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Rajeckí duchovia rozprávajú...
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Pred letnými prázdninami boli rodièia 
nespokojní s tým, že budú zatvorené obe 
materské školy a oni nemajú kam da� 
svoje die�a. Preto sa Mesto Rajec roz-Koncom septembra sa rozdávala aj        
hodlo v júli uskutoènil detský letný tábor v Rajci potravinová pomoc pre najodká-
ako alternatívu na materskú školu. Ko¾-zanejšie osoby. V niektorých mestách 
ko detí sa zúèastnilo tohto tábora?neboli uspokojení všetci obyvatelia, kto-

rí o túto pomoc požiadali. Ako to prebie-
halo u nás?

Zaèiatkom roka sme sa rozprávali o ha-
varijnom stave mosta do Vojtovej. Už je 
most opravený?

Od septembra sa mala otvára� ïalšia 
trieda pre deti v materskej škole na 
Mudrochovej ulici, ktorá mala vzniknú�  
v priestore po fitnescentre. Podarilo sa 
prichysta� priestory na vyuèovanie?

Prietok potoka Èeròanka je zabezpeèe-
ný dvoma tubusmi, samotný most je už 
zafixovaný a zabetónovaný a v priebehu 
týždòa by už mohol by� most spojazdnený.

Tento problém sa opakuje každoroène. 
Nieko¾ko rodièov spôsobí davovú psychózu 
na materských školách, lebo si nechcú uve-Dva týždne dopredu Mesto Rajec ozna-
domi�, že aj uèitelia v MŠ majú nárok na dva movalo v mestskom rozhlase a na web-
mesiace dovolenky, ktorú si musia vyèer-stránke mesta, že bude organizova� potra-
pa�. Navyše sa im poèas roka zhromažïujú vinovú pomoc pre obyvate¾ov v našom 
mnohé nadèasy, keïže sa vzájomne zastu-meste. ¼udia, ktorí mali na túto pomoc 
pujú poèas PN-iek a poèas štúdia, tieto nárok, sa mali nahlási� na mestskom úrade, 
nadèasy si musia priebežne èerpa�. Nie kde im pracovníci MsÚ skontrolovali ich 
sme preto schopní ma� otvorené MŠ poèas príjem a zapísali ich do zoznamu. Následne 
letných prázdnin a aj preto, lebo v súèasnej sme o tieto potraviny požiadali potravinovú 
situácii mesto nemá finanèné prostriedky, banku, našli sme vhodný priestor na výdaj 
aby na konci roku uèite¾om preplatilo nevy-(na Fuèíkovej ul. v nových priestoroch) a oni 
èerpané dovolenky. nám potraviny – múku a cestoviny priviezli. Poèas júla bola priemerná návštevnos� 

Už po druhýkrát ako náhradu za MŠ Pod¾a mojich informácií potravinová po- v detskom letnom tábore len 7 detí. Dom-
sme vymysleli, tzv. detský letný tábor, ktorý moc prebehla bez problémov. Sme tu pre- nievame sa, že kvôli týmto siedmim de�om 
prebiehal v škôlke. Rodièia si museli zapla-dovšetkým pre ¾udí a robili sme to pre nich nie je potrebné ma� otvorenú celú materskú 
ti� uèite¾a, stravu a náklady spojené s pre-tak, aby boli spokojní všetci. školu a zabezpeèenú starostlivos� uèite-
vádzkou. Tohto roku boli náklady stanovené ¾om, kuchárom a tak ïalej. 
na 50 eur plus strava pre každé die�a na Aj v tomto roku sa nám potvrdilo, že 
mesiac. Urèili sme si podmienku, že bude niektorí rodièia zbytoène zvelièujú problém 
prihlásených minimálne 10 detí v triede. a odporúèam im, aby si cez letné prázdniny 

Na moste do Vojtovej došlo v jarných Záujem o tábor prejavilo 8 rodièov detí a aj h¾adali riešenie iným spôsobom. Ak budúci 
mesiacoch k usypaniu materiálu pod kon- napriek tomu sme tábor zrealizovali. rok vznikne opä� takýto problém a prihlási 
štrukciou mosta a vzniku diery. sa 7 detí, tak detský letný tábor v MŠ otvára� 

Preto sme v jarných mesiacoch schválili nebudeme.
10 tisíc eur z rezervy mesta na prípravu 
projektovej dokumentácie a realizáciu. Mu-
seli sme dva mesiace èaka� na vyhotovenie 
projektovej dokumentácie k stavbe. Nás-
ledne sme vybrali dodávate¾a a zaèali sa 
stavebné práce. Pri zaèatí stavebných prác 
však vznikli komplikácie s tým, že sa polovi- V tomto roku bol zo strany rodièov zvý-
ca mosta doslova odtrhla a táto situácia šený záujem o umiestnenie die�a�a do MŠ  
nám skomplikovala postup prác. o viac ako 15 detí oproti súèasnej kapacite, 

tak sme sa rozhodli, že otvoríme ïalšiu trie-
du. 

Keïže však vo vo¾ných priestoroch       
v Materskej škole na Mudrochovej ulici, 
ktoré škola nevyužívala, bolo umiestnené 
nieko¾ko rokov fitnescentrum, bolo potreb-
né zo strany mesta pristúpi� k tomu, že Mes-
to Rajec vypovie zmluvu s majite¾om fitnes-
centra a v týchto priestoroch zriadi ïalšiu 
triedu pre deti, ktoré sme nemali kam 
umiestni�. Objekt slúži pre potreby mater-
skej školy a fitnescentrum bolo iba náhrad-
né riešenie využitia prázdnych priestorov, 
preto muselo fitnescentrum ustúpi� verejné-
mu záujmu – umiestneniu detí do škôlky. 
Mesto ukonèilo zmluvu s fitnescentrom a 
dalo spracova� projektovú dokumentáciu 
pre novú triedu a pristúpilo k rekonštrukcii.

Od 14. septembra už detièky navštevujú 
novozrekonštruované priestory v materskej 
škole. Verím, že sme urobili rados� rodièom 
aj de�om.

Za rozhovor ïakuje Šzá
2x foto: Šzá

OPRAVUJE SA 
MOST DO VOJTOVEJ

OPRAVUJE SA 
MOST DO VOJTOVEJ

OPRAVA MOSTA DO VOJTOVEJ



RAJÈAN 10/2011

bláznenie“. A samozrejme zabezpeèený kamerovým monitorova-Oddelenie výstavby ani cez letné prázdniny nepo¾avilo v snahe 
cím systémom! Pre oboch partnerov na upevòovanie družby je prenáša� dobré nápady na papier a da� im formu a frak, aby sa mohli 
predsa prínosom, keï okrem špecifík daného kraja, môžu ma� aj uchádza� o finanènú podporu z európskych fondov. Aj keï výziev na 
podobné objekty záujmov obèanov. predkladanie projektov je èoraz menej a menej, snažíme sa využi� 

Koncom augusta sme pracovne vycestovali do Krnova. Po každú vhodnú príležitos� a zapoji� sa. Naposledy sme sa zamerali 
vystúpení z auta na Hlavním námìstí som si okrem zaujímavej na 5. výzvu Fondu mikroprojektov cez Operaèný program cezhra-
architektúry všimla aj èistotu a poriadok, èo vládol v celom meste. niènej spolupráce Slovenská republika – Èeská republika. Výzva 
Stretnutie prebiehalo v príjemnej priate¾skej atmosfére. Pri kávièke bola zameraná na aktivity na podporu rozvoja drobnej cezhraniènej 
v originálnych šáloèkách, ktoré sú produktom šikovných rúk znevý-infraštruktúry cestovného ruchu a ostatnej infraštruktúry. 
hodnenej skupiny ¾udí v krnovskej chránenej dielni, sme ženské 
vedenie mesta oboznámili s projektovým zámerom, cie¾mi a pláno-Projekt s názvom 

„Modernizácia skate vanými výstupmi. Starostka Mgr. Krušinová podpísala žiados� o fi-
parku Rajec – pod- nanèný príspevok a iné povinné náležitosti projektu. Potom nasle-
pora netradièných dovala prehliadka skate parku a ïalších èastí tohto úh¾adného 
foriem cestovného mesteèka.
ruchu“ sme odov-
zdali 9. septembra 
na pôde Trenèian-
skeho samospráv-
neho kraja, ktorý je 
bývalým Minister-
stvom výstavby a 
regionálneho rozvo-
ja  SR poverený 
S p r á v c o v s t v o m  
fondu mikroprojek-
tov na slovenskej 
strane. Podmienkou 
zadávate¾a výzvy 
bolo, aby predklada-
né projekty mali 
dopad na aktivity      
v oblasti cestovného 
ruchu a zároveò pod-
porovali cezhraniènú 
spoluprácu. 

Komplementár-
nos�, èiže zrealizo-

va� súèasne rovnaké projekty na oboch stranách hranice, neboli     
v tomto prípade podmienkou. Preto sme všetky financie rozpoètu 
mikroprojektu, t.j. 39 944,12 €, mohli pripísa� aktivitám, ktoré sa      
v prípade úspešnosti projektu budú realizova� výluène v Rajci. 

Aby bola zachovaná podstata cezhraniènej spolupráce, oslovili 
sme nášho èeského partnera Mìsto Krnov. Spoloèná príprava pro-
jektu bola založená na výmene skúseností pri príprave a realizácii 
projektového zámeru. Nako¾ko v Krnove majú tiež skate park, ale 
ove¾a variabilnejší s väèšími skate prvkami a možnos�ami na „vy- Mikroprojekt rieši rozšírenie existujúceho skate parku v areáli 

futbalového ihriska. V rámci modernizácie sa zväèší betónová plo-
cha, kde pribudnú nové rampy (halfpipe a roller) a prvky mestského 
mobiliáru (turisticko-informaèná tabu¾a, 4 lavièky, 2 odpadkové 
koše a stojan na bicykle). 

Výškový rozdiel (cca 150 mm) medzi betónovou plochou a úrov-
òou terénu bude vyrovnaný dvojmetrovým šikmým pásom zo zám-
kovej dlažby. Prístup do sakte parku je navrhnutý cez štrkový chod-
ník šírky 2000 mm. Zvyšné plochy sa zatrávnia. 

Projektovú dokumentáciu zhotovila firma IKARCH, s.r.o. Celko-
vý obraz o plánovanej stavbe si môžete utvori� na základe vizualizá-
cie (viï obrázky – biela plocha je pôvodný skate park).

Výsledky zo schva¾ovacieho konania žiadostí o nenávratný 
finanèný príspevok budú známe v priebehu januára 2012. V prípade 
úspešnosti a podpore z EÚ budú ma� deti a mládež z Rajca kvalitnú 
možnos� športového a vo¾noèasového využitia.

Držme si palce!
M. Mihalcová

Foto: MsÚ

MESTO RAJEC SA UCHÁDZA O ÏALŠIE FINANÈNÉ PROSTRIEDKY Z EÚ

Spoloèné foto po podpise Žiadosti o nenávratný 
finanèný príspevok: z¾ava – miestostarostka Krnova 
R. Ramazamova, Bc. J. Tomèíkova, Mgr. M. Mihalcová

 a starostka Krnova Mgr. Alena Krušinová.

SAKTE PARK V KRNOVE

VIZUALIZÁCIA PLÁNOVANEJ MODERNIZÁCIE SKATE PARKU V RAJCI
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MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

Na svojom ïalšom riadnom zasadnutí sa poslanci mestského 
zastupite¾stva zišli 8. septembra 2011 v malej zasadaèke mestské-
ho úradu.

V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka mesta, 
Ing. B. Sekáèová, poslancom správu o kontrole plnenia uznesení, 
ktoré boli prijaté na poslednom zasadnutí MZ ako aj o uzneseniach 
doposia¾ nesplnených.

T. Záborská, vedúca finanèného oddelenia, predniesla v nasle-
dujúcom bode programu návrh Všeobecne záväzného nariadenia  
o mieste a èase zápisu die�a�a na plnenie povinnej školskej do-
chádzky. Návrh tohto VZN rieši dátum, miesto a èas zápisu k nasle-
dujúcemu školskému roku zákonným zástupcom a úpravu výšky fi-
nanèného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín v základnej a materskej škole za obec pod¾a zverejnených 
finanèných pásiem platných od 1. 9. 2011. Toto VZN bolo poslanca-
mi schválené.

V ïalších bodoch poslanci schválili oznámenia o zmene roz-
poètu è. 4 – 7/2011. Následne prerokovali rozbory hospodárenia     
v rozpoètových a príspevkových organizáciách mesta k 30. 6. 2011, 
ktoré boli vykonané v zmysle uznesení è. 48 – 51/2011.

Na rokovanie MZ bol pozvaný aj náèelník Mestskej polície v Raj-
ci Juraj Šimkuliè, ktorý poslancom predniesol správu o èinnosti MsP 
za rok 2010. Poslanci túto správu zobrali na vedomie.

Keïže na mestský úrad bola doruèená žiados� na odkúpenie 
práèovne, vedúca oddelenia výstavby Bc. J. Tomèíková podrobnej-
šie informovala o predložených podmienkach na podávanie návr-
hu/ponuky na odpredaj tejto nehnute¾nosti. Následne boli tieto pod-
mienky poslancami schválené.

Vedúca finanèného oddelenia T. Záborská predložila na rokova-
nie MZ aj návrh zmeny rozpoètu a programového rozpoètu Mesta 
Rajec na rok 2011, taktiež návrh zmeny rozpoètu Mestského kultúr-
neho strediska Rajec a Domova vïaky Rajec. Zmeny, ktoré boli do 
tohto rozpoètu zakomponované, boli poslancami MZ schválené. 
Hlavná kontrolórka mesta predniesla odborné stanovisko k návrhu 
zmeny rozpoètu, túto správu poslanci zobrali na vedomie.

V ïalšom bode programu predniesla hlavná kontrolórka mesta 
správu o vykonaných kontrolách za mesiace jún až august 2011. 
Mestské zastupite¾stvo zobralo túto správu na vedomie.

V závere rokovania predniesli poslanci interpelácie – požiadav-
ky a pripomienky obèanov, ktorými sa budú zaobera� jednotlivé 
oddelenia mestského úradu.

MsÚ

Prichádzajúce vianoèné obdobie je plné vôní, z ktorých je vôòa 
upeèených medovníkov nielen najstaršia, ale aj najkrajšia. Zdo-
benie medovníkov sa stalo pre mnohých zá¾ubou, ktorou sa každý 
rok pred Vianocami snažia urobi� z medovníkov malé umelecké 
dielo, zdobiace ich stoly èi stromèeky. Ešte viac potešia oèi tých, èo 
ich tak pekne nevedia ozdobi�, nech sa snažia ako chcú.

Aj keï sa vám možno vidí, že Vianoce sú ešte ïaleko a ani 
poèasie tomu nenasvedèuje – nie je to tak. Veï desa� týždòov 
prejde ako voda a ani sa nenazdáme a budú tu tak dlho, nielen 
de�mi, oèakávané vianoèné sviatky.

Chceli by sme vás upozorni� na pripravovanú VÝSTAVU 
MEDOVNÍKOV, na ktorej radi vystavíme medovníky všetkých, ktorí 
sa venujú tomuto voòavému remeslu. Veï kto už niekedy piekol a 
zdobil medovníky vie, že na to potrebuje nieko¾ko dní. Výstava sa 
bude kona� od 7. decembra 2011 do 9. januára 2012 vo Výstavnej 
sieni Radnice v Rajci. 

Ak máte záujem o prezentáciu vašich medovníkových výrobkov 
na výstave, zaènite si pomaly chysta� suroviny na cesto, rôzne 
vykrajovaèky a možno už máte v hlave aj predstavu, èo by ste chceli 
vytvori�. Aj vaše vyzdobené medovníky zaujmú a budú motivova� 
ostatných záujemcov o toto krásne remeslo a potešia oko každého 
èloveka, ktorý sa na ne pozrie.

Medovníky budete môc� na výstavu prinies� od 1. do 6. decem-
bra do Mestského kultúrneho strediska Rajec. Viac informácií sa 
dozviete v ïalšom èísle Rajèana.

Pre tých, ktorí by sa chceli nauèi� 
medovníky zdobi�, prípadne sa chcú 
v tomto remesle zdokonali�, chceme 
da� do pozornosti pripravovaný KURZ 
ZDOBENIA MEDOVNÍKOV, ktorý sa 
uskutoèní 10. 11. o 18. hodine v klubovni 
Mestského kultúrneho strediska Rajec. 

Tešíme sa na všetkých a možno práve vy sa stanete tým, ktorý 
založí novodobú tradíciu peèenia medovníkov, ktorou sa Rajec, ako 
jedným z mnohých remesiel, preslávil.

E. Pekná
Foto: archív MsKS Rajec

JEDINEČNÁ KRÁSA MEDOVNÍKOV

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ÏAKUJE 

RASTISLAVOVI HORNÍKOVI - HARONIKOVI

ZA VÝSTAVU KERAMIKA – HARONIKA

j

k

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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do seba dym, šíriaci sa z vianoènej cigary nama¾ovaných rúk z fresky Stvorenie Ada-Mestské kultúrne stredisko Rajec kaž-
usporadúva Taras Bu¾ba, ktorú pri poháòaní koní sláv- ma.domesaène vo Výstavnej sieni 

nostne fajèil starý tato sediaci na prednom Radnice v Rajci rôzne zaujímavé výstavy. 
„zici“.Od 25. októbra až do 21. novembra Ako najstaršia vnuèka na pribišovom Znovu zaèala ma¾ova� až v r. 2003. Bolo  bude 
dvore bola ako prvá zaúèaná už ako školáè- to po náhodnom stretnutí so skvelou Mgr. vystavova� svoje obrazy rajecká rodáèka 

prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. ka do ¾ahších úloh pernikárskeho remesla Evou Bebèákovou, ktorá ju prizvala do svoj-
vrátane vystrihovania rôznych obrázkov, ho Ateliéru štúdia pre dospelých v Martine. 
ktoré sa potom lepili na èerveno „poštraj- V ateliéri panuje nádherná atmosféra, po-
chané“ medovníky (nemá však o tom výuè- riadajú sa maliarske výlety do prírody, náv-
ný list, lebo akurát následne boli porušené števy rôznych múzeí (Martina Benku, Márie 
živnosti). Medveckej, Galérie ¼. Fullu, Oravskej galé-

rie, chodí sa aj do Bratislavy, Krakova, Za-
Jej najmilším predmetom bolo od det- kopaného, Viedne a i.). Pripravujú a konajú 

stva kreslenie. V dospievaní v krúžku vede- sa úspešné výstavy vlastných prác, èo pri-
nom v Rajeckých Tepliciach p. uèite¾om La- náša nový rozmer v živote.
dislavom Szabom zaèala ma¾ova� olejový- J. Buchancová sa vynikajúco cíti so svo-
mi farbami. Napriek svojej zá¾ube si vybrala jim manželom, pediatrom, dvoma de�mi a 
štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Uni- ich rodinami (3 vnúèatá a 2 pravnuèky)        
verzity Komenského. V Bratislave bola èas- v záhrade s chalúpkou pod Martinskými Ho-
tou návštevníèkou ateliéru Rudolfa Pribiša, ¾ami, na rodinných výletoch v Tatrách, v doli-
sochára, ktorý bol matkiným bratom. nách Slovenska, vo vo¾nej prírode. Aj preto 

Po 1. roèníku na LF chcela ešte prestú- asi najradšej ma¾uje krajinky rôznych roè-
pi� na architektúru, ale neodvážila sa predl- ných období. Používa ma¾bu olejom, kom-
žova� roky štúdia. Radikálne porozdávala binovanú techniku, tak ako si to osvojila      
všetky obrázky. Definitívne sa rozhodla ve- v školskom prostredí èi doma a v prírode, 
nova� medicíne. Po promócii, od r. 1961, ale i ïalšie techniky kresbu, pastel, ma¾bu 
pracovala ako sekundárna a obvodová le- na skle, linoryt.
kárka v Martine, od r. 1966 bola odbornou Jej vzorom sú z martinského prostredia 
asistentkou, neskôr docentkou a od r. 1997 Mgr. Bebèáková, maliari Ladislav Záborský, 
je univerzitnou profesorkou internej medicí- Martin Benka, Peter Maruòák, Jozef Kollár, 
ny a pracovného lekárstva na Jesseniovej Karol Ondreièka, z èeských maliarov – kraji-
lekárskej fakulte Univerzity Komenského   n ári Jaromír Slávièek, Aleš Jiránek, Augus-
v Martine. Po 28-roènom vedení Kliniky pra- tín Nezval, Vladimír Havlic a i. Obdivuje sve-
covného lekárstva a toxikológie v Martin- tových maliarov impresionizmu a ich nasle-
skej fakultnej nemocnici pracuje od leta dovate¾ov, odrazy sveta prírody, ktoré vná-
2008 naïalej vo svojom odbore ako vysoko- šajú do interiéru našich domovov pohodu a Narodila sa vo vojnovom období. Rodi-
školský pedagóg na Ústave verejného zdra- pokoj.èia boli uèitelia, otec Karol Kašjak zahynul   
votníctva Jesse-v Povstaní, keï mala 6 rokov. Matka – vdo-
n i o v e j  L F  U K         va s dvomi malými de�mi, to nemala ¾ahké. 
v Martine. Je od-Detstvo a školské roky rodinka strávila 

a s borným garantom sèasti v Rajeckých Tepliciach èasti v Raj-
Pracovno zdra-ci v starorodièovskej usadlosti na Závodí     
v o t n e j  s l u ž b y         s bratom. 
v ŽILPO v Žiline. Obdivovala krásu rezbárskeho nábytku 
Za rozsiahlu ve-a vytesaných sošiek pastiera s oveèkou na 
deckú a pedago-pleciach, anjelov èi zvieratiek, vytvorených 
gickú pregraduál-bratmi starej mamy. Bývanie u starých rodi-
nu a postgraduál-èov, ktorí mali v ich usadlosti páru koní, kra-
nu èinnos� na poli vy, prasiatka, kàdle hydiny – gazdovstvo      
pracovného lekár-s prácou na hospodárstve od rána do noci a 

„predný a zadný varšta- stva doma i za hra-k tomu pernikársky 
ník“ nicami Slovenska  jej prinášalo rados� z pozorovania výro-

dostala viacero by rôzne zdobených srdieèok, bábik, koní-
významných na-kov s husármi, marcipánových sedem detí 
šich aj zahraniè-èi cibu¾ových vreckových hodiniek na jede-
ných vyznamena-nie. Nezabudnute¾nými boli letné cesty reb-
ní.rinákom s truhlami naloženými sladkým to-

Je presvedèe-varom na púte a jarmoky v okolí Rajca
ná, že práca, ktorú V zime obdivovala starého otca vyrába-
èlovek vykonáva so zanietením a s láskou, Dlho nevyslovenou túžbou prof. MUDr. júceho rôzne druhy svieèok, dovážanie re-
za pomoci dobrých spolupracovníkov a Buchancovej bolo ma� raz vystavené nieèo zín z horární na kúrenie, páranie peria, šú-
priate¾ov, navyše v pokojnom rodinnom zá- zo svojej tvorby vo svojom rodnom meste, panie suchej fazule, prežívanie sviatkov. 

„trap“ zemí, má úspech. Osobne ju teší, že sa do- kde žili jej starí rodièia, rodièia, ich súroden-Spomína aj na rýchly  koní so spiežov-
žila (napriek nieko¾kým, aj �ažším, hlavne ci s rodinami a i ona sama.covým cenganím zasneženou cestou-ne-
športovým úrazom) s kolektívom, ktorý edi- Nesmierne si váži ponúknutú možnos�. cestou do Frývaldu s de�mi aj z rodiny Kalu-
torovala, vydania rozsiahlej monografie Povedala nám, že ak vaše oèi potešia jej žayovcov, všetkých zababušených do typic-
Pracovné lekárstvo a toxikológia, kde si vy- obrazy, bude to pre òu najväèšia odmena.ky zapáchajúcich konských diek v korbe. 

Pa brala na obal kópiu detailu Michelangelom mätá si, ako vtedy s pasiou vdychovala prof. MUDr. Janka Buchancová a MsKS Rajec

V RAJCI VYSTAVUJE OBRAZY NAŠA RODÁÈKA

JEDEN Z OBRAZOV J. BUCHANCOVEJ S NÁZVOM POD MARTINSKÝMI HO¼AMI 
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Výstava ovocia, zeleniny k správnej odpovedi. Pre zaujímavos� ešte Každoroèná Návštevníci výstavy si mohli všimnú� 
a kvetov od soboty 1. do pondel- spomeniem, že rozpätie tipov bolo od 30 do sa konala oproti minulým rokom nieko¾ko noviniek.
ka 3. októbra 3000.vo ve¾kej zasadaèke mestské- V prvom rade bolo predstavené verej-
ho úradu. Podujatie už tradiène zorganizo- nosti na popiskách exponátov èerstvé logo 

Atmosféru výstavy pozitívnou energiou val Pridomový záhradkár Rajec. Aj napriek našej základnej organizácie, ktoré symboli-
ovplyvnili aj práce detí zo škôl v Rajci – Ma-katastrofálnemu poèasiu, od konca jari až zuje èinnos� pridomového rajeckého záh-
terská škola na ul. Obrancov mieru, Mater-do polovice leta, sa záhradkárom podarilo radkára. Navrhla ho naša èlenka Mária Naj-
ská škola na Mudrochovej ulici, Základná vypestova� celkom slušnú úrodu zeleniny. manová.
škola na Lipovej ulici a Cirkevná základná Horšie to však bolo s ovocím a najmä jabl-
škola sv. J. Vianneyho. Tento rok boli mimo-kami, ktorých sa urodilo málo. Èo ostalo, 
riadne nápadité a zaslúžene pútali pozor-bolo poškodené krupcom, hmyzom a nás-
nos� návštevníkov.ledne napadnuté hnilobou. Napriek tomu 

Chcel by som poïakova� celému výbo-bol podiel ovocia asi štvrtinový, oproti zele-
ru našej organizácie za zvládnutie nároènej nine a kvetom.
prípravy výstavy, ktorá dopadla výborne a 
samozrejme aj Mestskému kultúrnemu Keïže na výstavu mohol prinies� svoje 
stredisku Rajec za prípravu priestorov a výpestky tento rok hocikto, z celkového Druhou novinkou bolo vynovené spra-
propagáciu. Ïakujem aj predstavite¾om ka-poètu 34 vystavovate¾ov využilo túto mož- covanie kroniky, ktorú si mohol pozrie� kaž-
tolíckej cirkvi za oznamy o výstave na boho-nos� 7 záhradkárov. Okrem rajeckých boli dý návštevník pri vstupe na výstavu. Prispe-
službách v kostole.medzi nimi aj pestovatelia z Domaniže, Ja- li do nej svojimi pochvalnými zápismi viacerí 

senového a Rajeckých Teplíc. Na výstave návštevníci, dokonca aj z Èeskej republiky. 
bolo vystavených 280 exponátov, z toho Kronikárkou je opä� Mária 
254 za našu základnú organizáciu a 26 Najmanová. 
ostatných. Hodnotiaca komisia v zložení: Tre�ou novinkou, ktorú 
Ing. Štefan Jantošèiak, Margita Veselá, He- som pripravil osobne, bola ve-
lena Chupáòová, Milan Rybárik a Miroslav rejnosti ponúknutá možnos� 
Peško, vybrala v jednotlivých kategóriách zúèastni� sa minisú�aže v ur-
tieto najzaujímavejšie exponáty: èovaní názvov vzoriek výpest-
1. najkrajšie jablko – Rubín od Milana Ry- kov o finanènú odmenu 10 eur. 

bárika Sú�až bola úspešná, zú-
2. najkrajšia hruška – Concord od Viliama èastnilo sa jej 62 návštevníkov, 

Pekného prièom ve¾ký záujem bol aj      
3. ostatné ovocie – malina od Emílie Pe- z radov detí v sprievode svo-

karovej jich rodièov. Po prehliadke výs-
4. plodová, cibu¾ová, koreòová a h¾uzová tavy bolo treba odpoveda� na  

zelenina – cesnak od Alexandry Janžo- 6 otázok. Keïže viacero po-
vej a cibu¾a od Františky Sudorovej zorných sú�ažiacich malo pr-

5. ostatná zelenina – kapusta od Miroslava vých 5 otázok zodpovedaných 
Peška a slneènica od Jána Krajèoviecha správne, ví�aza urèila posled-

6. rezané a sušené kvety – nebolo hodno- ná – rozhodujúca otázka.
Venova� sa záhradkárèeniu je jedno-tené

Výsledky sú�aže: znaène uš¾achtilá zá¾uba. Záhradkári si ma-7. èrepníkové rastliny – Sundevilla od Má-
Otázka è. 1: jú medzi sebou stále èo poveda� o svojich rie Žuchovej  Uveïte presný názov odrody 

pestovate¾ských metódach a úspechoch. jablka – správna odpoveï: 
Dokážu vypestova� zdravé ovocie èi zeleni-Jonagold.

Otázka è. 2: nu, upravi� si kvetinovú alebo okrasnú záh- Uveïte presný 
radu, zabavi� sa na spoloèných stretnu-názov odrody hrušky – 
tiach. Radi by sme sa podelili o svoje skúse-správna odpoveï: Konfe-
nosti s novými èlenmi, ktorí sa môžu prihlá-rencia

Otázka è. 3: si� do našej základnej organizácie na tel. è. Uveïte presný 
0903 585 779.názov rastliny, na ktorej 

Ing. ¼ubor Žucha,dozrievajú tieto plody – 
predseda ZO SZZ Pridomový záhradkár Rajec správna odpoveï: Machov-

3x foto: autorka peruánska
Otázka è. 4: Ako sa volá 

rastlina, ktorá sa rozmnožu-
je týmto semenom? – správ-
na odpoveï: paprika
Otázka è. 5: Uveïte presný 

názov odrody tekvice – 
správna odpoveï: Hokkaidó
Otázka è. 6: Ko¾ko semie-

8. lieèivé a koreninové bylinky – nebolo nok obsahuje táto makovica? – správna od-
hodnotené poveï: 2555

9. vzácne a cudzokrajné – Pepino od Hele-
ny Chupáòovej Ví�azom sú�aže sa stala Ing. Miroslava 

10. najkrajší exponát – ozdobné tekvièky od Smudová z Konskej, ktorej odhad poètu se-
Margity Vríèanovej mienok v makovici 2800 bol najbližší           

PRIDOMOVÍ ZÁHRADKÁRI ZAKONÈILI SEZÓNU VÝSTAVOU
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Chcela by som sa opýta�, èi je 
možné, aby som v nejakom pozemku 
alebo v rodinnom dome nadobudla iba 
nejakú èas� – teda podiel alebo sa mu-
sí kúpi� celá.

anonym

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

príklad na prednú èas� domu a váš brat na tatným spoluvlastníkom. Pokia¾ tak neurobil 
zadnú, ale ¾udovo povedané máte jednu po- ide o tzv. relatívne neplatný právny úkon a 
lovicu v každom centimetri stavby. obídený spoluvlastník by sa mohol domá-

Pod¾a ve¾kosti podielu vám vyplýva aj ha� svojho práva na prednostné nadobud-
miera práv, ale aj povinností k spoloènej nutie podielu aj priamo voèi vám. To isté pla-
veci. Napríklad na výnosoch, ale aj výdav- tí aj v opaènom garde, t.j. keï svoj spolu-
koch na údržbu veci, by ste sa mali podie¾a� vlastnícky podiel chcete previes� inej ako 
pod¾a ve¾kosti svojho podielu. blízkej osobe, je potrebné ho najprv ponúk-

O hospodárení so spoloènou vecou nu� na odpredaj ostatným spoluvlastníkom.
rozhodujú spoluvlastníci väèšinou poèí- Mgr. Lukáš Bútora,
tanou pod¾a ve¾kosti podielov. Teda, keï advokátsky koncipient
majú napríklad rodinný dom traja spolu-
vlastníci, každý s podielom 1/3, dvaja môžu 
spolu „prehlasova�“ tretieho v rozhodnutí, èi 
sa bude opravova� strecha. Ak ide o dôleži-
té rozhodnutie, s ktorým tretí prehlasovaný Samozrejme v našom právnom po-

môžete veci vlastni� ako výluèný spoluvlastník zásadne nesúhlasí, zostáva riadku 
vlastník teda v celosti alebo ako podielo- mu už iba obráti� sa na súd.
vý (alebo bezpodielový pri manželoch) 
spoluvlastník Poslednou vecou, na ktorú by som vás , t.j. vlastník urèitého podielu 

chcel upozorni� v súvislosti s nadobúdaním veci, ktorý je zväèša oznaèený zlomkom 
spoluvlastníckeho podielu, je zákonné napr. 1/4, 3/9 a pod. Pri spoluvlastníctve ide 
predkupné právo. Pokia¾ by ste chceli na-o takzvané ideálne spoluvlastníctvo, èiže    
dobudnú� podiel v „cudzej“ veci, treba si v prípade ak vlastníte napríklad jednu polo-
preveri�, èi predávajúci svoj podiel ponúkol vicu rodinného domu a váš brat druhú po-
zákonným spôsobom na predaj najprv os-lovicu, neznamená to, že vy máte nárok na-

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

PODIELY 
V NEHNUTE¼NOSTI

PODIELY 
V NEHNUTE¼NOSTI

�a nezapojilo do pripravenej aktivity, lektorky ho nenútili, no napriek Minulý rok dostali aj deti v materských školách v Rajci opä� mož-
tomu sa aj rodièia èasto èudovali, že die�a používa anglické výrazy, nos� uèi� sa cudzí jazyk. Zaèa� s výuèbou cudzieho jazyka u detí vo 
ktoré sa práve uèili. veku troch-štyroch rokov odporúèajú aj odborníci z oblasti vývinovej 

A to je známka toho, že takáto moderná nenásilná forma vyuèo-psychológie. Viaceré výskumy potvrdili, že èím skôr zaène die�a s 
vania a následné opakovanie je skutoène úèinné.uèením sa cudzieho jazyka, tým jednoduchšie ho ovládne, lebo 

O skutoè-získa urèité jazykové sebavedomie, cit pre prízvuk, rytmus, intoná-
n o s t i ,  a k o  ciu a melódiu jazyka a tak neskôr v škole môže rýchlejšie napredo-
rýchlo dokáže va� a by� aktívnejšie. Nesmie sa však pritom zabudnú� na fakt, že 
detský mozog deti predškolského veku si osvojujú uèivo rozdielnym spôsobom 
v s t r e b á v a �  ako deti, ktoré nastúpia povinnú školskú dochádzku.
neuverite¾né 
množstvo no-S týmito poznatkami sa stotožòujú aj obe riadite¾ky materských 
vých vecí sa už škôl v Rajci a tak pripravili podmienky pre vyuèovanie anglického 
po 20 lekciách jazyka najnovšími overenými metódami a formami, ktoré sú u detí 
a n g l i è t i n y  ve¾mi ob¾úbené.
mohli presved-Deti v škôlkach okrem kvalifikovaných a jazykovo zdatných lek-

„vyuèo- èi� aj rodièia    toriek Mgr. Zuzana Žilinèíkovej a Mgr. Andrey Jonekovej 
vala“ v Materskej  hlavne zvieracia postavièka Cookie, s ktorou sa rýchlo skama-

škole na ul. rátili a ktorá ich sprevádzala poèas celého roka. Vyuèovanie angliè-
Obrancov mie-tiny malo tak úplne nenásilnú formu. Aj keï sa niekedy niektoré die-
ru, kde sa predstavili krásnym anglickým programom poèas vianoè-
nej besiedky v škôlke. Deti zaspievali rodièom rezké anglické pes-
nièky, pri ktorých sa spomínali jednotlivé èasti tela èi roèné obdobia, 
zahrali sa na školu a vyskúšali kamarátov, èi vedia pomenova� 
jednotlivé farby, ukazovali ako chodia zvieratá a aké zvuky vydávajú 
a rodièom zaspievali aj anglickú vianoènú koledu. 

Keï po dvoch mesiacoch mali pomenova� samostatné obrázky, 
nerobilo im to žiadny problém. Vïaka rôznym „chyt¾avým“ anglic-
kým pesnièkám si zvykali aj na rôzne druhy anglických prízvukov a 
svoje vedomosti sa snažili odovzda� aj doma svojim rodièom a 
starým rodièom. 

Anglické pesnièky a rýmovaèky zneli v mnohých domácnostiach 
aj poèas prázdnin, èo urèite zaznamenali aj viacerí rodièia v okolí 
Rajca, ktorí tiež prejavili záujem. A tak bude „Cookie“ tento školský 
rok cestova� za všetkými de�mi, ktoré sa chcú zoznámi� nielen        
s ním, ale aj s anglickým jazykom.

Mgr. Zuzana Bauer, PhD.
2x foto: archív OZ Arcus

ANGLIÈTINA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH MALA OBROVSKÝ ÚSPECH!
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Posledné kolo 18. roèníka Mestskej ligy vo futsale sa hralo      20. kolo
v sobotu 24. septembra. Do tejto sezóny, ktorá odštartovala   R  e d Wings – Gunners 9:4 (2:2) J. Bartek 3, P. Kasman 3, M. Kas-
v máji, sa zapojilo aktívne 65 hráèov z piatich tímov. man, J. Škorvaga, Jak. Rybár – J. Miko, E. Kašuba, J. Zmrhala,      

B. Michalec
Deportivo – Barsa 4:4 (2:1) P. Hájek 2, Š. Dávidík, M. Kordiš – Mar-
tin Zadòan, Maroš Zadòan, T. Hollý, L. Bôtoš

KONEÈNÁ TABU¼KA:
1. Deportivo 16 13 2   1 135:45 41
2. Barsa 16   9 3   4   65:42 30
3. Gunners 16   8 1   7   72:69 25
4. Red Wings 16   5 0 11   66:100 15
5. „12“ Jasenové 16   1 2 13   34:116   5

NAJLEPŠÍ STRELCI:
28 gólov: Karol Dudák (Deportivo)
19 gólov: Jozef Pekara, Štefan Dávidík (obaja Deportivo)
17 gólov: Richard Bado (Jasenové)
15 gólov: Jozef Miko (Gunnes)

NAJLEPŠÍM HRÁÈOM ML 2011 sa stal Jozef Pekara z Deportiva.

Ví�azom sa už 4 kolá pred koncom stal najväèší favorit a suve-
rén sú�aže, mužstvo Deportivo. Bol to jeho 12. titul v jednom slede. 
Druhá Barsa sa po slabšom zaèiatku rozohrala, a vo vzájomných 
zápasoch dokázala potrápi� i dominantné Deportivo. Mužstvo Gun-
ners sa muselo uspokoji� s bronzom, keï doplatilo na nevyrovna-
nos� svojich výkonov a nezvládnutie dôležitých stretnutí s Barsan-
mi. 

Red Wings mali z predchádzajúcich troch sezón desivú bilanciu: 
50 zápasov, 2 výhry a 48 prehier. Obdivuhodné na chalanoch však 
je, že ich to neodradilo a táto sezóna im je silnou satisfakciou i pov-
zbudením do budúcna. A že „po hodoch býva bolenie brucha“ sú prí-
kladom vlani tretí Jasenovci, ale treba doda�, že im cite¾ne chýbal 
jeden z najlepších hráèov ligy, brankár Ma�o Lietavec.

Odohralo sa 39 stretnutí (jedno sa kontumovalo), v ktorých pad-
lo 367 gólov, priemerne 9,4 gólov v zápase. Najviac v súboji Deporti-

„Pä�ka“ ML 2011 (all-stars): Braòo Uhlárik (Gunners), Peter va s Red Wings (19:4) a najmenej Deportiva s Barsou (2:1). 
Veselý (Deportivo), Juraj Vavrík (Barsa), Jozef Pekara (Deportivo), Žltých kariet bolo udelených 13, vylúèený nebol nikto. Viac sa    
Erik Kašuba (Gunners).o mestskej lige (ML) – sezóne 2011 môžete dozvedie� na našej 

stránke  .
Chceme poïakova� predstavite¾om Mesta Rajec za pomoc a Pre niektorých však sezóna nekonèí. V druhej polovici októbra 

podporu a tiež ¼. Mazákovi (Bistro 12) za ústretovos�.zaèína žilinská Žirafa liga, kde pôsobí aj KMF pod hlavièkou Barsy a 
KMF Rajecvlani postúpilo do 2. ligy.

3x foto: archív KMF

VÝSLEDKY ZÁPASOV

18. kolo
Gunners – Deportivo 1:3 (0:0) 
M. Krajèoviech – J. Vavrík,       
J. Mlynár, T. Ligas
Red Wings – Jasenové 9:2 
(3:0) J. Bartek 3, Jak. Rybár 2, 
M. Kasman, P. Paulíny, D. Ry-
bár, P. Kasman – R. Bado,      
M. Mišiak

19. kolo
Barsa – Red Wings 5:1 (3:1)  
L. Bôtoš, T. Ligas, J. Mlynár,    
K. Židek, T. Hollý – F. Rybár
Jasenové – Deportívo 2:16 
(0:7) R. Bado, Mil. Bárdy – K. 
Dudák 6, M. Kordiš 4, P. Veselý 
2, M. Macák 2, P. Hájek 2

www.kmfrajec.webnode.sk

NAJLEPŠÍ STRELEC KAROL DUDÁK Z DEPORTIVA

HRÁÈI VÍ�AZNÉHO DRUŽSTVA DEPORTIVA

SPOLOÈNÁ FOTOGRAFIA VÍ�AZOV MESTSKEJ LIGY VO FUTSALE 

MAJSTROM OPÄ� DEPORTIVO



Jubilanti október 2011Jubilanti október 2011

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
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Opustili nás

Peter Martinka 1962 – 21. 9. 2011

Opustili nás

65 rokov
O¾ga Èepèárová
Božena Filová

70 rokov
Jozef Pekara

80 rokov
Teofil Bírik

87 rokovJanka Kavcová
Magdaléna GolierováAnna Kme�ová

88 rokov86 rokov
Jozef ChodelkaJohana Žideková

OPRAVA

V minulom èísle sme uverejnili nesprávne krstné 
meno: v septembri sa 70 rokov dožila

Mária Kavcová. 
Za chybu sa ospravedlòujeme.

Zosobášili sa 

Pavol Dvorský a Bc. Jana Kurucová
Roman Rolinèin a Barbora Janíková

Martin Hollý a ¼ubomíra Lednická
Mgr. Peter Zafka a Mgr. Renata Pušová

Peter Senko a Katarína Kováèiková

Zosobášili sa 

Rajecký maratón si získal srdcia všetkých bežcov nielen doma, ale 
aj v zahranièí. Preto právom získal už tretíkrát ocenenie Bežecký 
diamant, ako najlepšie zorganizované podujatie na strednom Sloven-
sku v roku 2010. Ocenenie osobne prevzal predseda Maratón klubu 
Rajec Pavol Uhlárik. 

Po malej prestávke, po Rajeckom maratóne, ktorú si poniektorí do-
volili spríjemni� oddychom èi dovolenkou, sú sú�aže už v plnom prúde.

Týždeò po maratóne sa konal Žiarsky duatlon. Tu hviezdili Pavol 
Stehlík a Jaro Stupòan – 3. miesto v štafete a Zdeno Koleda v jednotliv-
coch. Duatlon je vždy spojený aj s turistikou v Západných Tatrách, a tak 
20-èlenná skupina kráèala k výšinám, o ktorých sme deò predtým nô-
tili.

V Žiline sa uskutoènili Zátopková desiatka, Bežecká liga 3 km a  
5 km na dráhe. Na Zátopkovej desiatke si prišli na svoje najmä deti, 
pre ktoré boli pripravené behy a samozrejme hlavné pole bežcov, ktorí 
už takmer na samé poludnie zaèínali 10 km na dráhe, keï slnieèko bolo 
už na 28 °C. Rajec reprezentovali viacerí naši bežci a samozrejme, že 
si odniesli aj pekné umiestnenia z behu.

Nezabudli sme ani na Rakovskú pohodovú trinástku v okrese 
Èadca. Janko Kavec si zase zaèal vychutnáva� cyklisticko-bežecké èi 
triatlonistické sú�aže, do ktorých sa snáï zamiloval. Na Majstrov-
stvách SR v kros triatlone v Myjave bol štvrtý.

Záver augusta sme si vychutnali - teda neviem èi vychutnali – ale 
urèite užili na vodách Malého Dunaja, ktorý sme sa pokúsili splavi� na 
èlnoch vo dvojici – manželia, kamarátky, rodièia, deti... Akciu pripravil 
náš pán farár a maratónci išli opä� do toho vo väèšom poète. Bolo to 
zaujímavé, úsmevné, super a na dlhú spomienku. Fotografie sú tiež na 
maratónskej stránke Ak by sme išli o rok na Hron, hádam by sme sa aj 
kúpali pod èlnom.

Èachtický polmaratón privítal Galovièovcov, ktorí tam chodia pra-
videlne. Úspešné zastúpenie bolo aj na Chopku v behoch do vrchu     
v podaní Koledovcov a Janka Pialu. Ve¾ká Raèa, ktorá je blízko a bola 
hneï na druhý deò, mala ešte väèší poèet bežcov, turistov, obdivovate-
¾ov a to najväèšie zastúpenie bolo z Rajca. Zdeno si tentokrát prišiel na 
svoje a na Raèu, akoby vybehol na jeden dych. Alebo, že by už vopred 
vedel o tom prestretom stolèeku, ktorý sa na Ve¾kej Raèi objavil pod krí-
žom akoby z rozprávky? Ïakujeme dievèatá, teda naše skúsené žien-
ky, Ivka, Maja, ¼ubka a ïalší z maratónskych rodín za povzbudenie aj 
prekvapenie. My sme si vybehli len tak a vaša turistika bola s tými 
batohmi plnými dobrôt urèite tiež nároèná. Krásne fotky z dielne Domi-
niky Vanákovej si môžete pozrie� na našej web stránke. 

Patrik Holeša zase skúšal š�astie na noènom behu Bratislavou, 
èi crose v Banskej Bystrici a tu dobehol do cie¾a na tre�om mieste.

Tešíme sa na maratón do Košíc a potom zase na jesenné sú�aže 
až do prvého snehu, ktorý už bude hovori� o iných tréningoch.

Maratón klub Rajec JKŽ

BEŽECKÝ DIAMANT STREDNÉHO SLOVENSKABEŽECKÝ DIAMANT STREDNÉHO SLOVENSKA

Foto: archív Maratón klub Rajec
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teèka sa trikrát stali absolútnymi Majsterka-
mi Európy.

No ove¾a vyššiu hodnotu má ocenenie 
morálneho kreditu. Poèas celej histórie an-
kety o Najlepší športový kolektív mesta, sa 
Kordovánky vždy umiestnili na prvom mies-
te. A to svedèí o priazni a o uznaní práce 
mažoretiek obyvate¾mi Rajca.

Desa� rokov v živote èloveka je ve¾a, 
ale v živote športového kolektívu je to hoto-
vá história. Preto si 29. októbra v Kultúr-
nom dome v Rajci spoloène zaspomíname 
na �ažké zaèiatky, na hodiny tréningov, ale 
aj na prenádherné chvíle úspechu. Po preh-
liadke kostýmov, zostrihu choreografií a vys-
túpenia hostí nás èaká spoloèná nespútaná 
zábava. Tešíme sa na stretnutie so zaklada-
te¾mi, s bývalými aj súèasnými èlenkami, 
sponzormi a sympatizantmi mažoretiek Kor-
dovánok. Dúfam, že sa tam uvidíme!

br
2x foto: archív Kordovánok

O mažoretkách Kordovánkach sa v poslednom èase napísalo 
ve¾a. Veï je aj preèo. Takú úspešnú sezónu ešte nemali. Zúèastnili 
sa na sú�ažiach v Ostrave, na Prešporskom pohári v Bratislave a 
samozrejme na Majstrovstvách Slovenska. Odtia¾ sa prebojovali na 
vrcholné podujatie sezóny na Majstrovstvá Európy v chorvát-
skom Poreèi. 

Návrat bol úplne nádherný. Každá mažoretka si priniesla mini-
málne jednu medailu. Na námestí v Rajci ich èakalo milé prekvape-
nie. Mestský rozhlas hlásil príchod úspešných mažoretiek, hral 
„skoro hymnu“ Od Tatier k Dunaju a na chodníku stál s kyticou 
zástupca primátora Peter Hanus. Prekrásne a neèakané privítanie 
bolo dôstojným ocenením šírenia dobrého mena mesta Rajec.

Mažoretky Kordovánky oslávia tohto roku 10. výroèie svojho 
vzniku. Èas na malú bilanciu. Na medzinárodných sú�ažiach získali 
29 bronzových medailí, 26 strieborných medailí a neuverite¾ných 30 
zlatých medailí. Talentované dievèatá z malého slovenského mes-

Medzi dievèatami vyhrala Viki Uhliariková pred Pe�ou Kumanèí-
kovou. V kategórii mladších odštartoval aj Alex Veselý, ktorý nedo-
vàšil ani minimálny vek, ale napriek tomu mal chu� si porovna� sily    
s ostatnými. 

V kategórii 1994 až 1999 štartovali iba chlapci, na ktorých èakali 
tri kolá (4,5 km). Od zaèiatku sa na èele usadil Milan Brodòan a 
vedenie si udržal až do cie¾a. Pe-
�o Uhlárik zaèal opatrne a v pos-
lednom kole sa z tretieho miesta 
prepracoval na druhé, prièom 
mu na ví�aza chýbali len 2 se-
kundy. Tretie miesto vybojoval 
Pe�o Gardian, za ním skonèili 
Damián Cesnek a Jozef Špánik. 

Pri odovzdávaní cien sme vy-
Tohtoroèný 5. roèník detských pretekov s názvom PodDubová èarovali de�om úsmevy na tvá-

sa uskutoènil 9. júla. Preteky usporiadal aj v tomto roku MTB Klub rach a to bolo znamenie, že po-
Rajec. dujatie bolo úspešné. 

Na záver chcem poïakova� Za horúceho poèasia sa zišlo 12 pretekárov. Prvá sa na štart po-
všetkým organizátorom, rodi-stavila mladšia kategória od roku narodenia 2000 až 2005, ktorá 
èom a divákom, ktorí vytvorili musela zdola� 1 kolo v dåžke 1,5 kilometra. 
skvelú kulisu.Medzi chlapcami si s preh¾adom zlato odniesol Lukáš Drlièka. 

Peter ProkopovièNa druhom mieste skonèil Marko Veselý a o sekundu pomalší Janko 
Foto: Michal BellanMajchrák získal 3. miesto. Štvrté miesto obsadil Lukáš Majchrák. 

PodDUBOVÁPodDUBOVÁ

KORDOVÁNKY - DESIATA ÚSPEŠNÁ SEZÓNA!KORDOVÁNKY - DESIATA ÚSPEŠNÁ SEZÓNA!

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA PETER HANUS VÍTA KORDOVÁNKY,
PO PRÍJAZDE Z MAJSTROVSTIEV EURÓPY

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA PETER HANUS VÍTA KORDOVÁNKY,
PO PRÍJAZDE Z MAJSTROVSTIEV EURÓPY
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SLOVENSKO, 
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Mestské kultúrne stredisko RajecMestské kultúrne stredisko Rajec

JANKA BUCHANCOVÁJANKA BUCHANCOVÁ
prof. MUDr.prof. MUDr.

VÝSTAVNÁ SIEÒ RADNICE V RAJCI

25. 10. – 21. 11. 201125. 10. – 21. 11. 2011

rodáèka z Rajcarodáèka z Rajca

MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MsKS RAJEC VÁM PONÚKA

ZÁPISNÉ SO ZĽAVOUZÁPISNÉ SO ZĽAVOUZÁPISNÉ SO ZĽAVOU ZÁPISNÉ SO ZĽAVOU 
DETI A DÔCHODCOVIA     0,70 €   0,20 €
ŠTUDENTI OD 15 ROKOV    1,50 €    0,50 € 
DOSPELÍ A OSTATNÍ             2,00 €   0,70 € 

Akcia platí od 3. 10. do 31. 12. 2011Akcia platí od 3. 10. do 31. 12. 2011Akcia platí od 3. 10. do 31. 12. 2011

OTVÁRACIE HODINY: 
pondelok – piatok     8.00 – 17.00 hod.

VYPOŽIÈIAVANIE KNÍH:

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 

 

detská literatúra - rozprávky, 
leporelá, dobrodružná literatúra...; beletria - romány, 

detektívky; odborná a náuèná literatúra; cudzojazyèná literatúra...

ÈB a farebné kopírovanie; internet,
 tlaè stránok z PC; písanie na poèítaèi; skenovanie dokumentov; 

fax; hrebeòová väzba; laminovanie

g

inzercia

POZÝVAME VÁS NA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VÝSTAVY
streda 26. 10. 2011 o 16.00 hod. RADNICA V RAJCI
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