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 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 
 Pozvánky na kultúrne akcie  Dajme šancu knihám 
 Prevencia kriminality na školách  Právna poradòa 

Prestavuje sa nový lekár po Dr. Rybárikovi 
Úspechy športovcov  Spoloèenská rubrika 

V TOMTO ÈÍSLE SI PREÈÍTATE:

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC VÁS POZÝVA NA KONCERT

CigánskiCigánski
 diabli diabli

Predpredaj vstupeniek od 2. 9. 2011: 

Mestské kultúrne stredisko Rajec pondelok až piatok od 8.00 – 16.00 hod. 

KULTÚRNY DOM V RAJCI

9. októbra
o 17.00 hod.

 (nede¾a) 2011 



AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

sa koná každoroène druhú augustovú sobotu 
– v tomto roku to bolo 13. augusta. Ve¾ký deò 
pre Rajec zaèal už o ôsmej hodine koncertom Rajecké kultúrne leto každoroène zaèí-
dychovej hudby Stranianka, pokraèoval ta-name Rajeckými Ladislavskými hodami,  
neèným defilé mažoretiek Kordovánok. O de-o ktorých sme písali v minulom èísle. Pokra-
siatej hodine bol odštartovaný Rajecký mara-èovalo 2. júla na futbalo-
tón. O pol jedenástej vystúpil so svojim es-vom štadióne, kde vystúpili skupiny Lavagan-
trádnym programom – Repete návraty Martin ce, Aya, Pollux, Farizeo. Taneèná rocková 
Jakubec. O pol druhej sa publiku predstavil noc, pre všetkých milovníkov rocku bez roz-
folklórny súbor Rovòan. O pätnástej hodine dielu veku, trvala do skorých ranných hodín.
Maratón klub vyhlásil výsledky Rajeckého 
maratónu a ostatných pretekov. Od sedem-Po minuloroènom obrovskom úspechu 
nástej hodiny vystúpili so svojim koncertom  
hudobné skupiny Farizeo a Horská Chata. pokraèoval v Rajci jeho druhý roèník. Premie-

talo sa sedem dní v týždni od pondelka 11. do 
nedele 17. júla. Priaznivci filmov pod hviez-
dami si mohli pozrie� filmy Bobule, Obèanský 
prùkaz, Kvaska, Kajínek, rozprávku Nejkrás-
nejší hádanka, Kameòák a Román pro muže. 
Aj napriek upršanému letu nám poèasie po-
èas kina prialo a okrem jednej búrky, zaèína-
júcej cez závereèné titulky filmu Kajínek, vy-
držalo poèasie bez dažïa, aj keï sa ku koncu 
týždòa postupne ochladzovalo. Každodenne 
zaplnené lavièky a stolièky, ktorých bolo        
v tomto roku ove¾a viac, nás ve¾mi tešili. Niek-
torí, pouèení z minulého roka, si podonášali 
aj svoje vlastné stolièky a niektorí nezabudli 
ani na deky, lebo noci bývali chladné. Dúfaj-
me, že toto ob¾úbené podujatie sa nám po-

Program vyvrcholil koncertom speváèky Zu-darí zorganizova� opä�.
zany Smatanovej, poèas ktorého sa rozpúta-
la silná búrka. Poèas výmeny hudobných Deti, ktoré navštívili detský denný tábor, 
skupín sa diváci mohli zabavi� pri rôznych usporiadaný Mestským kultúrnym stredis-
hrách a sú�ažiach. O 21. hodine zaèala dis-kom Rajec, sa v tomto roku vybrali 
kotéka s Miòom, ktorá trvala do tretej hodiny 

(18. – 22. 7.) rannej – tak ako to urèilo Mestské zastupite¾-Po celý týždeò  sme sa 
stvo v Rajci. stretávali s témou vesmíru a zoznámili sme 

sa zo všetkými planétami nielen našej slneè-
Pri príležitosti 67. výroèia Slovenského nej sústavy. Skúsili sme „rozlúsknu�“ ve¾ký 

národného povstania zorganizovali Mesto vedecký problém – èi je vesmír obývaný aj 
„Pozemš�ania“.       Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec a inými obyvate¾mi, ako sú 

Základná organizácia Slovenského zväzu V tvorivých dielòach si každé die�a vymyslelo 
protifašistických bojovníkov v Rajci v piatok a nakreslilo svoju vlastnú planétu, stvorilo jej 
26. augusta  spoje-stvá. Týždeò ubehol ve¾mi rýchlo a spokojní obyvate¾ov, vymyslelo vlastné netradièné 

„o rok nú s kladením vencov k pamätníku Sloven-úèastníci tábora sa rozlúèili so slovami jedlá, obleèenie, stavby... Návštevou Žilin-
dovidenia.“ ského národného povstania na námestí        skej hvezdárne sme sa dozvedeli nové poz-

v Rajci.natky o planétach, kozmických raketách èi 
Na spomienkovej slávnosti sa zúèastnil Súèas�ou Rajeckého kultúrneho leta je satelitoch. Poèas celého týždòa nás sprevá-

, Rajecký primátor mesta Ing. Ján Rybárik, poslanci neodmyslite¾ný  dzali rôzne športové a zábavné hry a sú�aže, 
jarmok a Rajecký maratón. mestského zastupite¾stva, pluk. v. v. Anton  Ve¾ký rajecký deò ktoré nám pomohli nadviaza� nové priate¾-

Múdry z Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline, 
èlenovia ZO SZPB v Rajci a obyvatelia mes-
ta. 

S letom sme sa rozlúèili 28. augusta 
. Posledná augustová 

nede¾a patrila tancu, hudbe a spevu. Na ná-
mestí vystúpila so svojim programom taneè-
ná skupina Salveo z taneèného odboru Zák-
ladnej umeleckej školy v Rajci. Program dopl-
nilo vystúpenie hudobnej skupiny 

Mestské kultúrne stredisko Rajec prispe-
lo poèas leta k oddychu a pohode obyvate¾ov 
príjemnými letnými podujatiami urèenými pre 
všetky vekové kategórie obyvate¾ov a náv-
števníkov nášho mesta.

3. Rajrockfestom 

Rajeckého letného kina pod hviezdami

za ves-
mírnym dobrodružstvom.

spomienkovú slávnos�

Ve¾ký rajecký deò

Roz-
lúèkou s prázdninami
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V mesaèníku Rajèan èíslo 7-8/2011 na 
strane èíslo 2 

ste uviedli skutkové tvrdenie, 

citujem „Všetky aktivity, ktoré vyvíja Hnu-
tie HUMAN a „obèianski aktivisti z Rajca“ 
– len p. Bellan, ktorý sa nejakým zvlášt-
nym spôsobom chce stále zvidite¾òova�, 
neustále klamú slovenskú a rajeckú verej-
nos� o tom, že Dr. Ïurèanský bol fašistický 
a vojnový zloèinec, je to lož.“, koniec citátu.

Preto touto žiados�ou žiadam o uve-
rejnenie mojej odpovede na základe § 8 
zákona è. 167/2008 Z. z. Vyššie uvedený 
výrok vypovedá priamo skutoènos�, že 
Hnutie HUMAN svojimi tvrdeniami klame, 
èím sa priamo poškodzuje meno a dobrá 
poves� Hnutia HUMAN.

Preto na vyššie uvedené tvrdenie po-
dávam

odpoveï,

citujem: „Hnutie HUMAN neklame rajeckú 
ani slovenskú verejnos�. Ferdinand Ïur-
èanský je dokázate¾ne dodnes právoplat-
ným rozsudkom odsúdený Národným sú-
dom, ktorý ho súdil na základe nariadenia 
33/1945 Sb. n. SNR o potrestaní fašistic-
kých zloèincov, okupantov, zradcov a ko-
laborantov a o zriadení ¾udového súdnic-
tva, a to na trest smrti povrazom. Toto tvr-
denie je overite¾né kópiou rozsudku, ktorá 
je k dispozícií verejnosti na nahliadnutie 
na MÚ Rajec od 17. 3. 2011.“, koniec citá-
tu.

Peter Marianek – predseda Hnutia HUMAN

ODPOVEÏ POD¼A § 8 
ZÁK. È. 167/2008 Z. z.
ODPOVEÏ POD¼A § 8 
ZÁK. È. 167/2008 Z. z.

BOHATÉ RAJECKÉ LETOBOHATÉ RAJECKÉ LETO

Foto: K. Kalmová

Foto: S. Kalma RAJECKÉ LETNÉ KINO POD HVIEZDAMI

ABC Dance. 

Šzá
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
Pod¾a dohody by v tomto roku malo by� 

kúpalisko už celé zaplatené. 

Chystáte sa podpísa� nejakú dohodu,    
s majite¾mi kúpaliska, aby mali obyvate-
lia Rajca aj v budúcnosti zvýhodnené 
vstupné na kúpalisko?

Predpokladáme, že v budúcom roku bu-
spísané, predložili sa Stredoslovenskej deme rokova� s majite¾om kúpaliska, aby 
energetike Žilina a požiadali sme ich, aby sme vyjednali nejaké množstevné z¾avy. Te-
podali žiados� o vydanie stavebného povo-oreticky by mesto nakúpilo v z¾avnenej ce-
lenia. Po vydaní stavebného povolenia sa ne väèší objem permanentiek a následne 
definitívne zaène s elektrifikáciou Záhrad-by ich rozpredalo obyvate¾om. Èi sa tieto ro-
kárskej osady Tàstie.kovania podaria, to ešte nevieme poveda�. 

Zaèiatkom roka sme v Rajèane spomína- Zapojilo sa mesto do ïalších výziev       
li aj výstavbu nového obchodného domu o získanie grantu?
v Rajci. Zaèalo sa na òom už pracova�? Mesto sa stále zapája do rôznych výziev 

Investor, ktorý plánuje za obchodným o získanie grantov. Naposledy sme boli 
domom Tesco postavi� nový obchodný dom úspešní vo výzve Ministerstva vnútra SR    
s textilom KIK, zaène s výstavbou už 1. ok- s názvom Prevencia kriminality na základ-

(poznámka: viac         tóbra 2011. Stavba by mala by� dokonèená ných školách v Rajci 
o tomto projekte sa dozviete na strane 4).na jar v roku 2012.  

Mesto sa chystá draži� ïalší svoj ma-
jetok.V júnovom èísle sme avizovali, že poèas 

Áno, Mesto Rajec bude v priebehu me-leta si budú môc� obyvatelia Rajca zakú-
siaca september predáva� byt, ktorého èas� pi� z¾avnené permanentky na kúpalisko. 
nadobudlo exekúciou a èas� kúpou. Byt sa Bolo ich ove¾a menej ako v iných ro-
bude predáva� prostredníctvom dražby. Ide koch. Preèo?
o 3-izbový byt na Hollého ulici po pánovi Èas� dlhu z predaja kúpaliska Veronika, 
Katrenovi. ktorý doteraz nebol zaplatený v splátkach a 

Za rozhovor ïakuje Šzápod¾a splátkového kalendára mal by� zap-
3x foto: Šzálatený ešte v roku 2009, splácal kupujúci aj 

prostredníctvom balíka z¾avnených vstupe-
niek. Mestu bola poskytnutá 40 % z¾ava na 
vstup. Každý rok boli v predaji z¾avnené 
permanentky v objeme zhruba 15 tisíc eur,  Už v nieko¾kých èíslach Rajèana sme in-
v tomto roku to bolo už iba okolo 10 tisíc eur. formovali o plánovanej elektrifikácii Záh-
Keïže permanentky urèené na tento rok vy- radkárskej osady Tàstie.
kúpili obyvatelia Rajca už v prvých dòoch Do 15. augusta prebiehalo verejné pri-
predaja, nemali sme èo neskôr predáva�. pomienkovanie projektovej dokumentácie  

k elektrifikácii tejto záhradkárskej osady. 
Podotýkam však, že kúpalisko ešte nie- Všetky dotknuté strany boli o pripomienko-

ko¾ko tisíc eur z dlhu nezaplatilo. Je však vaní informované prostredníctvom interne-
spísaná dohoda o priznaní dlhu – v dohode tu, oznamov na vývesných tabuliach mesta 
sú urèené konkrétne splátky – a preto tento a mestským rozhlasom. 
dlh nemôžeme rieši� permanentkami. Prišlo nieko¾ko pripomienok, ktoré boli PÔVODNÁ ÈISTIÈKA 

VÝSTAVBA NOVEJ OBJEMOVO VÄÈŠEJ ÈISTIÈKY STÁLE POKRAÈUJE, 
KONCOM ROKA BY MALA BY� ÈISTIÈKA UŽ PLNE FUNKÈNÁ.

j
NA BYSTRICKEJ ULICI SA ZAÈALA VÝSTAVBA NOVEJ KANALIZÁCIE, 

KTOREJ INVESTOROM JE SEVAK.

BUDÚ NA ROK 
PERMANENTKY 
NA KÚPALISKO?

POH¼AD NA NOVÝ OBCHODNÝ DOM KIK PRI TESCU

Foto: MsÚ
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právky na dobrú noc, ktorých je v dnešnej O tom, že je dôležité uèi� deti od malièka 
dobe na trhu neúrekom a niektoré rozpráv-èíta�, sa popísalo už mnoho. V dnešnej do-
ky nemajú ani jednu stranu – takže vyhová-be však rodièia nemajú èas a niekedy ani 
ra� sa na to, že „ja na to nemám èas“ je nea-chu� (po celodennom zhone nielen v práci 
dekvátne. Deti postupne ako rastú si sami ale i doma) èíta� svojim de�om. Pre niekto-
zamilujú knihy a keï nastúpia do školy, pos-rých je jednoduchšie pusti� die�a�u televí-
tupne si budú knihy èíta� už samé. ziu, DVD èi internet. Je však pravdepodob-

Èíta� sa dá úplne všade – v autobuse, nejšie, že ak die�a�u preèítate èo i len krátku 
vo vlaku, cestou na výlet v aute, v èakárni    rozprávku, zapamätá si z nej viac, ako keï 
u lekára, v kaviarni èi èajovni, dokonca aj si pozrie hodinový film v televízii. Samozrej-
poèas prestávky medzi hodinami v škole.   me, že je naivné myslie� si, že ak dáte die-
V súèasnosti je trh z knihami zásobený �a�u na výber medzi knihou a televíziou, zví-
množstvom literatúry pre každého èi už ho �azí kniha. Staèí si však nájs� možno desa� 
zaujíma história, fakty, príroda, zaujímavos-minút a skôr ako die�a zaspí, preèíta� mu 
ti, èi má rád romantickú literatúru, horory, krátku rozprávku. Je urèite lepšie, keï die�a 
poéziu alebo drámy.zaspáva vo svojej vlastnej postie¾ke ako pri 

televízii.
Mestskej knižnici pri Mestskom kultúr-Najlepšie je die�a motivova� už od ma-

nom stredisku Rajec sa podarilo získa� fi-lièka a zaèa� napríklad leporelami, v ktorých 
nanèné prostriedky z grantového systému sa deti zoznamujú so zvieratkami, farbami, 
Ministerstva kultúry SR s projektom Dajme èi vecami. Neskôr mu zaèa� èíta� krátke roz-
šancu knihám. 

Pomocou neho chceme obohati� a 
„omladi�“ knižnièný fond literatúry pre deti 

a mládež do 18 rokov nielen leporelami, 
rozprávkami, románmi, dobrodružnými 

príbehmi, náuènou literatúrou ale v nepos-
lednom rade aj tak žiadanou doporuèenou 
literatúrou pre školy, ktorej je nedostatok 
nielen v knižniciach, ale aj na trhu. 

Knihy budeme postupne nakupova� a 
zapisova� do knižnièného fondu a už pred 
koncom roka 2011 si budú môc� naši – 
nielen mladší – èitatelia požièiava� množ-
stvo nových kníh. 

Dúfame, že aj takýmto spôsobom prilá-
kame viac detí a mládeže do našej knižnice. 
Aby sa už nestávalo, že naše deti, bez roz-
dielu veku, vojdú do knižnice, iba keï potre-
bujú knihu na Hviezdoslavov Kubín alebo 
zapožièa� niektorú z odporuèenej mimoèí-
tankovej literatúry.

licajti si na vás pripravili trošku iné výchovné metódy. V každej triede 
pobudnú zhruba dve vyuèovacie hodiny. Za ten èas vám formou 
premietania powerpointových prezentácií priblížia hlavné problé-
my, s ktorými sa polícia stretáva u mladistvých. Hlavnou náplòou 
projektu je však h¾ada� riešenia v rôznych životných situáciách.

Milý žiak, dozvieš sa napríklad: ako sa nesta� obe�ou šikanova-
nia, ako sa tomu treba vyhnú�, ako sa správa� na cestách, aby si ne-
ohrozil seba alebo iných, že vandalizmus je trestný èin, za ktorý sa 
platí nielen �ažko zarobenými eurami rodièov, ale aj stratou dobrej V májovom èísle Rajèana sme avizovali schválenú dotáciu na 

Prevencia kriminality na základných školách v Rajci povesti. Alebo keï fajèíš alebo skúšaš iné návykové látky, vôbec, projekt . 
nie si dospelejší, práve naopak! Dokáž svoju vyspelos� tým, že Pôvodne sme plánovali zaèa� s realizáciou už v júni. Keïže podpis 
nieèo dosiahneš v športe, v umení alebo v škole! A inšpiráciu ako zmluvy o poskytnutí dotácie sa posunul na júl, taktiež aj samotná 
nato, budeš môc� vidie� v motivaèných videách.dotácia (2 024,- €) prišla na úèet mesta po uzavretí zmluvy, nebolo 

Ukonèenie projektu je plánované na november 2011. Na tieto iné východisko ako presunú� hlavné projektové aktivity na septem-
úèely dostala Mestská polícia v Rajci z prostriedkov dotácie note-ber. Èo tiež, myslím si, nie je na škodu. Veï cie¾ová skupina zasadla 
book, dataprojektor, projekèné plátno. Pre žiakov sú pripravené, po prázdninách do školských lavíc s vyvetranými hlavièkami, 
ako odmena za pozornos� a aktivitu, upomienkové predmety s od-schopnými ove¾a intenzívnejšie vstrebáva� všetko nové ako na 
kazom na realizovaný projekt.konci školského roku. A veru majú sa na èo teši�!

Veríme, že projekt prispeje k predchádzaniu a eliminovaniu tres-
tnej èinnosti mladistvých, k budovaniu dobrých vz�ahov, vytváraniu Preventívne aktivity zaènú príslušníci Mestskej polície v Rajci 

„testova�“ príjemného prostredia a pozitívneho postoja k životu. Už teraz sa  najskôr na žiakoch Cirkevnej základnej školy sv. J. Vian-
tešíme na spätnú väzbu od žiakov, uèite¾ov èi rodièov.neyho a potom sa presunú na Základnú školu Lipová. Žiadny 

strach, deti, trstenièka v školách už dávno vyšla z módy. Mestskí po-

Projekt Èipkárskej cesty, ktorý sa zaèal 
v roku 2008 na podnet Národopisného mú-
zea v Liptovskom Hrádku, pokraèoval aj     
v rokoch 2010 a 2011. Jeho ústredným mo-
tívom je Architektúra Slovenska v palièko-
vanej èipke. Išlo o stvárnenie pamätihod-
ností konkrétneho mesta alebo regiónu po-
mocou palièkovanej èipky.

Do Múzea liptovskej dediny v Pribyline 
prišlo 7. augusta jedenás� klubov z celého 
Slovenska, ktoré sa zapojili do tohto pro-
jektu. Medzi ne patril aj Krúžok palièkovanej 
èipky pri MsKS Rajec. 

Vedúca krúžku Lýdia Pekariková vypra-
covala návrhy budovy radnice a mestského 
múzea, ktoré patria medzi architektonicky 
najstaršie a najzaujímavejšie budovy v Raj-
ci. A že to nie je vôbec jednoduchá práca 
môže potvrdi� každý, kto sa palièkovanej 
èipke venuje. 

Pod¾a návrhov upalièkovala budovu 
mestskej radnice Lýdia Pekariková a budo-
vu mestského múzea Jarmila Jantošèia-
ková. Obe práce budú reprezentova� archi-
tektúru nášho mesta v Múzeu v Liptovskom 
Hrádku, kde je vystavená aj prvá Èipkárska 
cesta.

Projekt bude pokraèova� štúdiom a uèe-
ním sa palièkova� liptovskú èipku.

Text a foto: E. Pekná

Projekt financovaný z prostriedkov štátneho rozpoètu SR a z rozpoètu Mesta Rajec

PREVENCIA KRIMINALITY 
NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V RAJCI

DAJME ŠANCU KNIHÁM

M. Mihalcová a príslušníci Mestskej polície v Rajci

ŠzáIlustraèné foto: internet

ÈIPKÁRSKA CESTA 
POKRAÈUJE
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lania a praxe. Každý organizmus má svoje 
špecifiká a preto je nevyhnutné aj jedno-
duchšie diagnózy rieši� v súvislosti s inými 
ochoreniami a celkovou fyziológiou kon-
krétneho pacienta. Na mieste je teda otáz-
ka, èi by sme mali dôveru chodi� do ambu-
lancie so svojimi zdravotnými problémami  
k osobe, o ktorej by ste vedeli, že „pán dok-
tor“ vlastne nie je lekárom...

Kolektív AK Rajec

Geodet zmluvy za odplatu pod¾a zákona o notároch  (definícia pod¾a International 
odborník a súvisiacich predpisov, advokáti pod¾a zá-Federation of Surveyors) je  so 

kona o advokácii a súvisiacich predpisov. stredoškolským alebo vysokoškolským 
Advokáti a notári za kvalitu poskytnutých vzdelaním a technickými znalos�ami, ktoré 
právnych služieb zodpovedajú voèi klien-mu umožòujú vykonáva� v súèinnosti s iný-
tom pod¾a zákona, teda za prípadnú škodu mi odborníkmi nasledujúce èinnosti:
spôsobenú pri poskytovaní právnych slu-- urèova�, mera� a zobrazova� pozemky, 
žieb nesú v súlade so zákonom následky. trojrozmerné objekty, bodové polia a tra-
Geodet nemá zákonom dané oprávnenie sy,
na poskytovanie právnych služieb a       - zhromažïova� a interpretova� informácie 
v tejto súvislosti zákon neurèuje ani vztiahnuté k pozemkom a ïalšie geogra-
žiadnu zodpovednos� za prípadnú ško-fické informácie,
du, ktorú neodbornou èinnos�ou spô-- využíva� tieto informácie pre plánovanie a 
sobí.efektívnu správu pozemkov, morí, sta-

vieb, ktoré sa na nich nachádzajú,
Pri odplatnom vyhotovovaní zmlúv o pre-- zaobera� sa výskumom a ïalším rozvo-

vode vlastníckeho práva k nehnute¾nostiam jom vyššie uvedených aktivít.
a iných zmlúv a spisovaní návrhov na tak-
zvané dodatoèné dedièské konanie tretím 
osobám v rámci podnikate¾skej èinnosti, ide 
jednoznaène o poskytovanie právnych 
služieb za odmenu. Takáto èinnos� nie je 
pod¾a živnostenského zákona živnos�ou, 
ale vz�ahuje sa na òu osobitný právny re-
žim. Uvedené služby teda nie je oprávnený 
poskytova� hocikto (teda vo vašom prípade 
geodet), ale iba osoby na to osobitnými 
zákonmi oprávnené.

Neznamená to, že nikto iný by nedoká-
zal jednoduchšiu zmluvu alebo podanie vy-
hotovi�, ide skôr o odbornú garanciu, aby Z uvedeného jednoznaène vyplýva, že 
takéto služby za odplatu poskytovali iba geodet nemá oprávnenie na poskytova-
právnici, ktorí dokážu vec posúdi� kom-nie právnych služieb, ani na úètovanie od-

prièom plexne a nespôsobia právne komplikácie, meny za poskytnuté právne služby, 
ponúkané èinnosti ktoré sa môžu objavi� až v budúcnosti. Ani  ako spisovanie zmlúv 

zmluvy sa nedajú vyhotovova� iba pod¾a o prevode vlastníctva k nehnute¾nostiam 
šablóny, keïže každý prípad nesie svoje (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné 
osobitosti, ktoré nemusí osoba, ktorá nie je zmluvy, dohody o zrušení podielového spo-
odborne spôsobilá rozpozna�, èo môže naj-luvlastníctva a pod.) a tiež spisovanie návr-
mä pri chúlostivej otázke prevodov nehnu-hov na prejednanie novoobjaveného dediè-

výluène právne služby te¾ností spôsobi� nemalé problémy. Z tohto stva sú , ktoré je 
dôvodu sa pred dvomi rokmi dokonca uva-oprávnený vykonáva� len odborník s vyso-
žovalo o prijatí zákona, aby zmluvy o prevo-koškolským vzdelaním v oblasti PRÁVO     

úètova� odmenu za poskytova- de nehnute¾ností mohli vyhotovova� iba no-s tým, že 
nie právnych služieb je oprávnený len tári a advokáti.
právnik, ktorý po úspešnom absolvova-
ní ïalšieho vzdelávania (po ukonèení Vyššie uvedený princíp by sme mohli    
VŠ) a ïalších odborných skúšok z oblas- s istými limitami ilustrova� na príklade leká-
ti práva je platne zapísaný v zozname rov. Aj keï niektoré choroby sa vyskytujú    
advokátov, ktorý vedie Slovenská advo- v populácii èasto a je všeobecne známy 
kátska komora so sídlom v Bratislave princíp ich lieèby (napr. chrípka), nezname-
alebo v zozname notárov, ktorý vedie ná to, že lekársku ambulanciou si môže ot-
Notárska komora SR so sídlom v Brati- vori� ktoko¾vek, kto sa na takúto èinnos� cíti 
slave. sám kompetentný aj bez príslušného vzde- Notári sú oprávnení vyhotovova� 

VYHOTOVOVANIE LISTÍN A ZMLÚVVYHOTOVOVANIE LISTÍN A ZMLÚV

Reagujem na oznam v mestskom rozhlase o tom, že geodetická kancelária ponúka 
okrem iného prevody vlastníckeho práva k nehnute¾nostiam, spisovanie návrhov 
na dodatoèné dedièské konania a spisovanie zmlúv. V tejto súvislosti sa pýtam, èi 
je geodet oprávnený takého èinnosti vykonáva� a èi môže (ak áno, pod¾a akého 
zákona) úètova� za takéto èinnosti odplatu?

Mária H.

OPRAVA
V mesaèníku Rajèan è. 7-8/2011 na 

strane 3 v èlánku Záložné právo na neh-
nute¾nos� sme nesprávne interpretovali 
text, ktorý môže èitate¾ov uvies� do omy-
lu. Uvádzame správne znenie:

Ak je vaša poh¾adávka zabezpeèená 
záložným právom, pre vás to znamená, 
že pre jej uspokojenie nemusíte podáva� 
žalobu na príslušný súd, ale môžete pris-
túpi� priamo k výkonu záložného práva, 
po tom, ako to bývalému kamarátovi pí-
somne oznámite.

Spôsob výkonu záložného práva je 
obvykle urèený v samotnej zmluve. Po-
kia¾ tam urèený nie je, výkon záložného 
práva môžete uskutoèni� prakticky iba 
predajom na tzv. dobrovo¾nej dražbe (to 
znamená, že nemôžete realizova� naprí-
klad priamy predaj). V súèasnosti exis-
tujú viaceré subjekty, ktoré takéto 
služby legálne ponúkajú a na ktoré sa 
môžete obráti�. V skratke s takouto 
spoloènos�ou (dražobníkom) uzatvorí-
te zmluvu o vykonaní dražby, v ktorej si 
dohodnete podmienky, za ktorých dra-
žobník dražbu uskutoèní. 

ZA CHYBU SA OSPRAVEDLÒUJEME

Redakcia 

Foto: internet

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

OZNAM
POÈAS AKCIÍ RAJECKÉHO KULTÚRNEHO 

LETA 

MAJITE¼ NECH SA PRIHLÁSI                  
V MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU 

RAJEC. 

SA NAŠLA OBRÚÈKA.SA NAŠLA OBRÚÈKA.
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Dni dobrovo¾níctva sa na celom Sloven- nie sociálneho podnikania – zamestnávania 
sku v tomto roku uskutoènia už po tretíkrát. sociálne znevýhodnených osôb, konkrétne 
Tento rok tak oslávime Európsky rok dob- osamelých matiek s de�mi ohrozených so-
rovo¾níctva 2011. Zapojte sa aj vy v piatok ciálnym vylúèením.
23. a v sobotu 24. septembra do podujatia V súèasnosti máme vypracovanú Štúdiu 
Dni dobrovo¾níctva 2011. realizovate¾nosti podnikania a následne vy-

pracujeme podnikate¾ský plán. V rámci Dní 
Máte chu� sa do Dní dobrovo¾níctva 2011 dobrovo¾níctva 2011 potrebujeme dobro-
zapoji� ako dobrovo¾ník/dobrovo¾níèka? vo¾níkov pri realizácii prieskumu medzi oby-

vate¾mi Rajeckého regiónu. Cie¾om pries-
V tomto prípade neváhajte si kumu je zistenie záujmu o ponúkané nové , nájdite  

služby. Prieskum podporila medzinárodná na  v uvedenom zo-
organizácia NESsT, ktorá sa zaoberá rieše-zname mesto, v ktorom sa budete 23. alebo 
ním kritických sociálnych problémov a roz-24. septembra nachádza� a v òom aktivitu, 
víja a podporuje sociálne podniky.ktorá vám najviac vyhovuje. Pri plánovaní si 

pozorne všímajte dátumy a èasy, kedy sú 
DOBROVO¼NÍCI, PRÍÏTE K NÁM!dané aktivity dostupné. Hoci ve¾ká väèšina 

z nich sa koná v oboch dòoch od 10. do 18. Kde? 
hodiny, niektoré aktivity sa konajú iba v je- Do neziskovej organizácie Áno pre život 
den deò alebo v mierne pozmenených èa- Kedy? 
soch. Ak ste sa už rozhodli pre niektorú z ak- 23. a 24. 9. 2011 od 10.00 do 18.00 hod.
tivít, kontaktujte koordinátora priamo v or- Kde vás potrebujeme? 
ganizácii, zariadení alebo neformálnej sku- V celom Rajeckom regióne
pine, pre ktorú ste sa rozhodli (je uvedený Èo budete robi�? 
ako kontaktná osoba). Kontaktovanie nie je Dobrovo¾nícka aktivita – zber údajov     
povinné a zapoji� sa môžete aj spontánne k prieskumu o ponúkané služby
bez toho, aby ste sa koordinátorovi/ke ozva-
li, takýto postup však zjednoduší a zefektív- Ak máte záujem zapoji� sa, kontaktujte vop-
ni celú koordináciu DD 2011. Zapoji� sa red koordinátorku aktivity: kontaktná oso-
môžete aj ako väèšia skupina, školská trie- ba: Anna Verešová, e-mail: , 
da alebo skupina kolegov z práce. mobil: 0903 534 894. 

Informácie o organizácii nájdete na: 
V neziskovej organizácii Áno pre život  .

sa už 5 rokov pripravujeme na naštartova-

www.dobrovolnictvo.sk

apz@nextra.sk

www.anoprezivot.sk

V mesaèníku Rajèan è. 7-8/2011, ale aj chádza z Rajeckých Teplíc, preto sa tu chce prehlbova� znalosti z nefrológie alebo dia-
v rozhovoroch s mnohými obèanmi sme sa i ona trvale usadi�. betológie, nako¾ko v posledných rokoch na-
stále stretli s otázkou, èi je ešte záujemca   Doktorka Šulanová navštevovala Jes- rastá poèet pacientov s chorobami oblièiek, 
o ambulanciu po doktorovi Rybárikovi, ako seniovu lekársku fakultu v Martine, kde resp. diabetikov.
odstúpila lekárka, ktorá sa o òu pôvodne ukonèila štúdium v roku 2008. Doposia¾ 
uchádzala. pracovala na internom oddelení nemocnice Nám teda nezostáva niè iné, len popria� 

v Dolnom Kubíne. V súèasnosti sa pripravu- pani doktorke, aby sa jej v nároènej práci le-
je na atestáciu I. stupòa. kárky darilo, aby si ju pacienti ob¾úbili a dô-Chceli by sme ubezpeèi� všetkých pa-

Pod¾a jej vlastných slov sa chce naplno verovali jej. Aby u nej h¾adali pomoc nielen cientov, že sme okamžite po uvo¾není am-
venova� práci praktického lekára pre dos- zmluvní pacienti, ktorí „vytrvali“, ale aj tí, bulancie zaèali h¾ada� adekvátnu náhradu. 
pelých. Okrem toho si chce v budúcnosti ktorí si toho „svojho“ lekára práve h¾adajú.Nájs� však kandidáta, ktorý má záujem vy-

konáva� prax lekára prvého kontaktu, nas-
POÏAKOVANIEtúpi� môže v èo najkratšom èase, vyhovuje 

mu náš región a v neposlednom rade spåòa 
Aj touto cestou sa chceme poïakova� kvalifikaèné predpoklady, nie je naozaj jed-

všetkým, ktorí nám pomohli posledný pol-noduché. Na jednej strane sme si uvedo-
rok preklenú� a zabezpeèi� plynulý chod movali, že situáciu bolo treba rieši� rýchlo, 
ambulancie:nako¾ko èasté striedanie lekárov môže trva� 
- lekárky: MUDr. M. Polesná, MUDr. E. príliš dlho i napriek tomu, že všetci zastupu-
Krajèová a MUDr. D. Vršanská,júci lekári boli erudovaní odborníci s dlho-
- lekári: MUDr. M. Gazdík, MUDr. P. Magát roènou praxou. Zároveò nám však záležalo 
a MUDr. J. Václavek.na tom, aby na obvod prišiel lekár, ktorý ply-

Osobitne sa chceme poïakova� sestriè-nule nadviaže na takmer tridsa�roènú prácu 
ke Majke Balážovej, ktorá nám svoju doktora Rybárika.
nezištnú pomoc poskytla v èase, keï sme to Preto sme radi, že posledný júlový týž-

MUDr. Jana najviac potrebovali. A to aj na úkor vlastnej deò nastúpila do ambulancie 
Ïakujeme.ŠULANOVÁ rodiny. . Je to mladá lekárka, ktorá má 

Rybárik, s.r.o.v Rajeckej doline zázemie. Jej matka po-

RYBÁRIK, S.R.O. PREDSTAVUJE NOVÚ LEKÁRKU

POĎAKOVANIE
SPONZOROM

POĎAKOVANIE
SPONZOROM

Mesto Rajec a Mestské kultúr-
ne stredisko Rajec

vyslovujú poïakovanie

za sponzorské dary a spolu-
prácu pri organizovaní podujatí 

Rajeckého kultúrneho leta:

Agroregión, a.s., Rajec,

Termálne kúpalisko Veronika Rajec,

Penzión Dubová Rajec,

Základná škola, Lipová ul. Rajec,

Cirkevná základná škola
sv. J. Vianneyho Rajec,

a Gymnázium A. Škrábika Rajec

h

h

h

h

h

Mestské kultúrne stredisko Rajec
ïakuje

Spojenej škole, Rosinská cesta Žilina

za výstavu Práce mladých rezbárov

j

j

A. Verešová
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Barsa – Jasenové 8:1 (5:1) J. Vavrík 2, T. Hollý 2, Maroš Zadòan,  
L. Bôtoš, J. Mlynár, J. Grupáè – R. Bado
Gunners – Deportivo 3:13 (2:7) B. Michalec 2, S. Pekný – M. Hulín 
4, Joz. Pekara 3, K. Dudák 3, P. Veselý, Š. Dávidík, vlastný
Red Wings – Jasenové 9:0 (1:0) D. Rybár 3, F. Rybár 3, O. Dúbrav-
ka 2, P. Kasman

3. 9. 2011 
Jasenové – Gunners 2:5 (1:3) R. Bado 2 – J. Miko 2, M. Krajèo-
viech, S. Pekný, J. Zmrhala
Deportivo – Red Wings 4:1 (2:1) P. Veselý 2, M. Kordiš, Š. Dávidík 
– F. Rybár
Gunners – Barsa 4:5 (1:2) E. Kašuba 3, M. Krajèoviech – J. Mlynár 
3, Jak. Pekara, Martin Zadòan

TABU¼KA KU 3. 9. 2011
1. Deportivo 14 12 1   1 114:39 37
2. Gunners 14   8 1   5   67:57 25
3. Barsa 13   7 2   4   53:36 23
4. Red Wings 13   3 0 10   47:89   9
5. „12“ Jasenové 14   1 2 11   30:91   5

Najlepší strelci:
VÝSLEDKY STRETNUTÍ: 22 gólov – Karol DUDÁK (Deportivo)

16. 7. 2011 19 gólov – Jozef PEKARA (Deportivo)
Barsa – Red Wings 13:3 (5:2) T. Hollý 5, J. Vavrík 3, Maroš Zadòan 18 gólov – Štefan DÁVIDIK (Deportivo)
3, K. Židek, L. Bôtoš – J. Dúbravka, P. Pauliny, P. Škorvaga 15 gólov – Richard BADO (Jasenové)
Gunners – Red Wings 5:0 kont. 14 gólov – Jozef MIKO (Gunners)

23. 7. 2011 
Pozývame vás na zápasy Mestskej ligy v sobotu 10. septembra 

Red Wings – Gunners 5:8 (2:3) J. Škorvaga 2, O. Dúbravka 2,      
o 16.30 hod. Red Wings – Jasenové a o 17. 30 hod. Gunners – Bar-

P. Kasman – M. Krjaèoviech 3, M. Ïurek 2, S. Pekný, S. Kardoš,     
sa, 17. septembra o 16.30 hod. Barsa – Red Wings, o 17.30 hod. 

J. Zmrhala
Jasenové – Deportivo. Posledné kolo sa odohrá 24. septembra.     

5. 8. 2011 
O 16.15 hod. budú hra� proti sebe Deportivo a Barsa a o 17:15 hod. 

Deportivo – Barsa 2:1 (1:0) J. Huliak, Joz. Pekara – K. Židek
bude zápasi� Red Wings s Gunersom. Ceny ví�azom sa odovzdajú 

6. 8. 2011 
o 18.20 hodine. Viac na  

Deportivo – Gunners 6:6 (4:2) Joz. Pekara 3, P. Hájek, M. Macák, 
M. Macura – J. Miko 2, M. Krajèoviech 2, B. Krajèoviech
Jasenové – Red Wings 5:1 (4:1) R. Bado 3, M. Adamec, M. Mišiak 
– P. Kasman

19. 8. 2011
Jasenove – Barsa 1:4 (0:1) R. Bado – K. Židek 2, L. Bôtoš, Maroš 
Zadòan

20. 8. 2011 
Jasenové – Deportivo 2:15 (2:8) R. Bado 2 – J. Huliak 6, Š. Dávidík 
3, M. Hulín 3, M. Macák 2, P. Veselý
Red Wings – Barsa 4:3 (2:1) J. Bartek 3, O. Dúbravka – J. Vavrík,  
L. Bôtoš, K. Židek
Gunners – Jasenové 8:3 (4:1) J. Miko 4, M. Tužinèin 3, S. Kardoš – 
R. Bado 2, F. Bakovka st.

26. 8. 2011 
Barsa – Deportivo 3:1 (2:0) Martin Zadòan, J. Mlynár, J. Oèko –   
M. Hulín

1. 9. 2011 
Deportivo – Red Wings 19:4 (10:1) K. Dudák 7, Š. Dávidík 5,         
L. Veselý 3, P. Hájek 3, P. Veselý – P. Kasman 2, J. Dúbravka,         
D. Rybár

www.kmfrajec.webnode.sk

inzercia

MESTSKÁ LIGA 
VO FUTSALE

MESTSKÁ LIGA 
VO FUTSALE

inzercia

Text a foto: KMF Rajec



stavite¾ov mesta, nedali sme sa odbi� ani frázou, že naèo bude        Úspechy Rajeckých mažoretiek – Kordovánok uverejòované    
v meste takáto taneèná skupina, veï toho èasu už v Rajci jedna pô-v mesaèníku Rajèan ma vždy milo potešia. Veï okrem toho, že 
sobila, ale neboli to mažoretky. S návrhom sme zašli za primátorom reprezentujú naše mesto, pohybovou aktivitou si zároveò upevòujú 
mesta Ing. J. Rybárikom, spoèiatku neisto krútil hlavou, ale keï zdravie.
videl našu zanietenos� a neoblomnos� pridal sa k návrhu a dokonca Za týmito úspechmi stojí v pozadí nieko¾ko desiatok hodín po-
nám zabezpeèil auto, aby sme vyrazili za skúsenos�ami do Varína, riadnej driny, ale aj finanèné zabezpeèenie nie je zanedbate¾né, veï 
kde už mažoretky pôsobili necelé dva roky. Celé organizaèné za-pohyb skráš¾uje aj primerané obleèenie. Ve¾kým prínosom a obeta-
bezpeèenie vrátane obleèenia už bolo v réžii p. Lasokovej a jej vým sponzorom je práve pani Z. Rizmanová a to už od samého 
spolupracovníkov. A tak v septembri sa zaèalo s nácvikom pod ve-zaèiatku ich èinnosti. Škoda, že vyhlasujeme a oceòujeme len špor-
dením známej lektorky tanca z Považskej Bystrice. Vyberali sa tovcov, mne osobne v našom meste chýba ocenenie aj takýchto ob-
vhodné skladby, obleèenie a obuv, ktoré malo ladi� s farbami mesta. èanov ako je pani Rizmanová.
Hovorí sa, že keï ste zapálený pre istú vec pomôže vám aj sám Dovo¾te mi, aby som vám priblížila zaèiatky Rajeckých mažore-
Boh. A bolo to tak, látky na obleèenie sponzoroval p. Anton Rybárik, tiek, ktoré zanedlho oslávia prvú desiatku svojho pôsobenia v mes-

te. S myšlienkou založi� takúto skupinu v Rajci som sa obrátila na 
vtedajšiu riadite¾ku Mestského kultúrneho strediska Rajec p. D. La-
sokovú, ktorá ve¾mi ochotne a iniciatívne podporila môj návrh a 
zaèala kona�. Kde zaèa�, veï založi� takúto skupinu je nároèné aj 
po finanènej stránke a MsKS Rajec vtedy vo svojom rozpoète finan-
cie na túto èinnos� nemalo. Bolo práce obdobie letných prázdnin a 
dovoleniek, ako stvorené na prípravu. Oslovili sme niektorých pred-

kostýmy ušili zruèné dievèatá v Rajèanke a do èervených èižmièiek 
ich obula p. Rizmanová. Boli to práve oni, ktorí na zaèiatku podali 
pomocnú ruku. Pani riadite¾ka to zvládla organizaène, ale aj finan-
ène. Dievèatá zo základných škôl sa uèili ve¾mi rýchlo, a tak už mohli 
po prvý raz vystúpi� aj pred verejnos�ou. Boli to práve Rajecké ma-
žoretky, ktoré s ve¾kým pohybovým potenciálom a nadšením otvorili 
príchod Mikuláša do nášho mesta. Stála som medzi de�mi a so 
slzami v oèiach pozorovala to, èo sa podarilo naplni�. Možno by bolo 
vhodné, keby sa zostavil rebríèek ochotných a zanietených 
obèanov v Rajci a formou anketových lístkov by obèania hlasovali   
o vhodnom kandidátovi na ocenenie zo strany mesta. Ja osobne by 
som dala hlas práve p. Rizmanovej.

Ïakujem všetkým, ktorí ste pomáhali naštartova� úspešnú ka-
riéru Rajeckých mažoretiek.

Ing. Emília Rybáriková
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Jubilanti september 2011Jubilanti september 2011

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Zosobášili sa 

Zdenko Kianièka a Marta Smatanská
Ing. Ondrej Gaššo a Veronika Žideková

Ladislav Kamenský a Dominika Ivanková
Michal Janík a Veronika Štrbová

Ing. Vladimír Pažický a Ing. Veronika Huljaková
Július Brand a Monika Uhláriková

Zosobášili sa 

Opustili nás

Gabriel Tužinèin 1934 – 16. 7. 2011 
Ján Jakubík 1944 – 19. 7. 2011 

Antónia Bielková 1928 – 21. 7. 2011 
František Ferjanèík 1918 – 13. 8. 2011 

Antonia Veselá 1922 – 16. 8. 2011 

Opustili nás

65 rokov
Mária Cibulková 85 rokov

Michal Macák Antónia Janíková
Ing. Ján Paulíny Pavol Šimko

Anna Veselá
86 rokov

70 rokov Mária Pekná
Štefan Dudík

Anna Kavcová 90 rokov
Jozef Molek Ján Špánik

RAJECKÉ MAŽORETKY - SPOMIENKA NA ZAČIATKY

MAŽORETKY KORDOVÁNKY VO SVOJICH ZAÈIATKOCH V ROKU 2001

Mesto Rajec oceòuje už po 4 roky najlepších športovcov a naj-
lepšie športové kolektívy mesta. Mažoretky Kordovánky získali 
štyrikrát 1. miesto ako Najlepší športový kolektív Mesta Rajec.

Slávnostné vyhlasovanie ocenených športovcov a kolektívov je 
verejné a je vèas propagované v mesaèníku Rajèana, na výves-
ných tabuliach mesta a na internete. Poradie ocenených športov-
cov a športových kolektívov je následne zverejnené v mesaèníku 
Rajèan.

Na slávnostnom vyhlasovaní v marci 2011 boli ocenení aj naj-
lepší tréneri – medzi nimi aj Mgr. Zuzana Rizmanová (viï èíslo 
4/2011).

Redakcia

DOPLNENIE INFORMÁCIÍ 
K ÈLÁNKU RAJECKÉ MAŽORETKY...

Foto: archív Kordovánok
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UMIESTNENIE RAJÈANOV NA RAJECKOM MARATÓNE

Maratón:
9. Ondrej Veselovský (2:45:27), 10. Rastislav Galoviè (2:46:16),  

28. roèník 13. Zdeno Koleda (2:53:21), 16. Tomáš Odlevák (2:57:03), 23. Ras-Krásny maratónsky víkend a  je za nami. Oèakávania 
sny tislav Kalina (3:03:03), 37. Bartolomej Galoviè (3:11:00), 66. Jaros-sa mnohým splnili a mnohých pokraèujú do ïalšieho roèníka. 

lav Stupòan (3:30:35), 104. Ján Uhlárik (3:51:20), 140. Marcela Sklamania a neúspechy nás posúvajú do ïalších tréningov, eufória 
Bieliková (4:02:27), 200. Jozef Stupòan (4:49:34). postupne opadá, aby zase o rok nabrala väèší rozlet.

Celkovo do cie¾a dobehlo 207 pretekárov.Ondrej Veselovský potvrdil prím najlepšieho športovca a my mu 
ešte raz blahoželáme a ïakujeme za výbornú prezentáciu klubu. 
Taktiež aj nováèikom Patrikovi Holešovi a Jankovi Šimekovi za vý-
borný výkon v polmaratóne, ale aj všetkým ostatným bežcom a ve¾-
kému poètu domácich Rajèanov.

Na adresu Rajeckého maratónu prišlo na fórum ve¾a ohlasov, 
ktoré nás tešia, aj také, z ktorých by sme sa mohli pouèi�. Pár ohla-
sov pre tých, ktorí na stránku maratónu  ne-
zablúdia.

Maratónske fórum:
Marián Michalík (príspevok 42) – bežec, ktorý má zabehnuté všet-

ky Rajecké maratóny: „Takže mám za sebou aj 28. roèník. Žiadna 
zmena, všetko zase klapalo, dokonca aj poèasie, èo ma prekvapi-
lo. To sa v Rajci iba málokedy vydarí. Pre Rajèanov, èo sú okolo 
Pa¾a Uhlárika, to urèite nebol ¾ahký deò, ale výsledok je skvelý. 
Môj najob¾úbenejší maratón na svete sa znova vydaril. Mám už     
v Rajci odbehnutých 1 milión 181 tisíc 464 metrov a verím, že to 
neboli posledné metre...“

Lenkaèlenka (príspevok 47): „Poøadatelùm díky za výboròe zorga-
nizovaný závod. Divákum díky za povzbudzování. A díky i tomu 
barmanovi, co míchal tak bááááájeèné kokteily (samozøejmì až 
po dobìhnutí do cíle). Za rok mì máte v Rajci zase!!! Budu Vás 
hodòe chválit a propagovat...“ Polmaratón:

Evka Valachová (príspevok 46): „Ïakujeme za skvelú atmosféru, 6. ¼uboš Cesnek (1:22:38), 7. Patrik Holeša (1:22:48), 18. Jozef Ži-
ktorá je jedineèná pre Rajec. Na RM 2010 som si zabudla tenisky a dek (1:26:17), 22. Peter Prokopoviè (1:27:20), 25. Vladimír Rybár 
po roku som ich našla v kabinete telocviène, kde som sa prezlieka- (1:29:15), 45. Ján Šimek (1:34:34), 72. Vladimír Hromada (1:38:19), 
la. Ešte raz vïaka.“ 74. Ján Vanák (1:38:31), 75. Miroslav Jurický (1:38:32), 76. Ján 

Zmrhala (1:38:41), 77. Ján Zafka (1:38:42), 79. Ján Piala (1:39:12), 
Polmaratónske fórum: 91. Marek Kasman (1:40:46), 110. Jozef Straòanek (1:43:27),    

Štefan (príspevok 20): „Ïakujem všetkým usporiadate¾om a organi- 111. Roman Hanus (1:43:35), 114. Jozef Oèko (1:44:13), 160. Peter 
zátorom. Bol to krásny zážitok. Ve¾mi pekná rodinná atmosféra. Jakubík (1:49:53), 171. Dávid Zafka (1:51:04), 177. Miroslav Harti-
Ïakujem a prajem ve¾a síl do ïalších roèníkov. (Ak sa dá zariadi� nik (1:52:14), 178. Marek Blažek (1:52:25), 180. Lukáš Pekný 
viac WC, lebo boli len štyri a z nich 2 zavreté).“ (1:52:30), 199. Jozef Rybár (1:53:57), 220. Jozef Slota (1:56:07), 

Michal (príspevok 17): „Super, super, super, ako každý rok, aj poèa- 235. Marcel Liška (1:57:43), 260. Janka Osadská (1:59:47),       
sisko nám vyšlo, èo viac si pria�, bolo parádne, ïakujem všetkým!!! 277. Marián Fusko (2:02:17), 290. Michal Bellan (2:05:14), 305. Ja-
Aj tá nová obèerstvovaèka bol dobrý nápad, hlavne keï praží kub Betinský (2:09:10), 312. Lenka Kuèerová (2:10:47), 316. Lukáš 
slnko a tekutín ubúda. Už teraz sa teším na RM 2012.“ Hulín (2:11:26), 328. Ivan Janiga (2:14:23), 344. ¼uboš Kavec 

Nina (príspevok 13): „Ïakujem za ïalší skvelý roèník polmaratónu, (2:21:04), 354. Juraj Michal (2:24:54). 
užila som si to poriadne, spoznala pár príjemných ¾udí, snáï neprí- Do cie¾a dobehlo 367 pretekárov.
jemná èas� boli autá v oboch smeroch... teším sa na ïalší roèník.“

In-line polmaratón:
In-line fórum: 60. Michal Pekný (0:59:03), 64. Branislav Uhlárik (0:59:59), 88. Mi-

Peter (príspevok 12): „Bol som prvýkrát na in-line pretekoch, ve¾mi chal Kuèera (1:08:20). 
som tým nadšený, ale šokovala ma jedna vec a to WC. Pre taký Celkovo prišlo do cie¾a 129 pretekárov.
dav ¾udí 4 WC a to 2 mimo prevádzky bol iba zaèiatok toho, èo ma Maratón klub Rajec – JKŽ 
èakalo – žiadny toaletný papier. Inak usporiadate¾om patrí pochva-
la za krásny pretek.“

A tak by sme mohli pokraèova� v jednoznaènom názore na Ra-
jecký maratón až na tie neš�astné záchody, to vrhá tieò na krásnu 
atmosféru Rajca. Treba sa nám z toho pouèi� alebo tým, ktorí to ma-
jú na starosti.

A z poh¾adu bežca, ktorý stál po dlhých rokoch opä� na ná-
mestí? Musím poveda�, že je to kus odvedenej práce. Neviete, èi 
tam máte priate¾ov, rodinu, známych, èo predávajú v stánkoch, že je 
¾uïom veselo, aká hrá skupina, dokonca aj na tombolu zabudnete, 
pretože úloha organizátora je o nieèom inom. Ale práve preto, že sú 
všetci zodpovední a dá sa na nich spo¾ahnú� je Rajecký maratón 
èarovný a pri�ahuje rok èo rok väèší poèet nielen domácich, ale aj 
zahranièných pretekárov.

Aby všetko bolo OK, potrebujeme jeden druhého. Ïakujem 
vám.

www.rajeckymaratón.sk

MARATÓN A JEHO OHLASYMARATÓN A JEHO OHLASYMARATÓN A JEHO OHLASY

TRAJA NAJLEPŠÍ RAJÈANIA: 
Z¼AVA – ONDREJ VESELOVSKÝ, RASTISLAV GALOVIÈ A ZDENO KOLEDA

Foto: archív MK Rajec

cvièenie systémom Joga v dennom živote

JOGAJOGAJOGA
začíname 4. októbra 20114. októbra 2011
každý utorok 18.30 o hod. každý utorok 18.30 
Kultúrny dom v Rajci
veľká klubovňa 
Prineste si podložku na cvičenie

Mestské kultúrne 
stredisko Rajec



RAJÈAN 9/2011

  8. KINEX Bytèa 4 1 2 1   4:5   5
  9. MŠK Rimavská Sobota 4 1 1 2   9:8   4
10. MFK Lokomotíva Zvolen 4 1 1 2   6:6   4
11. Baník Ve¾ký Krtíš 4 1 1 2   3:3   4
12. MFK Nová Baòa 4 1 1 2   7:8   4
13. MFK Dolný Kubín 4 1 1 2   4:6   4Prvý augustový týždeò sa zaèal nový roèník futbalovej sú�aže 
14. FK Èadca 4 1 1 2   3:6   42011/2012, do ktorého Rajec nastupuje s piatimi mužstvami – muž-
15. ŠK Badín 4 1 0 3   8:16   3stvo mužov, starší dorastenci, mladší dorastenci, mladší žiaci a 
16. ŠK Kremnièka 4 0 0 4   1:12   0starší žiaci. 

Nováèikom v novej sú�aži je nielen mužstvo mužov, ktorí postú-
pili z prvej oblastnej triedy do 5. ligy Stredoslovenského futbalového 
zväzu SK Sever, ale aj mužstvo starších dorastencov, ktorí postúpili 
zo 4. do 3. ligy dorastu. 

Pri postupe však bola podmienka vytvorenia mužstva mladších 
dorastencov, preto od tohto roèníka máme mužstvo nielen starších, 
ale aj mladších dorastencov. 

Dorastenci zaèali hra� s takými mestami ako je Zvolen, Banská 
Bystrica, Luèenec, Ve¾ký Krtíš èi Dolný Kubín. Zatia¾ hrajú ve¾mi 
dobrý futbal a po piatom kole sú na 6. mieste. 

Mužstvo mužov si poèína ve¾mi dobre a hrá ve¾mi kvalitný fut-
bal – jeden zápas remizovalo a všetky ostatné vyhralo. Na prekva-
penie všetkých sú prví v tabu¾ke piatej ligy.

Tabu¾ka: II. liga starší žiaci – Sever (po 2. kole)

  1. Fatran Varín 2 2 0 0 17:1 6
  2. Oravan Oravská Jasenica 1 1 0 0 10:1 3
  3. FK Slovan Trstená 1 1 0 0   7:0 3
  4. Blatná Habovka 1 1 0 0   3:1 3
  5. ŠK Tvrdošín 2 1 0 1   6:5 3
  6. Tatran Krásno nad Kysucou 2 1 0 1   4:3 3
  7. Družstevník Dlhá nad Oravou 2 1 0 1   3:4 3
  8. FK Rajec 2 1 0 1   4:11 3
  9. Tatran Oravské Veselé 2 1 0 1   5:13 3
10. FC Ajax Slimáèik Mojš - Žilina 0 0 0 0   0:0 0
11. FC Lokomotíva ŽOS Vrútky 1 0 0 1   1:3 0
12. ŠK Belá 1 0 0 1   1:3 0
13. Slovan Skalité 1 0 0 1   0:7 0
14. Kinex Bytèa 2 0 0 2   1:10 0

Tabu¾ka V. liga dospelí – skupina A (po 5. kole)

  1. FK Rajec 5 4 1 0 13:2 13
  2. Jednota Bánová 5 3 1 1 14:2 10
  3. Slovan Podvysoká 5 3 0 2   6:6   9
  4. Pokrok Stará Bystrica 5 2 2 1   9:5   8
  5. OŠK Rosina 5 2 2 1 12:9   8
  6. Polom Raková 5 2 2 1   7:5   8
  7. Slovan Nová Bystrica 5 2 2 1   5:6   8
  8. FK Streèno 5 2 1 2 12:10   7
  9. FK Terchová 5 1 4 0   9:7   7
10. OFK Kotešová 5 2 0 3   5:9   6
11. ŠK Rado¾a 5 1 2 2   5:10   5
12. Kotrèina Lúèka 5 1 0 4   5:13   3
13. Slovan Rudinská 5 0 2 3   3:13   2
14. ŠK Belá 5 0 1 4   3:11   1

Tabu¾ka III. liga starší dorast (po 4. kole)

  1. MFK Banská Bystrica 4 3 1 0   5:1 10
  2. LAFC Luèenec 4 3 0 1 11:5   9 Pozývame všetkých fanúšikov, ktorí majú radi dobrý futbal, aby 
  3. MŠK Kysucké Nové Mesto 4 3 0 1 10:8   9 prišli povzbudi� nielen mužstvá mužov a dorastencov, ale aj muž-
  4. FK Žiar nad Hronom 4 2 2 0   9:3   8 stvá žiakov, ktorým sú�až zaèala v polovici augusta.
  5. FTC Fi¾akovo 4 2 2 0   8:4   8

Futbalový klub Rajec  6. FK Rajec 4 2 1 1   8:7   7
3x foto: S. Kalma  7. Jednota Bánová 4 2 0 2 10:8   6

MUŽI STÁLE NA ČELE TABUĽKYMUŽI STÁLE NA ČELE TABUĽKYMUŽI STÁLE NA ČELE TABUĽKYMUŽI STÁLE NA ČELE TABUĽKY
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VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOVVÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOV

PRIATELIA POZOR! PRIATELIA POZOR!   PRIATELIA POZOR!   

VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOV

POZNAÈTE SI DO KALENDÁRA TERMÍN OD 1. 10. DO 3. 10. 2011, 
KEDY PRIDOMOVÍ ZÁHRADKÁRI USPORIADAJÚ

NEZABUDNITE! VÝSTAVA SA KONÁ LEN RAZ ROÈNE, 
PRETO NEPREMEŠKAJTE PRÍLEŽITOS�.

Bližšie informácie sa dozviete z plagátov a oznamov mestského rozhlasu.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

k

j

j

j

 PRIATELIA POZOR!   

OD 1. 10. DO 3. 10. 2011 , 

VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOV
NEZABUDNITE! 

ZO SZZ PZ Rajec

SVOJE VÝPESTKY MÔŽU PRINIES� AJ PESTOVATELIA, KTORÍ NIE SÚ NAŠIMI ÈLENMI
v piatok 30. 9. 2011 do 16.00 hod. do ve¾kej zasadaèky Mestského úradu v Rajci

inzercia
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Kurz spoloCenských 
tancov

Kurz spoloCenských 
tancov

Kurz spoloCenských
 tancov

Kurz spoloCenských
 tancov

Mestské kultúrne stredisko Rajec  organizuje

Cena: 55,- €
(10 lekcií – 1 lekcia: 2 vyuèovacie hodiny)

Prihlášky: Mestské kultúrne stredisko Rajec

do 16. 9. 2011
Bližšie informácie: tel.: 041 / 542 47 03, mobil: 0910 909 049

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 
A CENTRUM BOJOVÝCH UMENÍ DOKAN V ŽILINE

VÁM PONÚKAJÚ KURZ
h

pre mládež a dospelých – ženy aj mužov

prvá ukážková hodina ZDARMA
(uvidíte ukážky cvičení a získate podrobné informácie o kurze)

prvá ukážková hodina ZDARMA

20. 9. 2011 o 18.00 hod.
utorok 

MESTSKÉ 
KULTÚRNE 
STREDISKO 
RAJEC

MESTSKÉ 
KULTÚRNE 
STREDISKO 
RAJEC

PRAKTICKÁ SEBAOBRANAPRAKTICKÁ SEBAOBRANA

VELKÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCIVELKÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

30.9. a 3. až 5.10. 201130.9. a 3. až 5.10. 2011

DOBROÈINNÁ ZBIERKA

PODAJME POMOCNÚ RUKUPODAJME POMOCNÚ RUKUPODAJME POMOCNÚ RUKU

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
V SPOLUPRÁCI S OBÈIANSKÝM ZDRUŽENÍM DIAKONIE BROUMOV

30.9. a 3. až 5.10. 2011
8.00 - 16.00 hod. 

Mestské kultúrne stredisko Rajec

8.00 - 16.00 hod. 8.00 - 16.00 hod. 

letné a zimné obleèenie (dámske, pánske, detské)
     nepoškodená obuv všetkých druhov

deky, uteráky, utierky, záclony, poste¾ná bielizeò (plachty, oblieèky) 
     nepoškodené hraèky

nepoškodené potreby do domácnosti (hrnce, poháre...)
2     látky minimálne 1 m  (nie odrezky a zbytky)

piatok                                pondelok                  streda


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

