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Už dlhší èas je kvôli výstavbe 
kanalizácie rozkopaná Parti-
zánska ulica, bude sa aj naïa-
lej pokraèova� v prácach?

V Rajèane sme informovali èitate¾ov aj o tom, že sa mesto 
uchádza o získanie ïalších finanèných prostriedkov z euro-
fondov podaním projektu Modernizácia skate parku v Rajci. 
Máte už k projektu vyrozumenie?

Tak ako iné mestá aj Rajec má problémy s neplatièmi daní. Ako 
mesto rieši vymáhanie daòových povinností od obyvate¾ov a 
podnikate¾ských subjektov?

Partizánska ulica je v súèas-
nosti po všetkých zemných prá-
cach doèasne zaasfaltovaná. 
Keïže sa predpokladá, že tu 
ešte dôjde k sadaniu násypu a 
bude potrebné to opravova�, do-
èasne sa povrch vozovky zaas-
faltoval ruène, aby sa poèas zimy 
mohla vykonáva� zimná údržba. 
Na budúci rok by mala by� celá 
èas�, kde boli kladené kanalizaè-
né rozvody, nanovo vyfrézovaná 
a finišerom položený nový asfal-
tový koberec.

Treba poveda�, že ide o cestu I. triedy a všetky podmienky výko-
pu, rozkopania a aj spätných úprav stanovuje správca cesty, èiže 
Slovenská správa ciest Žilina. Mesto bolo len úèastníkom konania, 
mohlo si klás� podmienky, urých¾ova� celý proces, ale v koneènom 
dôsledku posledné slovo mal vždy správca cesty. 

Tá istá úprava sa dorába už aj na Bystrickej ulici, tu sa tiež v prie-
behu dvoch-troch týždòov dostane cesta do stavu, že bude doèas-
ne zaasfaltovaná (boli tu výkopy až do håbky viac ako tri metre a 
oèakáva sa, že bude podložie ešte usada�) a pripravená na zimnú 
údržbu. V budúcom roku by sa mala cesta nanovo vyfrézova� a mal 
by sa položi� nový asfaltový koberec.

Samozrejme je ve¾mi dobré, že na uliciach Partizánska, Fuèíko-
va a Bystrická majú novú kanalizáciu, ale najväèším prínos celého 
projektu je to, že mesto Rajec má úplne novú èistièku odpadových 
vôd (ÈOV), ktorá už minulý týždeò nabehla na skúšobnú prevádz-
ku. V súèasnosti máme jednu z najmodernejších ÈOV. Pôvodná – 
stará èistièka už bola nefunkèná a spôsobovala nemalé problémy 
hlavne životnému prostrediu a rybárom. Ve¾kou výhodou je, že tieto 
problémy budú novou èistièkou úplne odstránené. Problémy vznikli 
hlavne vtedy, keï sa vyskytol väèší únik splaškov z èistièky do Raj-
èanky a vtedy došlo automaticky k zneèisteniu nielen toku rieky, ale 
aj k úhynu rýb. Rybári si násady rýb financujú zo svojich zdrojov a 
vznikala im nemalá škoda, ktorú síce Sevak musel uhradi�, ale pre 
rybárov je to strata, ktorá sa nedá vyèísli�. 

V minulom èísle sme informovali o predložení žiadostí o nenáv-
ratný finanèný príspevok na rozšírenie a modernizáciu skate parku 
pri futbalovom ihrisku. S odpoveïou sa schva¾ovací orgán popo-
náh¾al, aj keï výsledok nepotešil. V rámci 5. výzvy Fondu mikropro-
jektov budú prednostne podporované prihranièné oblasti. Z toho 
dôvodu bol náš projekt posúdený ako neoprávnený pre minimálny 
cezhranièný dopad. Pevne však veríme, že tento pekný projekt ne-
zostane len v papierovej podobe. Možno bude oprávnený uchádza� 
sa o dotáciu v iných výzvach alebo sa v nasledujúcom roku nájdu 
prostriedky aj v mestskej pokladni a budeme si ho môc� zafinanco-
va� z vlastných zdrojov.

Problémy s neplatièmi daní existujú v každom meste a každé 
mesto ho rieši po svojom. 

Daò za daný rok sa má zaplati� do urèeného termínu v danom 

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, 
primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

NOVÁ ÈISTIÈKA
ODPADOVÝCH VÔD
JE  UŽ SPUSTENÁ

NOVÁ ÈISTIÈKA
ODPADOVÝCH VÔD
JE  UŽ SPUSTENÁ

SKLÁDKA ODPADOV RAJECKÉHO REGIÓNU MÁ 
(stroj, ktorý zhutòuje skládku a predlžuje jej životnos�), 
ZA TAKMER 300 TISÍC EUR.

NOVÝ KOMPAKTOR 

ODSTAVENÁ A UŽ NEVYHOVUJÚCA
ÈISTIÈKA

NOVÁ ÈOV UŽ PRACUJE NAPLNO

PRACOVNÍK, VYSÁVA NAPADANÉ LÍSTIE Z NÁMESTIA

pokraèovanie na str. 3
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roku. Ak si daòovník nesplní svoju povinnos�, mesto ho upomienka-
mi vyzve, aby si svoju daòovú povinnos� splnil. V prípade, že na 
tieto výzvy nereaguje, po 31. 12. daného roku (èiže po skonèení da-
òového roka), sú poh¾adávky voèi neplatièom postúpené advokát-
skej kancelárii a advokátska kancelária postupuje ïalej v zmysle 
zákona. Väèšinou je to vykonaním exekúcie voèi daòovníkovi – 
keïže sa jedná o miestne dane, mesto má právo uplatni� voèi ne-
platièom exekúciu. 

V minulom èísle sme informovali o oprave mosta do èasti 
Vojtová. Je už oprava dokonèená?

Áno, oprava mosta je už ukonèená. Most je postavený tak, že by 
mal vydrža� minimálne ïalších 50 rokov. 

Zatia¾ sme však ešte nerobili povrchové úpravy telesa cesty aj 
vzh¾adom nato, že sa na Bystrickej ulici ešte vykonávajú práce na 
kanalizácii a predpokladáme, že by cesta mala v priebehu roka ešte 
sadnú�. Preto predpokladáme, že by sme v roku 2012 alebo 2013 
vyasfaltovali celú ulicu Vojtová od Bystrickej ul., tak ako to už nieko¾-
ko rokov plánujeme urobi�.

V rámci grantového systému sa podarilo mestu Rajec zakúpi� zamestnanci už urobia len kôpky z lístia, potom príde vysávaè         
zametací stroj. Je využitý aj v jesennom období? s pracovníkom a za pár minút majú povysávanú a vyèistenú ve¾kú 

Nový zametací stroj využívame naplno aj v tomto období, keïže plochu od lístia. Lístie sa v zametaèi zhutní a zlisuje a následne ho 
má vo svojom vybavení aj ve¾kopriemerovú hadicu na nasávanie, vyvážame na kompostovisko. 
preto ho môžeme využíva� aj na vysávanie lístia napadaného zo 

Za rozhovor ïakuje Šzástromov po celom meste. Zametaè ve¾mi u¾ahèuje prácu a naši 
5x foto: Šzá

OPRAVENÝ MOST DO ÈASTI VOJTOVÁ

Predposledné riadne tohtoroèné zasadnutie mestského zas-
tupite¾stva sa uskutoènilo 27. 10. 2011 v malej zasadaèke mest-
ského úradu.

V úvode rokovania predniesla hlavná kontrolórka, Ing. B. Se-
káèová, správu o kontrole plnenia uznesení. Poslanci správu 
zobrali na vedomie.

Riaditelia oboch materských škôl, Základnej školy Lipová a 
základnej umeleckej školy každoroène predkladajú mestskému 
zastupite¾stvu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej èinnosti za uplynulý školský rok. Správy boli vypra-
cované v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR è. 9/2006 
Z.z., metodických usmernení a školského zákona è. 245/2008 
Z.z. Na rokovaní MZ oboznámili poslancov s uvedenými správa-
mi jednotliví riaditelia škôl.

Následne sa poslanci zaoberali odpredajom nehnute¾ností  
v meste Rajec. Bol schválený odpredaj bývalej práèovne, na 
ktorú bola vyhlásená verejno-obchodná sú�až. S výsledkom 
tejto sú�aže oboznámila poslancov Bc. J. Tomèíková, vedúca 
oddelenia výstavby a životného prostredia.

Keïže došlo k zníženiu príjmov z podielových daní zo strany 
štátu, bolo potrebné prerokova� návrh zmeny rozpoètu mesta na 
rok 2011. Po diskusii bol návrh zmeny rozpoètu schválený. 

Schválený bol aj návrh zmeny rozpoètu Domova vïaky Ra-
jec na rok 2011.

Po krátkej prestávke bola mestskému zastupite¾stvu predne-
sená správa o výsledku uskutoènených kontrol hlavnej kontro-
lórky mesta. Správu zobrali poslanci mestského zastupite¾stva 
na vedomie.

Na záver rokovania poslanci predniesli rôzne pripomienky a 
podnety obèanov, ktorými sa budú postupne zaobera� jednotlivé 
oddelenia mestského úradu.

MsÚ

Po minuloroènom úspechu uskutoènilo Mestské kultúrne 
stredisko Rajec druhú charitatívnu zbierku použitého šatstva, 
domácich potrieb, obuvi a hraèiek. Použité veci sa od obyva-
te¾ov zberali od piatku 30. septembra do stredy 5. októbra.

 Zbierku MsKS Rajec zorganizovalo aj v tomto roku v spolu-
práci s Obèianským združením Diakonie Broumov z Èeskej 
republiky. Táto nezisková organizácia poskytuje sociálne služby 
pre obèanov z okraja spoloènosti, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi 
nielen v Èechách, ale i v zahranièí. Získané šatstvo sa vytriedi a 
nepoužite¾né sa spracuje k ïalšiemu priemyselnému spracova-
niu. 

Aj v tomto roku sa potvrdilo, že obyvate¾om Rajca a okolitých 
obcí nie je ¾ahostajné sociálne cítenie voèi ¾uïom v núdzi. Zbier-
ka bola ešte úspešnejšia ako minulý rok a vïaka zbierke putova-
lo z Rajca 500 vriec vyzbieranej charitatívnej pomoci.

ZA POMOC VÁM VŠETKÝM ÏAKUJEME !

CHARITATÍVNA ZBIERKA ZNOVA ÚSPEŠNÁ

Šzá 
Foto: S. Kalma

dokonèenie zo str. 2
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DRAŽOBNÍK: Mesto Rajec, IÈO: 321 575, neskôr do otvorenia dražby Po nadobudnutí vlastníckeho práva k pred-
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec zastúpené - vo forme bankovej záruky. metu dražby bude predmet dražby na základe 
primátorom Ing. Jánom Rybárikom predloženia osvedèeného odpisu notárskej 

Pred otvorením dražby, pri zápise do zoz- zápisnice a doloženia totožnosti vydražite¾a 
DÁTUM A MIESTO OTVORENIA DRAŽBY: namu úèastníkov dražby je úèastník dražby odovzdaný bez zbytoèných prie�ahov.
28. 11. 2011 o 9.30 hod., Mestský úrad Rajec, povinný predloži� doklad o zložení dražobnej Všetky náklady spojené s odovzdaním a 
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec – malá zábezpeky, jedným z nasledujúcich dokla- prevzatím predmetu dražby nesie vydražite¾.
zasadaèka na 1. poschodí dov:

- výpis z vlastného úètu úèastníka dražby Priebeh dražby bude osvedèova� notár-
DRAŽBA: 1. kolo dražby - potvrdenka pokladniènej operácie banky skou zápisnicou JUDr. Alena Majerèiaková, 

- potvrdenka z pokladne mesta Rajec notár, so sídlom Ulica 1. mája 5, 010 01 Žilina.
OZNAÈENIE PREDMETU DRAŽBY: - originál resp. overená kópia listiny preuka-
byt è. 28 vo vchode è. 1 na 2. nadzemnom zujúcej vydanie bankovej záruky (prevodný Zápis úèastníkov na dražbu sa uskutoèní 
podlaží v obytnom dome súpis. èíslo 160, príkaz sa nepovažuje za doklad preukazu- v deò konania dražby, min. 30 minút pred za-
vrátane spoluvlastníckeho podielu vo výške júci zloženie dražobnej zábezpeky). èatím dražby.
140/2676 na spoloèných èastiach a spoloè-
ných zariadeniach domu, zapísaný na liste Dražobná zábezpeka sa vydražite¾ovi za- Primátor mesta Rajec si vyhradzuje právo 
vlastníctva è. 2303, katastrálne územie Rajec poèítava do ceny dosiahnutej vydražením. na upustenie od dražby alebo na dodatoèné 

Ostatným úèastníkom dražby, ktorí predmet zmeny v oznámení o dražbe za podmienok 
OPIS PREDMETU DRAŽBY: Predmetom dražby nevydražili sa zložená zábezpeka ale- uvedených v zákone è. 527/2002 Z.z.
dražby je trojizbový byt è. 28, vchod è. 1, situ- bo listina preukazujúca vydanie bankovej zá-
ovaný na 2. nadzemnom podlaží (1. poscho- ruky vráti bez zbytoèného odkladu (najneskôr Pouèenie v zmysle § 21 zákona è. 527/2002 
die) v obytnom dome súpis. èíslo 160, posta- do 10 dní) bezhotovostným prevodom na úèet Z.z.:
venom na parcele KNC è. 1040/24 v katastrál- úèastníka dražby. Èíslo úètu a výšku dražob- (2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia 
nom území Rajec, na ulici Hollého, v obytnej nej zábezpeky úèastník dražby oznámi pí- tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že 
zóne cca 200 m od centra. Obytný dom bol somne na tlaèive, ktoré odovzdá pri zápise do tým bola dotknutá na svojich právach, 
daný do užívania v roku 1991. zoznamu úèastníkov dražby. požiada� súd, aby urèil neplatnos� dražby. 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zlo- Právo domáha� sa urèenia neplatnosti 
Byt pozostáva zo vstupnej chodby, vnú- ži� platobnou kartou ani šekom. dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch 

tornej chodby, kúpe¾ne, WC, kuchyne a troch mesiacov odo dòa príklepu okrem prípa-
obytných miestností – izieb. K bytu patrí log- Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: du, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia 
gia prístupná z kuchyne a pivnièná kobka     N a jneskôr do otvorenia dražby. so spáchaním trestného èinu a zároveò 
v technickom podlaží domu. Okná sú pôvod- ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
né, drevené, zdvojené s dvojsklom. Vnútorné Termín obhliadky predmetu dražby: predchádzajúci vlastník predmetu dražby 
steny sú upravené hladkými omietkami. V ku- 21. 11. 2011 a 23. 11. 2011 o 10.00 hod. v èase príklepu hlásený trvalý pobyt pod¾a 

12b)chyni je kuchynská linka na báze dreva s jed- Kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomèíková, osobitného predpisu;  v tomto prípade je 
noduchým smaltovaným drezom. Sporák je t.è. 041/507 65 22, mobil 0918 592 964. možné domáha� sa neplatnosti dražby aj 
plynový s elektrickou rúrou. Kúpe¾òa je vyba- po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoloè-
vená jednoduchou smaltovanou vaòou a Úèastník dražby je povinný pred otvore- nej dražby bude neplatná len tá èas� draž-
keramickým umývadlom. Záchod je samos- ním dražby: by, ktorej sa takýto rozsudok týka (§23).
tatný v samostatnom priestore. Vykurovanie - preukáza� svoju totožnos�, prípadne opráv-
je centrálne, radiátory sú plechové, panelové. nenie kona� za úèastníka dražby, (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu pod¾a 
V byte je meranie plynu, meranie spotreby - da� sa zapísa� do zoznamu úèastníkov draž- odseku 2, je povinná oznámi� príslušnej 
vody v inštalaènom jadre. Elektromer je na by a prevzia� dražobné èíslo, správe katastra nehnute¾ností zaèatie 
spoloènej chodbe na podlaží. Údržba bytu je - doloži� doklad o zložení dražobnej zábez- súdneho konania.
znaène zanedbaná. peky,

- doloži� èestné vyhlásenie, že nie je osobou (4) Úèastníkmi súdneho konania o neplat-
Odpredaj uvedenej nehnute¾nosti vylúèenou z dražby pod¾a § 5 zák. è. nosti dražby pod¾a odseku 2 sú navrhova-

schválilo mestské zastupite¾stvo uznesením 527/2002 Z.z. o dobrovo¾ných dražbách, te¾ dražby, dražobník, vydražite¾, predchá-
è. 93/2011, dòa 9. 6. 2011. - doloži� tlaèivo o èísle úètu v prípade vrátenia dzajúci vlastník a dotknutá osoba pod¾a 

zábezpeky. odseku 2.
Práva a záväzky viaznuce na predmete 
dražby: Záložné právo k bytu v prospech Vydražite¾ je povinný po skonèení dražby: (5) Ak vydražite¾ zmaril dražbu alebo ak súd 
vlastníkov bytov v dome pod¾a § 15 zákona   Zaplati� cenu dosiahnutú vydražením do urèil dražbu za neplatnú, úèinky príklepu 
è. 182/1993 Z.z. 15 dní od skonèenia dražby bezhotovostným zanikajú ku dòu príklepu.

prevodom alebo vkladom na úèet dražobníka 
Všeobecná hodnota:   42 400 € vedený vo VÚB, a.s., è. úètu 23621432/0200. (6) Neplatnos� dražby nie je možné vyslovi�   
Znalecký posudok è.:  107/2011 Ak vydražite¾ uhradil cenu dosiahnutú vyd- z dôvodu oneskoreného zaèatia dražby, ak 
Vypracoval:                    Ing. Ján Milata ražením v ustanovenej lehote, prechádza na bolo príèinou oneskoreného zaèatia draž-
Najnižšie podanie:       45 000 eur neho vlastnícke právo dòom udelenia príklepu. by konanie inej dražby tým istým dražobní-
Minimálne prihodenie, ktoré môže úèastník kom na tom istom mieste a ak neumožnil 

Zároveò upozoròujeme na povinnosti vyd-dražby urobi� je: 500 eur vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, 
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlast-ražite¾a oznámi� správcovi dane (Mestu Ra-

jec) skutoènosti rozhodujúce pre vznik daòo-Dražobná zábezpeka:    2 000 eur nícke právo, vykona� riadnu obhliadku 
vej povinnosti a poda� daòové priznanie v le-Spôsob zloženia zábezpeky: predmetu dražby.
hote do 30 dní odo dòa nasledujúceho po dni, - bezhotovostným prevodom alebo vkladom 
keï tieto skutoènosti nastali, tzn. odo dòa na úèet mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s.,  V Rajci dòa 21. 10. 2011 
udelenia príklepu (v zmysle zák. è. 582/2004 è. úètu 23621432/0200, 

Ing. Ján Rybárik, primátor mestaZ.z. o miestnych daniach).- v hotovosti do pokladne Mesta Rajec naj-

OZNÁMENIE O DRAŽBE 
v súlade so zák. è. 527/2002 Z.z. o dobrovo¾ných dražbách a o doplnení zákona SNR è. 323/1992 Zb.      

o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
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knihy. Možno do prvej príbehoch o èižmárikovi Ferkovi, o mlynáro-
knihy, ktorú si príde vej dcére a vodníkovi, èi o rajeckom pivovar-
požièa� do Mestskej níkovi Hugovi. 
knižnice v Rajci. My len Tieto úžasné momenty prežili prváci, 
dúfame, že bude ve¾a druháci a rôzni iní školáci so svojimi uèite¾-
detí, ktoré siahnu na kami i rodièmi v našom múzeu. O úžasnú 
knihu, aby sa dozvedeli svetielkujúcu atmosféru sa postarala teta 
ïalšie neuverite¾né Evka Pekná s hercami z ochotníckeho di-
príbehy. vadla Kožkár. Ïakujeme za tieto chvíle. Prí-

deme aj o rok.“
O tom, že toto podu-

jatie patrilo medzi tie 
vydarené hovorí nielen 
úèas� viac ako 200 
návštevníkov, ale i do-
ruèené reakcie naò:

L. Kozáriková: „Chce-
la by som sa vám poïakova� za krásnu ak-Dušièky je obdobie, kedy viac zameria-
ciu Stároèné šepoty múzea v mestskom vame svoje spomienky na tých èo nás 
múzeu. Bolo to pripravené na profesionál-nenávratne opustili, ale je to i obdobie, kedy 
nej úrovni. Vyslovujem svoj obdiv všetkým ožívajú duchovia z rozprávok a povestí.
úèinkujúcim aj všetkým ostatným, èo sa na 
tejto akcii podie¾ali. Prajem vám ešte ve¾a Práve povesti inšpirovali pracovníkov 
tvorivých nápadov a takýchto vydarených Všetkých, ktorí sa akýmko¾vek spôso-Mestského kultúrneho strediska Rajec, aby 
akcií.“ bom podie¾ali na tomto podujatí, tešia slová pripravili iné strašidelné múzeum ako pred 

vïaky. rokom. Stároèné šepoty vyroz-
právali tri príbehy v podaní èle-

Samozrejme, že už teraz pre vás chys-
nov ochotníckeho divadla Kož-

táme nové podujatia, ktoré, ako dúfame, 
kár pri MsKS Rajec.

budú ma� u vás znovu úspech. Najbližšie 
Prvá poves� bola o rajeckom 

vás herci z Kožkára pozývajú na vynovené 
vodníkovi a mlynárovej dievke, 

predvianoèné predstavenie na námestí – 
ktorá mu prešla cez rozum. Bola 

Živý Betlehem.
sprevádzaná tieòohrou. Druhý E. Pekná
príbeh o nenásytnom rajeckom 4x foto: S. Kalma
pivovarníkovi Hugovi, ktorý uk-
radol cechovú pokladòu, za èo 
bola potrestaná celá jeho rodina, 
pripomenul malým i ve¾kým divá-
kom dobu, keï v priestoroch 
mestského múzea bol ešte pivo-
var. Sám Hugov duch ich varoval 
pred zlodejstvom a chamtivos-

Za všetkých, peknými �ou. Po chodbe a schodoch osvietenými 
chví¾ami obdarených, Jana svetielkami, ktoré ma¾ovali deti z krúžku 
Paulíniová, ZŠ Lipová Ra-Kreatív pri Základnej škole Lipová, ich cesta 
jec: „Ssstrášidelnééé èíta-pokraèovala na poschodie. Tu sa už odvíjal 
nie – Rýchlo si sadnite tuto i príbeh nespokojného èižmárika Ferka, kto-
sem, vo¾aèo zaujímavé vám rý sa chcel nauèi� ši� èižmy také pekné a 
rozpoviem. V našom meste, kvalitné ako jeho straší brat. Neváhal prija� 
na krásnom mieste, kde ani pomoc od èerta. Nevedno, ako by to do-
dokáže stále a znova ožíva� padlo, keby mu brat neponúkol svoju po-
história, prebudili sa rajecké moc i dôležité rady. 
povesti a dostali konkrétnu Každé die�a vychádzalo z múzea s ma-
podobu v prerozprávaných lou spomienkou na tento veèer, záložkou do 

Pozorný èitate¾ si urèite 
všimol, že v èísle 10/2011 
sa nám trochu pomiešali 
roky a vrátili sme ho do 

èias minulých. 

Niekedy nás neposlúcha 
technika, tak ako by mala 
a vznikajú rôzne úsmevné 

preklepy a chyby. 

Za vzniknutú chybu sa 
ospravedlòujeme

 

Redakcia

OPRAVA

STÁROČNÉ 
ŠEPOTY MÚZEA

MESTO RAJEC
PONÚKA NA ODPREDAJ 
NADBYTOÈNÉ NÁRADIE 

NA CVIÈENIE 
z pres�ahovaného Fittnes centra, 

MŠ Mudrochova, Rajec

Info: www.rajec.sk 
Tel. è.: 041/ 507 65 19
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kých, mnohí sa s hrdos�ou dívali na vystúpenie svojich najmladších 
potomkov.

Slová poïakovania zazneli aj z úst primátora mesta Ing. Jána 
Rybárika spolu s prípitkom, aby sa ešte dlho tešili z dobrého zdra-
via, zo svojich detí i vnúèat. Po odovzdaní kvetov program pokraèo-
val v tónoch vážnej i veselej hudby a spevu.

Poèas malého 
o b è e r s t v e n i a  
zvuk harmoniky 
rozospieval celú 
sálu. Veselý spev 
vyèaril na mno-
hých tvárach zá-
hadný úsmev,  
ktorý patril minu-
losti.

„Sme ve¾mi 
radi, že ste prijali Natrhám ti kvety pod lesom na stráni,
naše pozvanie a vám starí rodičia, kytky dám do dlaní...
prišli sa poteši� programom, ktorý sme pre vás pripravili,“ – týmito 

18. októbra slovami sa na záver rozlúèila riadite¾ka Mestského kultúrneho stre-Sála Kultúrneho domu v Rajci patrila  všetkým poz-
diska Rajec Anna Tordová – „prajeme vám, aby ste zažili ešte ve¾a vaným, ktorí sa v tomto roku dožili svojho životného jubilea – 70, 75, 
krásnych dní.“80 a viac rokov. Prejavi� úctu, vïaènos� aj poïakovanie za roky 

Pri rozlúèke s našimi hos�ami naše ruky s vïaènos�ou pohladila lásky, starostlivosti a pochopenia prišli deti z oboch materských škôl 
nejedna láskavá ruka.a Základnej umeleckej školy z Rajca. 

Hneï po prvých tónoch hudby sa rozžiarili tváre našich star-
Text a 2x foto: E. Pekná

Medzinárodný maratón mieru do bežcov (všetci bežali aj v Rajci) a Dominika Na 
Košíc 2. októbra Vanáková si vychutnali košickú polmaratón- sa  vybralo 42 Rajèanov, 

sku tra� vo výborných èasoch, ktoré ich opä� aby zdolali 42 maratónskych kilometrov. Nie 
posunuli ïalej. Rajèanov na 22 kilometrovej každý samozrejme zabehol celý maratón, 
In-line trati zastupovali Michal Pekný a Bra-ale všetci sa zapojili do 6-tisícového davu 
òo Uhlárik. Všetci ostatní – deti, mládež, bežcov. Na Majstrovstvách Slovenskej re-

v maratóne Ondrej Vese- mamy, otcovia, kamarátky si zabehli 4-kilo-publiky  obsadil 
absolútne Hobby behlovský 3. miesto metrový  ulièkami Košíc. Partiu  (2:40:55), 

našich mladých dokonca prišli povzbudi� aj 
kamaráti z Rajca, ktorých hlasné povzbu-
dzovanie na trati sme si užívali všetci, a tak 
nás domov išlo o nieèo viac ako do Košíc.

Nezabudnute¾né spoloèné zážitky s na-
mi cestovali do Košíc a tiež z Košíc. Krásne 
poèasie výborná atmosféra a kvalitné výko-
ny boli našou odmenou a pre ostatných sme Maratón v Istanbule (16. októbra), 
boli odmenou my, ako skvelý, výborný tím. ktorý sa beží cez dva kontinenty z Ázie do 

Európy zabehlo v Turecku 5 Slovákov a 
Bežecká liga v Žiline (5. októbra) – medzi nimi aj Pavol Uhlárik (3:41:45).

1000 m vyhral Vratko Šimek s èasom 3:32. Beh okolo Dulova (16. októbra) – Zde-
3000 metrov zabehli Z. Koleda, P. Uhlárik, no Koleda, Peter Prokopoviè, J. Koledová 
Jozef Stupòan, J. Koledová Ž. Ž. Vratko Šimek skonèil na 2. mieste.

Beh od pamätníka k pamätníku, Strá- Beh okolo Sidorova pri Ružomberku 
òavy (9. októbra) – 1 300 m: 1. miesto Vrat- (23. októbra) – tam sa išiel vytrápi� Zdeno 
ko Šimek, 2. miesto Damián Cesnek. 9,5 km Koleda, Ján Šimek so synom Vratkom a 
muži: Zdeno Koleda vyhral kategóriu a Peter Prokopoviè. Chlapci bojovali, ale bolo 
absolútne dobehol druhý. Nechýbali ani to nejaké �ažké. Nie vždy je „posvícení“, 
ïalší Rajèania Patrik Holeša, Ján Šimek, šport má aj také stránky.
Pavol Uhlárik, Janka Koledová Ž. Vratko Ši- Maratón klub Rajec – JKŽ
mek na trati opä� bodoval a obsadil 2. mies- 3x foto: archív MK Rajec 

skonèil na desiatom mieste to v dorastencoch. za svetovou 
9. októbraPavol Uhlárik  sa uskutoènila aj èasovka špièkou kenských bežcov.  za-

Janka Ko- MTB do vrchu v Stráòavách. Išlo sa zo behol maratón s èasom 3:30:22 a 
ledová Žideková Stráòav na vrch Polom. Naši bajkeri boli Jo- 3:50:55.

Polmaratón zef Stupòan, Barbora Žideková a ¼ubomír zabehlo 19 Rajèanov. Zde-
Pekara.no Koleda dobehol na piatom mieste s èa-

Deò super vytrvalca, Majstrovstvá som 1:17:04 a vyhral kategóriu 40-roèných, 
SR na 50 km (15. októbra) – Janka Kole-Patrik Holeša skonèil s osobným rekor-
dová Ž. skonèila na 2. mieste s èasom dom, 1:20:43, na 16. mieste. P. Prokopoviè 
4:47:47.1:25:59, Ján Šimek 1:30:41 a ïalších 14 

ONDREJ VESELOVSKÝ V KOŠICIACH TRETÍ

LÁSKAVÉ RUKY STARÝCH RODIÈOV



RAJÈAN 11/2011

Žiaci piateho roèníka cirkevnej základnej školy navštívili vo 
štvrtok 22. septembra Dinopark v Ostrave – Orlovom. Takmer 
prázdny areál a výborné poèasie umožnili skvelú prehliadku všet-
kých vystavených exponátov. Žiaci mohli vidie� praveké plazy v ži-
votnej ve¾kosti so sprievodnými zvukmi a pohybmi.

V múzeu, ktoré je súèas�ou Dinparku, mali možnos� získa� infor-
mácie o živote týchto zvierat a vtedajšej flóre. V Dinoparku rastie aj 
strom Wollemi Pine (druh pravekej borovice), ktorý pochádza ešte  
z èias dinosaurov. Súèas�ou prehliadky bol aj 3D film, ktorý ve¾mi 
reálne vtiahol divákov do miesta a èasu praveku. Jazda DinoExpre-
som odhalila život a správanie obrovských plazov, ktorých sme       
z vláèika pozorovali.

Svoju „pravekú pú�“ sme zakonèili v areáli s atrakciami. Deti mali 
možnos� vyfotografova� sa v obrovskej imitovanej škrupine z vy-
liahnutého pravekého plaza, s hlavou v papuli tyranosaura, vys-
kúša� si lanové atrakcie a ïalšie. Obèerstvenie a posedenie v reš-
taurácii Dinoparku a nakúpenie suvenírov patrilo k záveru skvelého 
a obohacujúceho dòa.

Mgr. Andrea Joneková
Foto: archív CZŠ Rajec

Exkurzia žiakov cirkevnej základnej 
školy a osemroèného gymnázia do koncen-
traèného tábora v Osvienèime sa konala  
12. októbra.

né okamihy nášho národa. Tu sme sa du- kde žila a modlila sa. Niektorí naši študenti Odchod spred kostola v Rajci bol ráno   
chovne, ale sèasti aj fyzicky posilnili a mohli navštívili nádhernú novodobú Katedrálu o pol šiestej. Išli sme autobusom, cesta bola 
sme pokraèova� v našom bohatom prog- Božieho Milosrdenstva, ktorá pripomínala dlhá a trvala tri a pol hodiny. Exkurzia zaèala 
rame. Po sv. omši sa viacerí išli pozrie� do Noemovu archu. Ïalej sme pokraèovali      prehliadkou prvej èasti tábora Auschwitz, 

v našej ceste za poznávaním do his-kde sme pobudli dve a pol hodiny. Ve¾mi nás 
torického centra Krakova. Tu sme ma-zaujal výklad sprievodkyne, ktorá pútavo a 
li možnos� popozera� si rôzne zaují-citlivo rozprávala o živote väzòov v tábore. 
mavé pamiatky, o ktorých nám poroz-Tu sme si všetci uvedomili hroznú skutoè-
právala ïalšia zo sprievodkýò.nos�, že výsledkom holokaustu boli vyhla-

Nasledoval krátky rozchod po dzovacie tábory, kde sa hromadne popravo-
meste, kedy sme mali èas na nákup valo zastrelením, obesením a jedovatým 
suvenírov – kroviek a dráèikov. plynom. V druhej èasti tábora Auschwitz-

Birkenau prehliadka trvala krátko, asi pol 
Dobre zásobení suvenírmi sme  hodiny. V tomto tábore sme videli, ako väzni 

sa vrátili do autobusu a o nieèo múd-žili a že bývali len v drevených stajniach. 
rejší sme sa vracali domov. Keïže Boli strážení zo všetkých strán železnými 
cesta na Slovensko bola dlhá, mnohí plotmi nabitými elektrinou.
sa rozhodli pozera� film o koncentraè-
nom tábore, ktorý nám nedovolil zas-V ïalšej èasti našej exkurzie sme sa 
pa�. presunuli do mesta Krakov do katedrály 

Návrat do Rajca bol okolo 22. hodiny. vysokej veže, odkia¾ mali úžasný výh¾ad na Lagiewniky, kde p. kaplán Gera odslúžil sv. 
Rozlúèili sme sa s pani uèite¾kami a rozišli Krakov. Hneï nato sme sa stretli s reho¾nou omšu v slovenskej kaplnke zasvätenej 
sa domov.sestrièkou – Slovenkou, ktorá nám poroz-Sedembolestnej Panne Márii. Na stenách 

právala o živote sv. Faustíny, ukázala nám, kaplnky boli nama¾ované významné dejin- Simona a Monika, študentky sexty GAŠ

Pri príležitosti Európskeho ho a slovenského jazyka oprášili 
dòa jazykov vyhláseného Ra- svoje vedomosti o živote a diele 
dou Európy na 26. septembra, autora. 
sa študenti sexty, septimy a ok-
távy Gymnázia A. Škrábika   P rí be h  záhadného boháèa 
v Rajci zúèastnili divadelného Jaya Gatsbyho a stroskotanie 
predstavenia The Great Gats- jeho „amerického sna“ dojal 
by v anglickom jazyku. snáï každého. Pri predstavení 

sme obdivovali excelentné vý-
Toto populárne dielo z pera kony anglických a amerických 

amerického prozaika F. S. Fitz- hercov, sprevádzané hudbou 
geralda nám predviedli herci di- dvadsiatych rokov – jazzom a 
vadla Tour de Force Theatre samozrejme autentickú anglièti-
Company z Londýna, ktorí hos- nu naživo, ktorú nám neposkyt-
�ujú po celej Európe už 15 rokov. ne žiaden zvukový nosiè.
Pred touto kultúrnou akciou si MVDr. Zuzana Kotríková
študenti na hodinách anglické- Foto: archív GAŠ Rajec

PRAVEKÁ PÚT V DINOPARKUPRAVEKÁ PÚT V DINOPARKU

VEĽKÝ GATSBY V ORIGINÁLIVEĽKÝ GATSBY V ORIGINÁLI

ZA POZNANÍM MINULOSTI – OSVIENČIM A KRAKOV

Foto: internet
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Kasmanová, Alena Vítková, Lýdia Pekarí-
ková). V máji bola výstava èleniek KPÈ Žili-
na, kde svoje práce vystavovala aj autorka 

Rok 2011 pomaly odchádza. Uplynul èlánku. Každoroène sa uskutoèòuje sú�až  
ve¾mi rýchlo a Klub palièkovanej èipky v Honte, venovaná krásnej hontianskej èip-
(KPÈ) v Rajci znova bilancuje svoje aktivity. ke. V tomto roku bola urèená téma – Naj-
 krajší obrúsok. Sú�aže sa zúèastnila Bože-

na Kasmanová. O Èipkárskej ceste sme už Zúèastnili sme sa už tradiènej výstavy   
v Rajèanovi informovali. Zúèastnili sa jej k Ve¾kej noci v Krajskom kultúrnom stredis-
Jarmila Jantošèiaková a Lýdia Pekaríková. ku v Žiline (Jarmila Jantošèiaková, Božena 
Téma bola prijatá rozpaèito, lebo spracova� 
architektúru do èipky nie je jednoduché. 
Klubov sa v Pribyline stretlo málo, ale pro-
jekt nekonèí a bude ešte pokraèova�.          
V Banskej Štiavnici sa v októbri uskutoènila 
výstava Textilná tvorba 2011, celoštátna sú-
�ažná výstava neprofesionálnej tvorby. Lý-
dia Pekaríková bola v kategórii Úžitkové 
predmety ocenená 3. miestom. V Bratislave 
Ú¼UV usporiadal zaèiatkom októbra ve¾kú 
ukážku remesiel. Palièkovalo sa pred Pri-
maciálnym palácom a nechýbali sme tam 
ani my (Lýdia Pekaríková). Nesmieme za-
budnú� na predvádzanie našej zruènosti 
pred Mestským múzeom v Rajci poèas Ve¾-
kého rajeckého dòa na Rajeckom jarmoku. 
Na konci roka nás ešte èaká podujatie vo 
Valašskom Meziøíèí – 9. Valašský krajkáø-
ský a øemeslný trh, kde sa cítime už ako 
doma a pravidelne sa ho zúèastòujeme. 

V septembri sme sa po trojmesaèných 
prázdninách znova stretli a ja prajem èip-
kárkam ve¾a chuti a hlavne èasu pri realizá-
cii krásnych èipiek. Príïte sa na nás pozrie�.

KÚZLO NITÍ

Za KPÈ Rajec – L. Pekaríková

V minulom èísle sme vám avizovali, že 
Mestské kultúrne stredisko Rajec chystá 
koncom roka poèas vianoèných sviatkov 
výstavu medovníkov. 

10. novembra sme pripravili pre všet-
kých, aj pre tých èo ešte medovníky nikdy 
nezdobili – Kurz zdobenia medovníkov.      
A možno už aj niektorí z nich budú vystavo-
va� svoje dielka na pripravovanej výstave. 

Všetkých, ktorí majú èas a chu� a chcú 
ukáza� svoje krásne medovníky, radi priví-
tame s ich výrobkami v Mestskom kultúr-
nom stredisku Rajec od štvrtka 1. decem-
bra do utorka 6. decembra, kde ich od vás 
prevezmeme. 

Medovníky môžete vyzdobi� tradiène, 
netradiène, iba bielou polevou alebo aj fa-
rebne, možno použijete nieèo nezvyèajné 
alebo sa rozhodnete vytvori� nejaký trojroz-
merný výrobok, tí šikovnejší možno urobia 
aj medovníkový Betlehem. 

Tešíme sa na každého jedného z vás a 
možno práve jeden z vašich výrobkov oèarí 
návštevníkov výstavy.

NEZABUDNITE 

NA MEDOVNÍKY

Šzá

Foto: internet

Ó, ty chladný cintorín, 
èo vyhasnuté ¾udské telá opatruješ,

nedbáš na horké slzy 
a srdcia pozostalých zarmucuješ.

Do chladnej zeme 
¾udské telá ukladáš,

za úschovu 
od nikoho niè nežiadaš.

Ty neprestávaš 
otvára� svoju chladnú náruè,

ja �a prosím, už prestaò,
a ¾udskú dušu nemuè!

Dos� bolo bolestí, 
popraj trochu radosti,

nech zaskvie sa
jasné slnko veènosti.

CHLADNÝ CINTORÍN

Ondrej Mikuš

Za prítomnosti asi 60 èlenov Klubu dô-
chodcov – denného centra v Rajci sa 19. ok-
tóbra uskutoènila akcia Úcta k starším.

V úvodnej èasti sa prítomným prihovoril 
predseda klubu dôchodcov Štefan Pecho. 
Nechýbal vynikajúci kultúrny program v po-

detí z Materskej školy na Mudrochovej ulici, daní žiakov zo základnej umeleckej školy a 
oboch z Rajca. 

Nasledoval prí-
pitok a chutná veèe-
ra, neskôr sa podá-
vala kávièka a záku-
sok. V sále vládla 
slávnostná nálada. 
Prítomní si pri prí-
jemných rozhovo-
roch, úsmevných 
spomienkach  na  
mlados� a v poho-
dove j  a tmos fé re  
posedeli do veèer-
ných hodín.

Sponzorom akcie 
bolo Mesto Rajec.

A. Brezániová
2x foto: Pavol Rýpal

SLÁVNOSTNÁ
NÁLADA
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SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
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65 rokov
František Cinko

O¾ga Veselá
Vincent Vríèan

70 rokov
Antónia Babèanová

75 rokov
Mária Margerajterová

Štefan Greènár

85 rokov 91 rokov
Štefan Špánik Ondrej Žilinèík

Slovenská hudobná akadémia udelila Cigánskym diablom tri ceny 
Grammy – za najlepší orchester, za najlepší album a za najlepšieho in-
terpreta. Poèúva ich celý svet, laici i kritici. Vystupovali v Berlínskej 
filharmónii, v Kazachstane, USA, Japonsku, Kanade, Èíne, Mexiku, 
jednoducho na celom svete. Všade ich majú radi a sú vítaní. 

Jedineèné zoskupenie hudobníkov existujúce od roku 1993 navští-
vilo 9. októbra i naše mesto. Umeleckým šéfom orchestra je svetový 
krá¾ cimbalistov Ernest Šarközi, na prvé husle hrá Štefan Banyák, na 
husle hrá aj Emil Hasala, na klarinet Zoltán Grunza, na violonèelo Silvia 
Šarköziová, na viole Jozef Farkaš a na kontrabas Alexander Mihok a 
Tibor Lévai.

Ako nám prezradil manažér a producent orchestra Daniel Rabina    
s obecenstvom boli spokojní: „V Rajci vystupujeme ve¾mi radi. Vïaka 
Mestskému kultúrnemu stredisku Rajec sme tu vystupovali v priebehu 
troch rokov už druhýkrát a ve¾mi si vážime, že ¾udia na náš koncert nap-
riek ne¾ahkej ekonomickej situácii opä� zavítali v hojnom poète.“ 

Pripravil: Peter Pekarík

Foto: Šzá

Ani sme sa nenazdali a uply- Finanène nám pomohli celú 
nul rok odvtedy, èo sme spoloène akciu zvládnu� naši stáli sponzori: 
oslávili Mesiac úcty k starším. Mestský úrad Rajec – Ing. Ján 

Po príjemnom a verím, že ak- Rybárik, Dolkam Šuja – Ing. J. 
tívne strávenom lete sme sa opä� Ma�a�a a Agroregión Rajec – K. 
stretli a porozprávali si o svojich Koròanová, ktorým aj touto ces-
zážitkoch. So svojím programom tou srdeène ïakujeme.
nám prišli posedenie spríjemni�  
deti z Materskej školy na ul. Ob- Veríme, že aj takýmito akcia-
rancov mieru. Svojím bezpros- mi si skrášlime jeseò nášho života 
tredným a srdeèným vystúpením a v družnom a príjemnom pose-
vyèarili úsmev na tvárach našich dení, debate v kruhu priate¾ov sa 
èlenov. budeme stretáva� èo najdlhšie.

Po dobrom obede, o ktorý sa R. Mikolková, 
nám postarala p. K. Koròanová, predseda Jednoty dôchodcov Rajec

Foto: Pavol Rýpalsme si zatancovali pri hudbe sku-
piny Spektrum.

Zosobášili sa 

Marek Jakubes a Mgr. Katarína Èeròanská
Peter Makuka a Jana Židuliaková

Ing. Ladislav Ondruš a Jana Veselá

Zosobášili sa 

Opustili nás

Ján Kasák 1961 – 23. 10. 2011

Opustili nás

CIGÁNSKI DIABLI ZABAVILI RAJÈANOV CIGÁNSKI DIABLI ZABAVILI RAJÈANOV 

UCTILI SI ŠEDINY STARKÝCHUCTILI SI ŠEDINY STARKÝCH

POZÝVAME VÁS NA 

BENEFIÈNÝ KONCERT 
ZUZANY SMATANOVEJ

Najlepšia speváèka, absolútny Slávik za rok 2010 – Zuzana 
Smatanová, podporí svojím vystúpením aktivity Neziskovej 
organizácie Áno pre život. Na koncerte 
vystúpi aj kapela Pink Horse Trio.

Príïte 24. novembra 2011 
do Mestského divadla v Žiline.

Cena lístka je 8 eur. Vstupenky si môžete 
zakúpi� v pokladni Mestského divadla       
v Žiline v pondelok až v piatok od 14. do 
18. hodiny alebo v Domove Gianny B. 
Mollovej  v Rajci (tel. è.: 041/ 542 44 34, 
0911 534 894).

Benefièný koncert je aktivitou verej-
nej zbierky. Povolenie na jej ko-
nanie vydalo Ministerstvo 
vnútra SR rozhodnutím
è. SVS-OVVS3-
2011/018565 zo dòa 
11. júla 2011.
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2. kolo: STK Rajec B – Belá A 14:4 (body: Rado Macák 3, Jozef 
Smieško ml. 4, Braòo Fuèík 2, Ján Šejnoha 3 a 2 ví�azné 
štvorhry.

3. kolo: Nededza A – STK Rajec B 13:5 (body: Vlado Vavrík 4, Ján 
Stolnotenisový klub Rajec už po 33-krát zahájil sú�ažný roèník Vanák a Ján Šejnoha 0 a 1 ví�azná štvorhra)

2011/2012, do ktorého sa aktívne zapojili dva tímy. 4. kolo: STK Rajec B – Jablonové A 18:0 (body: Rado Macák 4, 
„A“ družstvo je úèastníkom 3. ligy SR, ktorý už má za sebou   Braòo Fuèík 4, Tomáš Smieško 4, Jozef Smieško ml. 4. a     

1. kolo dvojièiek a 1. dvojkolo. Aktuálne výsledky našich chlapcov sú 2 ví�azné štvorhry.
3 prehry: 1. októbra: Žilina C – STK Rajec A 12:6 a 22. októbra: 
STK Rajec A – Námestovo A 8:10 a STK Rajec A – Novo� A 7:11. Úspešnos� hráèov po 4. kole:

Výkonnos� hráèov po 3. kole J. Smieško ml. 100 %, V. Vavrík 100 %, R. Macák 75 %,             
T. Smieško 75 %, B. Fuèík 75 %, J. Šejnoha 33,33 %, J. Vanák 25 %.

                       stretnutie V P    % Do ïalších hráèskych bojov sa postupne budú zapája� aj hráèi: 
1. ¼. Hauer 3 7 5 58,93 R. Augustín, M. Macák, R. Smieško, J. Knapec, J. Jasenovec a     
2. J. Smieško st. 2 4 4 50,00 M. Jarina.
3. J. Kavec 3 5 7 41,66 
4. P. Kavec 3 3 9 25,00 Tabu¾ka po 4. kole 7. ligy juh muži 

por. mužstvo                   stretnutie   výhry   remízy   prehry    skóre    bodyPred nami sú ïalšie zápasy a preto musíme poda� lepší výkon, 
  1.Višòové D 4 4 0 0 58:14 12viac bojovnosti a ma� aj trošku športového š�astia, aby sme zví�azili 
  2. Žilina Energodata 4 4 0 0 55:17 12v ïalších kolách. V jednotlivých zápasoch sa budú postupne zapá-
  3. Maršová-Rašov A 4 3 0 1 50:22 10ja� aj hráèi „B“ družstva, kde získajú a zlepšia svoju hernú kvalitu.
  4. Rosina B 4 3 0 1 46:26 10
  5. STK Rajec B 4 2 1 1 46:26   9Aktuálne poradie 3. ligy SR – Žilinský kraj
  6. K¾aèe A 4 1 2 1 34:38   8

por.mužstvo                   stretnutie   výhry   remízy   prehry    skóre    body   7. Terchová A 4 2 0 2 29:43   8
  1. Zákopèie A 3 3 0 0 42:12   9   8. Divina-Lúky B 4 1 1 2 30:42   7
  2. Ružomberok C 3 3 0 0 35:19   9   9. Nededza C 4 1 0 3 28:44   6
  3. Námestovo A 3 3 0 0 33:21   9 10. Žilina PaP A 4 1 0 3 26:46   6
  4. Rado¾a A 3 2 0 1 36:18   7 11. Belá A 4 0 0 4 17:55   4
  5. Žilina C 3 2 0 1 29:25   7 12. Jablonové A 4 0 0 4 13:59   4
  6. Liptovské Sliaèe A 3 1 1 1 24:30   6
  7. Ružomberok SCP A 3 1 1 1 23:31   6 Zápasy 7. ligy juh OSTZ Žilina v roku 2011
  8. Krušetnica A 3 1 0 2 25:29   5   7. kolo: 
  9. Novo� A 3 1 0 2 25:29   5 sobota 12. 11. 17.00 hod.Maršová-Raková A – STK Rajec B
10. STK Rajec A 3 1 0 2 21:33   3   8. kolo: 
11. Kysucký Lieskovec A 3 0 0 3 29:35   3 utorok 15. 11. 17.30 hod. Terchová A – STK Rajec B
12. Martin Medokýš A 3 0 0 3 12:42   3   9. kolo: 

utorok 22. 11. 18.00 hod. STK Rajec B – Višòové D
Program jesennej èasti 3. ligy 10. kolo: 
3. dvojkolo: streda 30.11. 17.00 hod. Žilina PaP A – STK Rajec B
sobota 12. 11. 10.00 hod. Krušetnica A – STK Rajec A 11. kolo: 

15.00 hod. Ružomberok C – STK Rajec A utorok 6.12. 18.00 hod. STK Rajec B – Divina-Lúky B
4. dvojkolo: 
sobota 26. 11. 10.00 hod. STK Rajec A – Kysucký Lieskovec A Srdeène pozývame všetkých Rajèanov, ktorí chcú podpori� svo-

15.00 hod. STK Rajec A – Zákopèie A jím potleskom výkonnos� našich hráèov na zápasy oboch družstiev. 
5. dvojkolo: Hracím dòom pre domáce Družstvo B je utorok o 18. hodine a pre 
sobota 17. 12. 10.00 hod. Liptovské Sliaèe A – STK Rajec A Družstvo A je sobota o 10. a 15. hodine. Zápasy sa odohrajú v pries-

15.00 hod. Ružomberok SCP A – STK Rajec A tore malej telocviène na Základnej škole Lipová. 

„B“ družstvo po minuloroènom zostupe zo 6. ligy je úèastní- Aj v 32. sú�ažnom roèníku 2011/2012 chceme srdeène poïako-
kom 7. ligy juh OSTZ Žilina, kde sa budú snaži� o najlepšie umiest- va� primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi, všetkým poslancom 
nenie v tabu¾ke. Sú�ažný roèník sa rozbehol 27. septembra na pôde mestského zastupite¾stva a Komisii pre školstvo, kultúru a šport pri 
hostí. MZ v Rajci za finanènú podporu a zároveò riadite¾ovi ZŠ, Lipová 

PaedDr. Marianovi Paprskárovi za poskytnutie hracích priestorov.
1. kolo: K¾aèe A – STK Rajec B 9:9 (body: Rado Macík 2, Tomáš Jozef Kavec, STK Rajec

Smieško 2, Ján Vanák 2, Ján Šejnoha 1 a 2 ví�azné štvorhry).

STOLNOTENISTI ZAÈALI NOVÚ SEZÓNU

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ÏAKUJE 

Kysuckej hvezdárni 
v Kysuckom Novom Meste 

za výstavu a odborné prednášky 
pre školy v Rajci – Èaro vesmíru 

j

h

j

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

vás pozýva na výstavu 

PRÁC ŽIAKOV KRÚŽKU ŠIKOVNÝCH RÚK 

zo Základnej školy na Lipovej ul. v Rajci

22. 11. - 12. 12. 2011
Výstavná sieò Radnice v Rajci
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Posledná októbrová streda bola pre všetkých, ktorí sa zišli na 
vernisáži v radnici, výnimoèná. 26. októbra sa uskutoènilo sláv-
nostné otvorenie výstavy Slovensko, rodný môj kraj zo všet-
kých najkrajší rodáèky z Rajca prof. MUDr. Janky Buchancovej, 

Po slávnostnom otvorení sa hostia presunuli do výstavnej siene, CSc., rodenej Kašjakovej. 
aby prípitkom otvorili výstavu a pozreli si krásne obrazy našej 
rodáèky. Pre niektorých z nás bolo prekvapením, že zobrazila na 
svojich obrazoch aj Rajec, tak ako vyzeral kedysi.

„Dovo¾te mi vyjadri� úžasný obdiv a vrelé poïakovanie za 
všetko, èo ste v súvislosti s mojou výstavou v Rajci pre mòa urobili. 
Prosím vás, pretlmoète moje úprimné poïakovanie aj všetkým 
krajanom, ktorí vám ako organizátorovi rôznou mierou pomáhali, 
aby všetko bezchybne a dôstojne prebehlo. Bolo to krásne a 
dojímavé a ja s mojou rodinou to budeme ma� navždy uložené         
v našich srdciach.“ – s týmito slovami sa s nami rozlúèila po skonèe-
ní vernisáže rajecká rodáèka prof. Janka Buchancová.

Všetci našej rodáèke prajeme ešte ve¾a úspešných výstav a 
tvorivých síl, pracovných úspechov na poli lekárky a dúfame, že sa  
s òou stretneme na ïalšej výstave, ktorú usporiada opä� v jej rod-
nom meste. 

Obradná sieò v radnici sa zaèala už krátko po tretej pomaly 
napåòa� pozvanými hos�ami zblízka i zïaleka. Na vernisáži sa stretli 
èlenovia jej rozvetvenej rodiny, kolegovia, priatelia, kamaráti           
z detstva, známi a nemohol chýba� ani primátor mesta Rajec Ing. 
Ján Rybárik a riadite¾ka Mestského kultúrneho strediska Rajec 
Anna Tordová.

Na úvod odznelo nieko¾ko nádherných melódí a piesní v podaní 
pedagógov Základnej umeleckej školy v Rajci, ktorí svojou hudbou 
prispeli k slávnostnej atmosfére. Potom už nasledovali slová Anny 
Tordovej, ktorá privítala všetkých prítomných, predstavila autorku 
obrazov a oboznámila ich nielen s jej rozsiahlou výtvarnou tvorbou, 
ale i profesionálnymi úspechmi na dráhe lekárky. Primátor mesta 
poprial s kyticou kvetov prof. Janke Buchancovej ve¾a tvorivých síl 
pri tvorbe ïalších úžasných obrazov a ve¾a zdravia, ktorého potre-
buje každý z nás asi najviac. 

Prof. Janka Buchancová sa prihovorila všetkým prítomným a 
poïakovala sa im za to, že si našli èas a prijali jej pozvanie. Zvítala 
sa aj so svojimi kamarátkami, s ktorými chodila v Rajci do základnej 
školy a nevidela sa s nimi nieko¾ko desa�roèí.

RODÁÈKA OÈARILA RAJECRODÁÈKA OÈARILA RAJEC

Šzá

Sprava: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta, prof. MUDr. Janka Buchancová, 
CSc., autorka obrazov, MUDr. Štefan Zelník, poslanec NR SR 

a Anna Tordová, riadite¾ka MsKS Rajec

Foto: ¼udovít Košálko 
Foto: Slavomír Kalma

II PP GG

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC A KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

piatok

o 15.00 hod.o 15.00 hod.

25. 11. 201125. 11. 2011

VE¼KÁ ZASADAÈKA MSÚ V RAJCIVE¼KÁ ZASADAÈKA MSÚ V RAJCI

MM RROOLLII AA

DDEETT KKÁÁSS



Mestská knižnica 
pri Mestskom 

kultúrnom 
stredisku Rajec

PASOVANIE PRVÁKOV 
ZA ÈITATE¼OV KNIŽNICE

PASOVANIE PRVÁKOV 
ZA ÈITATE¼OV KNIŽNICE

PASOVANIE PRVÁKOV 
ZA ÈITATE¼OV KNIŽNICE

PASOVANIE PRVÁKOV 
ZA ÈITATE¼OV KNIŽNICE

28. november 2011
organizované podujatie

pre žiakov prvého roèníka

pondelok

!ľetatič moS
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Mestské kultúrne stredisko Rajec a Šachový klub Rajec
pozývajú všetkých priaznivcov krá¾ovskej hry

10. december  2011 
o 9.00 hod.

(sobota)10. december  2011 
o 9.00 hod.

PRIHLÁŠKY POSIELAJTE DO 8. 12. 2011 
PRIHLÁSI� SA MÔŽU CHLAPCI A DIEVÈATÁ DO 19 ROKOV

na adresu Ján Uhlárik, Šafárikova 604, 015 01 Rajec.
e-mail: juhlarik@centrum.sk, tel.: 041/ 542 22 08, 0904 962 305 

g

ŠACHOVÝ KRÁL RAJCAŠACHOVÝ KRÁL RAJCAŠACHOVÝ KRÁL RAJCAŠACHOVÝ KRÁL RAJCA’’’’

na 6. roèník šachového turnaja

KULTÚRNY DOM V RAJCI

inzercia
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