súèasnosti je táto budova nevyužívaná – v roku 2004 po kontrole  Rybárika nastupuje ako náhradník Stanislav Albert. Obom náhrad-
z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Žilina, bolo roz-níkom boli zaslané pozvánky na mimoriadne zasadnutie MZ. Na 
hodnuté, že budova sa uzatvorí. Poslanci uložili mestskému úradu, zasadnutie sa však dostavil len S. Albert. Primátor mu odovzdal 
aby vyhlásilo verejnú sú�až na odpredaj tejto budovy.osvedèenie o zvolení za poslanca MZ a následne S. Albert zložil do 

Poslanci ïalej prerokovali odkúpenie èasti bytu po J. Katrenovi, rúk primátora mesta s¾ub poslanca MZ.
a odpredaj bytu po Z. Mièudovi, na ktorý bude vyhlásená verejno-RNDr. Ladislavovi Židekovi bude opätovne zaslaná pozvánka 
obchodná sú�až.na riadne zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoèní 24. februára 2011.

V ïalších bodoch programu sa poslanci zaoberali zmenou roz-
poètu a programového rozpoètu mesta na rok 2011, návrhom do-
datku è. 2 k Zásadám hospodárenia s finanènými prostriedkami RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA
mesta Rajec a taktiež s návrhom dodatku è. 2 k Smernici o urèovaní 
cien pre nájom nebytových priestorov.Riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva sa uskutoènilo  

Hlavná kontrolórka predniesla poslancom správu o kontrolnej 24. februára 2011.
èinnosti za rok 2010, ako aj správu o kontrolnej èinnosti vo februári 
2011. MZ zobralo obe správy na vedomie.Vzh¾adom k tomu, že zasadnutia MZ sa zúèastnila verejnos� 

V interpeláciách predostreli poslanci pripomienky a návrhy ob-vrátane médií, primátor navrhol, aby sa úvodné rokovanie uskutoè-
èanov, ktorými sa budú zaobera� jednotlivé oddelenia MsÚ.nilo vo ve¾kej zasadaèke. Poslanci jednomyse¾ne súhlasili, a tak sa 

Vzh¾adom k tomu, že ani po skonèení rokovania MZ sa RNDr. L. spolu s verejnos�ou presunuli do ve¾kej zasadaèky MsÚ. Po schvá-
Židek na zasadnutie MZ nedostavil, poslanci v závere rokovania lení programu zasadnutia MZ pristúpili poslanci k rokovaniu.
prijali uznesenie, v ktorom okrem iného uložili MsÚ opätovne zasla� Na Mestský úrad v Rajci boli doruèené listy Židovskej nábožen-
pozvánku RNDr. L. Židekovi na riadne zasadnutie MZ na deò 31. 3. skej obce, Zväzu protifašistických bojovníkov, Miestnej organizácie 
2011 v termíne najneskôr 18 dní pre týmto zasadnutím MZ.Matice Slovenskej a Obèianskeho združenia Tilia. Témou spomína-

MsÚných listov bolo prehodnotenie odhalenie busty Dr. Ferdinandovi 

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

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

pis na žijúcich vlastníkov. Poèas dedièské-
ho konania, ktorého by ste v takomto prípa-
de zrejme boli úèastníkom, by bolo vhodné 
uzatvori� rodièovskú dohodu v tom zmysle, 
že celá stavba by pripadla do výluèného 
vlastníctva vám.

Proces právneho vysporiadania takejto 
stavby vyžaduje urèitý èas, ale stavba bude 
právne pripravená na jej bezproblémový 
prevod tretej osobe.

Mgr. Lukáš Bútora,
advokátsky koncipient

bude potrebné poda� návrh na prejednanie Stav, ktorý opisujete je v našej krajine 
novoobjaveného majetku v dedièskom ko-pomerne bežný. Vyplýva zo skutoènosti, že 
naní, aby ste dosiahli na list vlastníctva zá-pred rokom 1976 bola iná právna úprava a 

obdobné stavby sa stavali bez stavebného 
povolenia.

Zápis do katastra nehnute¾ností môžete 
dosiahnu� na základe oboznámenia obce, 
kedy bola stavba skonèená, aké jej bolo pri-
delené súpisné èíslo a kto bol jej staveb-
níkom. Je pravdepodobné, že k zápisu šopy 
budete potrebova� vyhotovi� aj geometrický 
plán, na ktorom bude stavba zakreslená.

Vlastnícke právo ku šope však kataster 
zapíše na stavebníkov, ktorými pravdepo-
dobne boli vaši rodièia. Ak už nie sú na žive, 

ZÁPIS DO LISTU VLASTNÍCTVA

Na pozemku, ktorý som zdedil po rodièoch a ktorý by som chcel v budúcnosti 
preda� máme starú drevenú šopu s betónovými základmi. Šopa je dos� ve¾ká, bola 
postavená niekedy koncom 60-tych rokov, a je škoda ju zbúra�. 

Problém je, že nie je nikde evidovaná, myslím hlavne list vlastníctva. Ako mô-
žem takýto zápis dosiahnu�?

Pa¾o J.

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

Foto: internet
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zaj dos� �ažké – veï si skúste nasypa� do 
jednej misky dva druhy fazule – bielu a èier-
nu a potom ju roztriedi� alebo si zaveste na 

K fašiangom v Rajci okrem plesov patrí ni� jablko a bez pomoci rúk, èi kohoko¾vek Do sály kultúrneho domu prišlo v nede¾u 
aj Detský karneval, ktorý aj v tomto roku 27. februára iného, ho skúste zjes�. Ale naše deti boli  cez 150 detí spolu so svojimi 
pripravilo Mestské kultúrne stredisko Rajec rodièmi. Deti od nieko¾kých mesiacov až do 
pre všetky deti. Karnevalový deò v Rajci sa tínedžerského veku boli obleèené v rôzno-
niesol v duchu hier, tanca, spevu a hudby. rodých maskách od výmyslu sveta. Stretli 

sa tu èarodejnice, ježibaby, šašovia, prin-
cezné, rôzne zvierat-
ká – korytnaèka, kro-
kodíl, motýle, myška, 
nieko¾ko Spiderma-
nov, rytieri, Pikachu, 
indiánka, muchotráv-
ka, anjeli, modrý 
Šmolko a dokonca 
prišiel aj sám David 
Beckham. Zabavi� 

ve¾mi šikovné. Roztriedili fazu¾ky raz-dva a ich prišli rozprávkové 
niektoré zjedli jablko ako keby si pomáhali postavièky: myška 
rukami. A to nebolo všetko, deti zvládli aj os-Saška,  vodníèka 
tatné sú�ažné úlohy, za ktoré získali všetky Janka, kvetinka Anin-
sladké odmeny. Do diskotéky zapojili deti aj ka a víla Terezka. 
svojich rodièov, aj keï sa niektorých ve¾mi Deti spolu s ro-
nechcelo. V podveèerných hodinách ostali dièmi si nielen zatan-
v sále už len väèšie deti, ktoré už netrpezli-covali ale aj zasú�a-
vo èakali, aby sa mohli „vyblázni�“ na disko-žili. Pri niektorých sú-
téke. �ažiach to bolo nao-

DETI SA ROZLÚÈILI S FAŠIANGAMI

Text a foto: Šzá

Ku koncu fašiangov v Rajci neodmyslite¾ne patrí Rajecký mest-
ský ples, ktorého XII. roèník sa uskutoènil v sobotu 19. februára, 
pod záštitou Mesta Rajec. 

Mestský ples už nieko¾ko rokov 
organizuje Mestské kultúrne stre-
disko Rajec. 184 hostí sa zabávalo 
v prekrásne vyzdobenej sále kultúr-
neho domu, v tomto roku žiariacej 
èerveno-zlatou výzdobou. 

Ples už tradiène otvoril primátor 
mesta Ing. Ján Rybárik slávnost-
ným prípitkom a viedenským valèí-
kom so svojou manželkou. 

V rámci programu vystúpili pro-
fesionálny taneèníci z Taneèného 
klubu v Žiari nad Hronom, ktorí Do tanca hrala známa rajecká hudobná skupina Rytmus, pri tó-
predviedli nieko¾ko štandardných aj noch ktorej si zatancovali všetci bez rozdielu veku. Na svoje si pri-
latinsko-amerických tancov. Pred šiel každý, èi už milovník 
polnocou spestrilo program duo ¾udových piesní alebo prí-
brušných taneèníc – Mona a Suhaj- vrženec modernej hudby.

la zo Žiliny. Zatancovali exotické tance, ktoré upútali pozornos� nie- Poslední spokojní hos-
len mužskej èasti obecenstva. tia odchádzali na svitaní.

Mestský ples je z roka 
Do bohatej tomboly, na rok úspešnejší o èom 

prispeli sponzori z oko- svedèí aj fakt, že organi-
litých firiem a podnikov. zátor nie je schopný us-
Prvou cenou bola hoto- pokoji� všetkých záujem-
vos� 200 eur, ktorú ve- cov z dôvodu nedostatku 
noval primátor mesta a miesta v sále kultúrneho 
torta z cukrárne na ná- domu.
mestí. Ani ostatných 36 
cien nezaostávalo za Mestské kultúrne stredisko Rajec chce aj touto cestou poïako-
prvou cenou a hodnota va� všetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom podporili zorganizovanie 
každej z nich bola mini- mestského plesu.
málne 30 eur. 

HONOSNÝ MESTSKÝ PLESHONOSNÝ MESTSKÝ PLES

Šzá
Foto: K. Kalmová
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inzercia

Koniec fašiangov sa 
slávi v celej Rajeckej doli-
ne a nebolo tomu inak ani 
v tomto roku. 

Aj do Rajca zavítal fa-
šiangový vozový sprievod 
s Ïurèanskou muzikou 
„na rínek“, aby nás v pia-
tok 4. marca zabavil fa-
šiangovými „špásmi“.

Fašiangový sprievod na èele s vyzdobeným vozom �ahaným 
dvoma koòmi viezol muzikantov a za ním tancovali masky spolu so 
sprievodom. V sprievode nechýbal ani lekár so sestrièkou, ktorá 
každému, kto to potreboval, poskytla „odbornú starostlivos�“ v po-

dobe posilòujúceho nápoja. Vyobliekané ženy a muži v sprievode   
v pestrofarebných krojoch spievali a tancovali na veselé fašiangové 
pesnièky. 

Sprievod dvakrát obišiel námestie a po ceste vytancoval aj oko-
lostojacich divákov. Pred tribúnov nám predviedli nieko¾ko krásnych 
¾udových tancov a piesní. De�om sa najviac páèili masky a keï ich 
ešte trochu „vynaháòali“, to ešte len bolo radosti. 

Oslavy konca fašiangov ale aj krásne slneèné poèasie prilákalo 
na námestie nieko¾ko stoviek obyvate¾ov a návštevníkov mesta. Aj 
Rajèania sa rozlúèili s fašiangami s hudbou, spevom, tancom a zá-
bavou.

Podujatie, z roka na rok lepšie, sa konalo už tretí rok a pripravilo 
ho Mestské kultúrne stredisko Rajec.

FAŠIANGY NA RÍNKU

Šzá
Foto: K. Kalmová
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Justin Cronin
PRIECHOD

Fascinujúci príbeh 
je napísaný jedno-ku dohadzuje ochotné dámy bohatým mu-Mestská knižnica pri Mestskom kultúr-
duchých striedmym žom. Istá udalos� opä� spojí ich osudy...nom stredisku Rajec obohacuje svoj kniž-
štýlom, no s neuveri-nièný fond nielen v Mesiaci knihy – v marci , 
te¾nou dávkou pred-Stanislav Štepka ale samozrejme poèas celého roka. 
stavivosti. Cie¾om VHADZOVANIE Vybrali sme pre vás nieko¾ko noviniek, 
tajného vládneho DO HRYaby sme vás pozvali do našej knižnice sta� 
experimentu je pre-Vhadzovanie do sa našimi èitate¾mi. Pozývame všetkých – 
meni� ¾udské telo na hry je vtipné rozprá-detí od 6 rokov až po seniorov, z Rajca a 
smrtiacu zbraò. Len-vanie o zlatých èa-okolia – každý si u nás nájde knihy, ktoré ho 
že èosi sa pokazí. soch dedinského fut-zaujímajú.
Dvanás� testova-balu, keï sa chlapi 

ných subjektov uteèie a roznesie vírus me-naháòali po ihrisku za Gillerová Katarína
niaci ¾udí na ešte nenásytnejšie, smrtiacej-loptou, a nie za pe-ZABUDNI NA 
šie a prakticky neznièite¾né bytosti... niazmi. Mystifikaèný MINULOS�

príbeh, opierajúci sa  Vo svojom ôs-
Amber Vanováo autorove chlapèen-mom románe nám 

NEKONEÈNÝ BOZKské zážitky, je napísa-Katarína Gillerová 
Stretnutie s Lu-ný hravo, vtipne, groteskne rozvíja obrazný ponúka pútavý prí-

kom pripadá Jess ako jazyk futbalu do epických situácií. Text dopå-beh dvadsa�sedem-
sen. Je to oèarujúci òajú ilustrácie Svetozára Mydlu.roènej Saše a jej ma-
muž, a keï sa do nej my, ktoré sa každá 
za¾úbi, cíti sa ako       po svojom vyrovná- Ferdinnad von Schirach
v siedmom nebi. Jedi-vajú s tragédiou, èo ZLOÈIN
ným problémom je, že Neuverite¾né, ale postihla ich rodinu.  
Luke ju zaène ponižo-pravdivé príbehy zo A hoci sa zdá, že ve-
va�. Zároveò ju však súdnej siene:dia všetko o tej neš�astnej udalosti v Tat-
uis�uje o svojej láske Vážený lekár po rách, pri ktorej zahynul Sašin otec a sestra, 
a oddanosti... š t y r i dsa � roènom po troch rokoch je odrazu všetko inaè...

Ïalšia kniha z edí-manželstve zavraždí 
cie Za¾úbený zápisník.manželku sekerou. Táòa Kelleová-Vasilková

Rozseká ju na kúsky RANÈ
BUDEME SI ÈÍTA�a potom informuje Julka, hlavná hr-

Všelièo zaujímavé políciu. Jeho prizna-dinka, sa po rozvode 
na èítanie pre prváèi-nie je práve také ne-pres�ahuje s dcérou 
kov, malých objavite-zvyèajné ako nás-na samotu, do do-
¾ov vo svete slov a ledný trest...mu, ktorý zdedila po 
viet. Na každej strán-Muž vylúpi banku, a hoci to znie neuveri-milovanom otcovi. 
ke sa dozvedia èosi te¾ne, má na to vážne dôvody. Nikto neoèa-Rozhodne sa ži� 
nové, nezvyèajné èi káva, že by dostal mierny trest...inak, zaène odzno-
zábavné. Zaujímavé Mladík svoje dievèa miluje tak vrúcne, va. Dom prerobí na 
príbehy, básnièky a že ho chce zjes�. Doslova...malý penzión, v kto-
krásne obrázky.Smutný bankový lupiè je k pokladníèke rom hos�om ponúka 

zdvorilejší ako väèšina klientov. S lupom oddych v oáze ticha, Spracovala Šzá
poèká na trávniku pred bankou na políciu. domácu stravu a možnos� výjazdov na koni. 
Patrí za mreže?Lenže ani vzdialenú samotu neobchádzajú 

citové vzplanutia, trápenia a problémy... 
Príbeh je okorenený nielen rôznymi situá- Walter-Jörg Langbein
ciami s ubytovanými hos�ami, ale vykres- 2012 KONIEC A 
¾uje aj Julkin vz�ah k dcére, študentke vete- NOVÝ ZAÈIATOK
rinárstva, a k priate¾kám. (posolstvo Mayov)

„V roku 2012 za-
 hlásajú Jackie Collinsová nikne svet,“

dnešní prívrženci ¼AHKÁ 
apokalypsy a odvo-HOLLYWOODSKÁ 
lávajú sa na proroc-PRINCEZNÁ
tvá Mayov. Èo vedel Všetky tri chodili 
tento záhadný ná-spolu na strednú 
rod? Autor skúmal školu v Beverly Hills. 
dávne proroctvá sta-Denver Jonesová je 
rých vyspelých kul-teraz úspešná mladá 

túr a porovnával ich s najnovšími vedecký-právnièka, pracuje 
mi poznatkami. Dospel k výsledku, že may-vo vychytenej losan-
ský kalendár nepredpovedá na tok 2012 geleskej advokátskej 
koniec sveta. Napriek tomu ¾udstvo ohrozu-kancelárií. Carolyn 
jú apokalyptické katastrofy. Skutoèné po-Hendersonová je zas 
solstvo Mayov znie: ¼udstvo môže preži� osobná asistentka vplyvného senátora,      
iba vo vesmíre, zachráni� ho môže len naj-s ktorým má pomer. A Anabelle Maestrová – 
modernejšia technika. Vyhráme boj z èasom?dcéra dvoch filmových hviezd – v New Yor-

NOVINKY V MESTSKEJ KNIŽNICI

MESTSKÁ KNIŽNICA 
PRI MsKS RAJEC

pondelok – piatok
8.00 – 17.00 hod.

Poskytované služby:

- ÈB a farebné kopírovanie
- internet, tlaè stránok z PC
- písanie na poèítaèi
- skenovanie dokumentov
- fax
- hrebeòová väzba
- laminovanie
- vyhlasovanie v mestskom rozhlase
- inzercia a príspevky do mes. Rajèan
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Aj v tomto školskom roku sa študenti Gymnáziá A. Škrábika a 
Cirkevnej základnej školy sv. J. Vianneyho zapojili do viacerých sú-
�aží a olympiád.

V obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa 
konalo v januári na Gymnáziu na Hlinskej ul. v Žiline obsadila naša 
študentka 4. roèníka GAŠ Danka Kluchová v kategórii osemroè-
ných gymnázií 1. miesto a postúpila do krajského kola. Obhájila tak 
svoje minuloroèné ví�azstvo a potvrdila, že popredné umiestnenie  
v rámci okresu jej právom patrí. V krajskom kole, 10. februára, sa 
Danka umiestnila na vynikajúcom 3. mieste.

V kategórii vyšších roèníkov nás v obvodnom kole úspešne rep-
rezentoval študent 7. roèníka Dávid Ïureèek, ktorý sa v silnej kon-
kurencii umiestnil na skvelom 2. mieste.

V anglickom jazyku hájil „farby našej školy“ študent 4. roèníka 
Jakub Kšiòan, ktorý vylepšil svoje umiestnenie z minulého roka a 
získal cennú skúsenos�, ktorú v ïalších rokoch urèite zúroèí.

Okresné kolo Geografickej olympiády sa konalo v Žiline a zú-
èastnilo sa ho 8 žiakov a študentov. Všetci sa stali úspešnými rieši-
te¾mi.

Najlepšie sa umiestnili: Matej Hudák z V.A CZŠ – 2. miesto        
v kat. I., Adam Martinec zo VII.B CZŠ – 7. miesto v kat. G, Mikuláš 
Hromada z I.G GAŠ – 6. miesto v kat. H a Jakub Kšiòan zo IV.G 
GAŠ – 5. miesto v kat. F.

Študenti vyšších roèníkov Gymnáziá A. Škrábika sa zúèastnili 
novej on-line testovej formy Geografickej olympiády – kat. Z,    
v ktorej sa im výnimoène darilo. 1. miesto získal Matej Baláž a 2. 
miesto Martina Capková, obaja zo VII.G a budú ma� možnos� zme-
ra� si svoje vedomosti so študentmi z celého Žilinského kraja.

Biblická olympiáda už neodmyslite¾ne patrí k našim školám.   
V tohtoroènom školskom kole sa v prvej kategórií (ZŠ a 1. - 4. roè.  
8-roè. gymnázií) na 1. mieste umiestnil Marek Závadský z I.G, na 
2. mieste Lenka Špániková z I.G a na 3. mieste ¼ubomír Kosper 
zo IV.G.

V druhej kategórii (SŠ) sa na 1. mieste umiestnila Magdaléna 
Huljaková zo VII.G, na 2. mieste Anna Špániková z V.G a na           
3. mieste Michaela Hrušková z V.G. Všetci sa v marci zúèastnia 
dekanátneho kola.

Blahoželáme nielen úspešným, ale aj všetkým zúèastneným a 
postupujúcim do ïalších kôl prajeme ve¾a úspechov.

Kolektív uèite¾ov CZŠ a GAŠ
Foto: archív CZŠ

Študenti Gymnázia A. Škrábika v Rajci sa od 7. februára zú-
èastnili týždenného lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku 
Park Snow Donovaly.

Nastal ten vytúžený deò, kedy sme sa stretli pred kostolom a ria-
dite¾ školy nás vyprevadil na cestu. Poèas cesty nám kaplán dal po-
žehnanie a spoloènou modlitbou sme sa vydali na pokojnú cestu do 
náruèia krás našich hôr. 

Privítalo nás nádherné ubytovanie, milý personál a zasnežené 
zjazdovky. Slnko sa na nás celý týždeò usmievalo, možno aj preto, 
že si každý splnil svoj cie¾ – nauèil sa lyžova�, alebo sa zdokonalil. 
Každodenné sv. omše s kaplánom Gerom prispeli k bezpeènosti – 
vyhli sme sa zraneniam. 

Posledný deò sme ešte sledovali preteky Majstrovstiev sveta 
psích záprahov. Posledné prasknutie bièom a – ide sa domov!

Mgr. Jaroslav Židek
Foto: archív GAŠ

KNIŽNICA PRE VŠETKÝCHKNIŽNICA PRE VŠETKÝCH

TÝŽDEÒ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍCTÝŽDEÒ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

28. MAREC - 1. APRÍL 201128. MAREC - 1. APRÍL 2011

MESTSKÁ KNIŽNICA 
PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC

MESTSKÁ KNIŽNICA 
PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC

zaregistrovanie za èitate¾a 
knižnice na rok 2011 ZDARMA!

vrátenie kníh na upomienku ZDARMA!

ŠTUDENTI NA DONOVALOCH

ÚSPECHY ŽIAKOV V OLYMPIÁDACH
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Jubilanti marec 2011Jubilanti marec 2011

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

29. januára 2011 pocítili obyvatelia južného Slovenska zemetrasenie        
s epicentrom v maïarskom meste Tatabánya. Aj keï Slovensko zasiahlo len 
ve¾mi slabé zemetrasenie, staèilo nato, aby nás vystrašilo. 

Nie je to však niè neobvyklé. Dokonca aj Rajec a jeho okolie nieko¾kokrát 
zasiahli rôzne zemetrasenia. O zemetraseniach v Rajci písal v mesaèníku 
Rajèan, na pokraèovanie, v èíslach 7 a 8 v roku 1966 rajecký spisovate¾ Matúš 
Kavec:

Keï sme kedysi ako malí kraviari hnávali statok na pašu do Porubskej, 
vždy sme zvedavo h¾adeli do tmavej diery v Dubnej skale, ktorou údajne vyšiel 
kohút, ktorého pustili do jaskyne kdesi v ïurèanskom chotári a ví�azne zakiki-
ríkal v Porubskej, keï sa mu takto podarilo prejs� tajomným jaskynným bludis-
kom v útrobách Sokola.

Kedysi dávno touto dierou vytekala voda do Porubskej a potom prestala 
tiec�, èosi jej zahatalo cestu, musela sa obráti� iným smerom a vyviera na 
zemský povrch niekde inde, neznámo kde. Kedy a èo ju zahatalo? Èo sa dialo 
a èo sa deje v útrobách Sokola a vôbec v útrobách Malej Fatry od Minèola až 
po K¾ak? Èo bolo to, èo v minulých vekoch otriasalo týmito horami a údolím 
Rajèianky a jej okolím?

Veru takýchto otrasov bolo pomerne hodne v týchto horách, v údolí Raj-
èianky a v celej žilinsko-rajeckej kotline. Nevieme pravdaže o všetkých zeme-
traseniach v tejto oblasti, no chcem spomenú� aspoò tie, o ktorých sú aké také 
záznamy.

Pod¾a Seizmologického katalógu Slovenska, ktorý uverejnil Dr. Jozef Mar-
tinka v Sborníku Muzeálnej slovenskej spoloènosti v roku 1929 od strany 144, 
boli katastrofálne zemetrasenia v okolí Žiliny 25. januára 1348, ktoré pocítili až 
v Nemecku a 5. júna 1443. Bližšie dáta o nich nemáme.

Z nasledujúceho 16. storoèia nemáme nijaké správy o zemetrasení v tejto 
oblasti. Boli to èasy prevažne vojnové. Turci rozvrátili vtedajšie Uhorsko a iné 
politické, spoloèenské a náboženské nepokoje znepokojovali a zbedaèovali 
¾udí, takže na zemetrasenie, ak aj nejaké bolo, zabudli.

No už v roku 1600 bolo údolie Rajèianky postihnuté silným zemetrasením 
21., 22., 23. septembra, potom 16. novembra 1613 na poludnie, keï sa silné 
otrasy zeme prehnali celým údolím Rajèianky od Žiliny až po Prievidzu. Toto 
zemetrasenie bolo cíti� až v Bratislave. Pod¾a Dr. Vojtecha Bukovinského bolo 
v údolí Žiliny ve¾mi silné zemetrasenie aj v roku 1620, po ktorom museli opra-
vova� aj hrad Streèno (pozri sta� v jeho knihe Žilina a Rajec z r. 1957 na str. 12).

Potom po 165 pokojných rokoch nasledovala zasa séria zemetrasení       
v okolí Žiliny 22. augusta 1785, 27. februára 1786, 3. decembra 1786 a údajne 
aj v roku 1798.

V 19. storoèí bolo zemetrasenie v okolí Žiliny roku 1826, 1853 a najsilnej-
šie od 15. do 19. januára 1858, keï napoèítali dovedna 10 otrasov. Zemetra-
senie 15. januára cítili široko-ïaleko na juhu v údolí Nitry, ba až na Pohroní, na 
Považí až po Trenèín, na západe až na Morave, na severe až po Krakow, ba až 
vo východnom Nemecku. Vlny otrasov sa šírili v Žiline od juhovýchodu na 
severozápad, v Rajci od východu na západ a za K¾akom v Nemeckom Pravne 
od severovýchodu na juhozápad. Pod¾a toho ohnisko (epicentrum) zemetra-
senia bolo východne od Rajca pod Ho¾ami (Malou Fatrou) údajne niekde okolo 
Minèola. Toto zemetrasenie narobilo mnoho škody. Drevené chalupy mu odo-
lávali, no murované stavby boli ve¾mi poškodené, najmä v Žiline. Vtedy bola 
údajne poškodená aj veža kostola v Rajci. Miestami sa vraj rozkolísali aj zvony 
a zazvonili.

Škoda, že v Rajci o týchto zemetraseniach nieto nijakých záznamov a ich 
pamätníci už dávno pomreli.

O poslednom z nich, ktoré bolo 15. 1. 1858 mi rozprával nebohý starý otec 
Štefan Duben Facis, ktorý mal vtedy 26 rokov. Toho dòa veèer (pod¾a zacho-
vaných správ o 20.15 hod.) hus, ktorá u nich sedávala pod ohniskom kozuba, 
zrazu na¾akaná zagágala a vybehla do izby a starý otec nestaèil sa na òu poz-
rie�, už sa celá chalupa otriasala, obrázky plieskali o stenu a on sa mimovo¾ne 
chytil stola, aby nespadol.

Od tých èias sú Hole (Malá Fatra) pokojné, iba v roku 1944 sa trocha 
otriasla zem. No stále nevieme èo sa deje v útrobách týchto hôr a èi v budúc-
nosti nepripravujú nášmu potomstvu zase nejaké prekvapenie.

Spracovala Šzá

Nie je to však niè neobvyklé. Dokonca aj Rajec a jeho okolie nieko¾kokrát 
zasiahli rôzne zemetrasenia. O zemetraseniach v Rajci písal v mesaèníku 
Rajèan, na pokraèovanie, v èíslach 7 a 8 v roku 1966 rajecký spisovate¾ Matúš 
Kavec:

65 rokov
Anna Dorinská

87 rokov
Jozefa Hrehová

90 rokov
Jozef Hajster

91 rokov
Anna Š�astná

Opustili nás

MUDr. Ján Rybárik 1953 – 1. 2. 2011
Pavol Mládenek 1942 – 28. 2. 2011 

g

Opustili nás

Ïakujeme všetkým 
spolupracovníkom, 
priate¾om, príbuzným, 
známym i poistencom

ktorí svojou úèas�ou 
prispeli k jeho dôstoj-
nej rozlúèke.

V tichosti spomíname...

Smútiaca rodina

POÏAKOVANIEO ZEMETRASENIACH V ÚDOLÍ RAJÈIANKYO ZEMETRASENIACH V ÚDOLÍ RAJÈIANKY

MUDr. Jána RYBÁRIKA,

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ïakuje
Milanovi Revallovi za výstavu Upletené z prútia

a pozýva na výstavu

SLÁVNOSTNÉ DEKORÁCIE

8. 3. - 4. 4. 2011

Výstavná sieò Radnice v Rajci
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Aj keï nám zima poskytla pekné zážitky a tréningy sme neflá-
kali, predsa nie každý pretek vyšiel pod¾a predstáv. Kto sa však tešil 
hoci len z toho, že napadol sneh, že si môže ís� zabehnú�, alebo sa 
postavi� na štart napr. Bielej stopy – 45 km, to bola polovica úspe-
chu. 

Tak to bolo aj so mnou na bežkách, ktoré akoby išli samé v tento 
krásny mrazivý deò (-10 °C) 29. januára. O èo je žena úspešnejšia  
o to viac sklamaní sú muži, ktorým ukáže chrbát, prípadne ktorým 
naò už-už dýcha. A bolo ich veru dos�, nielen dvaja z nášho Maratón 
klubu Rajec. Ale chlapci niè si z toho nerobte, treba to prehltnú�, veï 
o chví¾u sú tu vaše disciplíny, kde ja nestíham. 

Na Bielej stope som však vyhrala svoju kategóriu, medzi ženami 
absolútne 6. miesto a polepšila som si o 25 minút. Bežky sú úžasné 
a ja som zistila, že aj v mojom veku sa dá zlepšova� a užíva� si tú 
krásnu drinu s rados�ou. 

V klube vládne trochu napätie, kto bude lídrom v tomto roku, èi 
bude znova vyhráva� Zdeno behy do vrchu, obieha� všetky preteky, 
alebo už bude s neho naozaj len veterán a budeme písa� aj iné 
mená? Ako natrénuje Ras�o Galoviè èi Ondrej Veselovský? Èi P. 
Uhlárik a J. Koledová Ž. – budú sa poti� na maratónoch, kto ich viac 
zabehne a v akom èase? Veríme, že aj ve¾ký poèet detí a mladých 
¾udí sa bude zúèastòova� na pretekoch a najmä pripravova� na 
Rajecký maratón.

Absolvovali sme viaceré preteky – vo ve¾kom poète Bielu 
stopu na Skalke pri Kremnici, Zimné triatlony na Látkach-Mlákach a 
v Udièi, Beh na bežkách na Martinských holiach, Zimné kritérium v 
Žiline aj Duatlon v Dohòanoch. A aká bola úèas� a výsledky? Opä� 
„hviezdili“ tie isté mená, tak aby sme vás neodradili èakáme aj na 
vás, príïte zabojova� a zamieša� poradie.

V súèasnosti sú pred 
nami bežecké víkendy Ra-
jecký Borošovec a Mara-
tón v Bratislave, na ktoré 
sústreïujeme najviac síl.

A nezabudnite: Rados� 
a nadšenie je polovica ús-
pechu.

RAJÈANIA NA BIELEJ 
STOPE

RAJÈANIA NA BIELEJ 
STOPE

Janka Koledová Žideková,
MK Rajec

Všetci sa rozbehneme 
na Borošovci 19. marca      
v Šuji o 11.00 hodine. 

Pozývame vás na 14 km 
dlhú tra� krásnou lesnou 
cestou nášho Borošovca. 

P r i h l á š k y  s ú  n a  
 . www.rajeckymaraton.sk

3. liga SR - tabu¾ka sú�aže po 16. kole:

                                stretnutie   V R   P   zápasy     body
  1. Valèa A 16 11 4   1 180:108 42
  2. Žilina C 16   9 4   3 155:133 38
  3. Námestovo A 16   9 3   4 154:134 37
  4. STK Rajec A 16   7 5   4 158:130 35
  5. Martin Medokýš A 16   9 1   6 156:132 35
  6. Ružomberok SCP A 16   5 7   4 149:139 33
  7. Novo� A 16   6 5   5 146:142 33
  8. Krušetnica A 16   4 7   5 141:147 31
  9. Zákopèie A 16   4 4   8 134:154 28
10. Rado¾a A 16   4 2 10 134:154 26
11. Èernová A 16   3 1 12 114:174 23
12. Liptovské Sliaèe A 16   2 3 11 107:181 23

6. liga Žilinský kraj - tabu¾ka sú�aže po 16. kole:

  1. Višòové D 16 15 1   0 229:59 47
  2. Streèno B 16 14 0   2 193:95 44
  3. Nededza A 16 10 2   4 165:123 38
  4. Èadca G 16 11 0   4 167:121 37
  5. Zákopèie B 16   7 2   7 144:144 32
  6. Žilina H 16   6 3   7 151:137 31
  7. Kysucký Lieskovec B 16   7 1   8 138:150 31
  8. Èadca F 16   7 0   9 133:155 30
  9. Žilina G 16   5 2   8 131:157 27
10. Stará Bystrica C 16   3 1 12 100:188 23
11. Divina Lúky A 16   2 1 13   88:200 21
12. STK Rajec B 16   2 1 13   89:199 21

Foto: archív MK

Foto: archív MK

V klube dôchodcov – dennom centre bolo 28. februára ve¾mi 
veselo.

Konalo sa fašiangové posedenie. Do nálady hrala kapela Kvan-
to. Nechýbali ani masky, ktoré u prítomných vyvolali nielen úsmev 
ale aj vynikajúcu náladu.

A. Brezániová
Foto: Pavol Rýpal

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

Jozef Kavec, STK Rajec

TABU¼KY ÚSPEŠNOSTI MUŽSTIEV 
STOLNO-TENISOVÉHO KLUBU
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14. 5.  14:00  Rajec – Raková
22. 5.  17:00  Závažná Poruba – Rajec
28. 5.  14:00  Rajec – Lietavská Lúèka
  5. 6.  14:30  Oravská Jasenica – Rajec

Na prvý poh¾ad by sa mohlo zda�, že fut- 17. 4.  16:00  Rajec – Divinka 11. 6.  14:00  Rajec – Krásno
balisti majú zimný spánok, ale opak je prav- 24. 4.  16:00  Teplièka nad. Váhom – Rajec 19. 6.  17:00  Èernová – Rajec
dou. Už pár týždòov Futbalový klub Rajec   1. 5.  16:30  Rajec – Rašov
poctivo trénuje a chystá sa na jarnú èas� se-   8. 5.  16:30  Raj. Telice-Konská – Rajec
zóny. 15. 5.  16:30  Rajec – Štiavnik Najvyššiu sú�až z mužstiev FK Rajec 

22. 5.  17:00  Zástranie – Rajec hrajú ŽIACI a to II. ligu. Táto sú�až je dvojiè-
Ako prvé zaèalo so zimnou prípravou 19. 5.  17:00  Rajec – Višòové ková t.j. žiaci majú kategóriu mladších a 

MUŽSTVO MUŽOV pod taktovkou Ras�a   5. 6.  17:00  Považský Chlmec – Rajec starších žiakov a tieto tímy hrajú zápasy      
Kalinu 8. januára v telocvièni. Po jeseni sú 12. 6.  17:00  Rajec – Dolný Hrièov s rovnakým súperom a to najskôr starší a po 
muži na prvom mieste tabu¾ky a nielen 19. 6.  17:00  Horný Hrièov – Rajec nich mladší chlapci ale aj dievèatá. Pre prí-
hráèi, ale aj fanúšikovia rajeckého futbalu, padné zostupy a postupy rozhodujú výsled-
by toto umiestnenie brali všetkými desiatimi 
aj po jarnej èasti sú�aže. Mužstvo chce Tak ako muži, aj náš 
dokáza�, že futbal ho baví, vie ho hra�, je- DORAST hrajúci v IV. lige 
senné výsledky nie sú náhodné a záleží im nám na jeseò robil rados� a 
aj na fanúšikoch. Toto však vyžaduje kvalit- zimuje na skvelom prvom 
nú prípravu a tak poènúc polovicou januára, mieste po dobre zvládnutom 
nabehol riadny tréningový režim. Utorok a poslednom zápase jesene. 
štvrtok pracujeme na kondiènej príprave, Krajské sú�aže na jeseò ne-
víkend telocvièòa alebo prípravný zápas. predohrávali a tak zaèínajú 

V rámci prípravy sme 6. februára odoh- o týždeò skôr ako okres. 
rali na umelej tráve v Dolnom Kubíne zápas Zimná príprava sa napl-
s úèastníkom V. ligy FK Belá. Bol to prvý no rozbehla 15. januára so-
zápas po dlhšej dobe a tréner musel na botami v telocvièni a násled-
niektorých postoch improvizova�, prehrali ne pribudla každý utorok a 
sme 2:6. Urobili sme chyby a vieme, kde štvrtok kondièná príprava. 
nás tlaèí päta. Mužstvo trénuje pod taktov-

Zápas s Malými Lednicami naplánova- kou Pa¾a Kumanèíka, ktorý 
ný na 13. február sa neuskutoènil, pre výpa- má chlapcov dobre zmapo-
dok súpera. V sobotu 19. februára sme na vaných, nako¾ko väèšina z nich bola jeho ky a umiestnenie kolektívu starších žiakov. 
domácom trávniku odohrali zápas s Rosi- zverencami ako žiaci. Uplynulá jeseò nepatrila medzi najlep-
nou. Aj napriek neúèasti viacerých hráèov V rámci prípravy odohrali naši chlapci šie, došlo k odrasteniu hráèov a momentál-
základného kádra sme odohrali kvalitný turnaj v Kysuckom Novom Meste, kde skon- ne sa formujú. Napriek tomu nám žiaci robia 
duel s množstvom šancí, vyhrali sme 3:0.   èili na šiestom mieste. 13. februára odohrali rados� úèas�ou a chu�ou k futbalu, pre mu-
V rámci prípravy je naplánovaných ešte 5 na ihrisku vo Ve¾kej Èiernej kvalitný zápas  žov sú najlepšími fanúšikmi, ktorí dokážu 
zápasov, všetky s úèastníkmi vyšších ako s mužmi Zbyòova a tesne im pod¾ahli 1:2.   vytvori� originálnu atmosféru. Zimná prípra-

V sobotu 19. februára va zaèala 15. januára v telocvièni a od feb-
vyhrali naši juniori  ru á ra  p rib udla príprava vonku. Máme nap-
v Kamennej Porube  lá n ované prípravné zápasy s Domanižou, 
s domácim dorastom Kamennou Porubou a Ïurèinou v marci a 
vysoko 6:0 a na druhý uskutoènia sa pod¾a vývoja poèasia. Mlad-
deò na domácej pôde ších žiakov trénuje František Rojík, u star-
v kvalitnom zápase s ších žiakov sa situácia s trénerom aktuálne 
III. ligovým dorastom rieši. Týmto by sme chceli vyzva� všetkých 
Bánovej po dobrom priaznivcov aby sa zapojili do práce s našou 
výkone remizovali 3:3. mlaïou a prežívali s nimi ich úspechy. 
V rámci prípravy sú 
naplánované zápasy  Rozlosovanie starší žiaci II. liga jar 2011 
s Rosinou (dorast) 26. 26. 3.  10:00  Rajec – Oravské Veselé
2., v marci odveta     2.  4.   1 0: 00  Rajec – Skalité
s Rosinou a mužmi   9. 4.  10:00  Belá – Rajec
Zbyòova, takisto od- 16. 4.  10:00  Rajec – Dlhá nad Oravou
vety so Závažnou Po- 23. 4.  12:00  Vrútky – Rajec
rubou a Bánovou. 30. 4.  10:00  Rajec – Oravská Jasenica

Veríme, že dobrá   7. 5.  10:00  Ve¾ké Rodné – Rajec
príprava a výsledky  1 4.  5.  10:00  Rajec – Bytèa

okresných sú�aží – 27. 2. so Závodím na z jesene prinesú rados� z futbalu a výsled- 21. 5.  13:00  Trenèianske Teplice – Rajec
umelej tráve, 6. 3. s Predmierom, 13. 3. nás kov dorastu na jar. 28. 5.  10:00  Rajec – Tvrdošín
èaká odveta s Belou a 20. 3. zápas s Varí-   4. 6.  10:00  Varín – Rajec
nom. Sme presvedèení, že síce dlhá a na- Rozlosovanie dorast IV. liga jar 2011 11. 6.  10:00  Rajec – Trstená
máhavá zimná príprava prinesie svoje ovo- 26. 3.  14:00  Rajec – Terchová 19. 6.  10:00  Rajecké Teplice – Rajec
cie a potešíme svojimi výsledkami našich   2. 4.  14:00  Rajec – Liptovské Sliaèe
verných fanúšikov. 10. 4.  13:00  Trstená – Rajec Zápasy mladších žiakov zaèínajú      

16. 4.  14:00  Rajec – Predmier 2 hodiny po zápasoch starších žiakov.
Rozlosovanie muži I. trieda jar 2011 23. 4.  14:00  Stráòavy – Rajec

F. Bakovka, FK Rajec  3. 4.  15:30  Terchová – Rajec 30. 4.  14:00  Rajec – Liptovský Hrádok
2x foto: K. Kalmová10. 4.  15:30  Rajec – Nezbudská Lúèka   8. 5.  14:00  Hôrky – Rajec

Z KULOÁROV FUTBALOVÉHO KLUBU
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ABSOLVENTSKÝ KONCERTABSOLVENTSKÝ KONCERT
vystúpia žiaci ZUŠ v Rajci

a hostia zo Základnej umeleckej školy Morava v Zlíne
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NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC 

a NAJLEPŠÍ ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV
 

Mesta Rajec za rok 2010

j

g

25. marca o 15.00 
VE¼KÁ ZASADAÈKA 

2011 (piatok) hod.
l

MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

MESTO 
RAJEC

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, 
KULTÚRU A ŠPORT PRI MESTSKOM ZASTUPITE¼STVE

MESTSKÉ 
KULTÚRNE 

STREDISKO 
RAJEC

VÁS POZÝVAJÚ NA SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE
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2011 (piatok) hod.

MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
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rozprávanie, hry a divadielko o najväèšom svetoznámom rozprávkarovi
l

Hansovi Christianovi Andersenovi

MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC

ORGANIZOVANÉ PODUJATIE PRE ŽIAKOV PRVÉHO STUPÒA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

1. APRÍL 20111. APRÍL 2011
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VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
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