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Veselé Vianoce a úspešný nový rok 2012
vám prajú

pracovníci Mestského kultúrneho strediska Rajec
k

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ÏAKUJE

rajeckej rodáèke prof. MUDr. Janke Buchancovej, CSc. 
za výstavu obrazov Slovensko – rodný môj kraj, 

zo všetkých najkrajší

a krúžku Šikovných rúk zo Základnej školy 
na Lipovej ul. za výstavu prác žiakov.
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
Od vianoèných sviatkov už víkendy a aj 

väèšia èas� týždòa bude zabezpeèená po-
èas dvadsiatichštyroch hodín pracovníkmi 
mestskej polície. 

Predpokladám, že mestskú políciu, aj 
na podnet poslancov mestského zastupite¾-
stva, bude v našom meste viac vidie�, budú 
slúži� obèanom a kontrolova� dodržiavanie 
verejného poriadku v meste. Dlhé roky dostávajú koncom roka oby-

vatelia mesta do domácnosti kalendáre 
Všimli sme si, že novovysadená zeleò na na nasledujúci rok. Dostanú ich aj v tom-
zrekonštruovanom námestí sa postupne to roku?
zaèína „stráca�“? Mesto Rajec pripravuje aj v tomto roku 

Je smutné, že aj napriek tomu, že máme nástenný kalendár do každej rajeckej do-
zrekonštruované námestie, súèas�ou ktoré- mácnosti. Pracovníci údržby mesta rozne-
ho bola aj nová výsadba, niektorí ¾udia sú sú kalendáre po meste pred alebo poèas 

vianoèných sviatkov. 

Blížia sa vianoèné sviatky. Èo zaželáte 
obyvate¾om mesta?

Všetkým obèanom nášho mesta by som 
chcel v mene poslancov mestského zastu-
pite¾stva, v mene pracovníkov mestského 
úradu a v neposlednom rade aj v mene 
svojom zažela� pokojné a požehnané Via-
noce, aby ich prežili v zdraví, v pokoji a        Poèas posledných rokov mali obyvatelia 
v kruhu svojich blízkych. v zlej životnej situácii možnos� zobra� si 

Všetkých pozývam na Silvestra na ná-na Štedrý deò veèeru zdarma. Bude táto 
mestie rozlúèi� sa so starým rokom a o pol-pomoc aj poèas tohtoroèných Vianoc?
noci oslávi� nový rok 2012, aby sme sa spo-Áno, aj poèas tohtoroèných Vianoc, po-
loène stretli a zaželali si všetko dobré do no-èas Štedrého veèera, budú môc� ¾udia, ktorí 
vého roku. Už tradiène bude pripravené va-sú v zlej situácii, navštívi� Domov vïaky, 
rené vínko a ohòostroj.takí nevychovaní, že výsadbu opakovane kde Mesto Rajec zabezpeèilo pre týchto 

vytrhávajú, nièia a znehodnocujú a spôso-obyvate¾ov štedroveèernú veèeru bezplat- Za rozhovor ïakuje Šzá
bujú tak škody na mestskom majetku. ne. Každý, kto to potrebuje, bude ma� poèas Foto: Šzá

Vianoc zabezpeèené teplé jedlo.
Koncom novembra dražilo Mesto Rajec 
byt. Bola dražba úspešná?Od októbra pracuje šes� pracovníkov 

Dražba trojizbového bytu na Hollého mestskej polície. Preèo nemá mestská 
ulici v prvom kole dražby nebola úspešná. polícia službu aj poèas celého víkendu, 
Preto mesto rozhodlo o tom, že bude predá-keï sa zdržuje v meste najviac obyvate-
va� tento byt v opakovanej dražbe. ¾ov?

Opakovaná dražba sa uskutoèní 16. de-Mestská polícia bude ma� riadne vyško-
cembra a kto má záujem môže sa jej zú-leného šiesteho èlena až od nového roka, 
èastni�.keïže nový pracovník v súèasnosti konèí 

odborné skúšky.

ŠTEDRÁ VEÈERA AJ 

PRE ¼UDÍ V NÚDZI

KVETINÁÈ S VYTRHANOU ZELEÒOU 
PRI POŠTE NA NÁMESTÍ

Mesto Rajec v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom
oznamuje, že 

v piatok 16. 12. 2011 o 13.00 hod. v malej zasadaèke 
Mestského úradu, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

sa uskutoèní opaková dražba 3-izbového bytu è. 28 
na Hollého ulici v Rajci 

(byt sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží).

Najnižšie podanie vydražite¾a: 43 000 eur

Viac informácií získate na webstránke mesta, vývesných tabuliach 
mesta alebo na oddelení výstavby mestského úradu è. dverí 5.

j

j

j

j

OPAKOVANÁ DRAŽBA BYTU

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

87 rokov
Anna Slotová

75 rokov
90 rokovAnna Pekaríková

Albína Poèiatková
80 rokov

92 rokovMária Hulínová
Jozefína Babjaková

85 rokov
97 rokovVilma Matušíková

Anna VráblováAntónia Uhláriková

Opustili nás

Mária Šáleková 1982 – 20. 11. 2011

Opustili nás

Jubilanti december 2011Jubilanti december 2011
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Žijeme zložitú dobu. Poci�ujeme, že sa vytráca ¾udskos�, spo-
lupatriènos� a vzájomná pomoc. Naš�astie to nie je také rozsiah-
le. Jedným z dôkazov je aj to, že aj v našom meste žijú obyvatelia, 
ktorým nie je ¾ahostajný osud iných a viackrát poèas roka dávajú 
ten najkrajší dar – svoju krv. Je to prejav humánnosti a ¾udskosti. 
Viacnásobné darcovstvo krvi patrí k skutkom, ktoré si zaslúžia po-
zornos� i vïaènos� okolia. Veï ¾udská solidarita a humánnos� 
robí z ¾udí akýchsi hrdinov modernej doby.

Mesto Rajec v zastúpení prednostom MsÚ Mgr. Jozefom Pau-
ko v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského Èerveného 
kríža zorganizovalo stretnutie bezpríspevkových darcov krvi, 
ktoré sa uskutoènilo 7. decembra o 16. hodine v Radnici v Rajci.

V roku 2011 boli za 40 odberov krvi Zlatými plaketami prof. 
MUDr. Jána Jánskeho ocenení: Jaromír Dávidík a ¼ubomír Kos-
per. Strieborné Jánskeho plakety za 20 odberov získali: Roman 
Koleda a Jaroslav Súkeník. S rados�ou môžeme skonštatova�, že 
Bronzových držite¾ov Jánskeho plakety je dvakrát viac ako zla-
tých a strieborných dohromady. Za desa� odberov krvi boli odme-
není: Jaroslav Cep, Michal Èmelo, Jozef Dubeò, Pavol Hodas, 
Martin Krajèi, Marcel Liška, Róbert Paulíny, Eva Pekarová, Ivana 
Pekarová, Peter Surový, Michal Trs�an, Jana Turancová, Franti-
šek Tužinèin.

Touto cestou chceme 
vyjadri� úctu a vïaku všet-
kým darcom krvi. Všetkým 
tým, ktorí si uvedomujú, že 
darova� krv sa jednodu-
cho „má“, pretože je nenahradite¾ná a nie je možné ju vyrobi�. Ich 
krv nám denne zachraòuje životy. 

Skúste si spomenú� – ko¾kí  z vašich blízkych ju potrebovali?

¼. Cesneková

Verejná kanalizácia v Rajci bola uvedená do prevádzky pred se-
demdesiatimi rokmi. Postupne bola rozširovaná na súèasný rozsah  
v dåžke 15,2 km. Súèasná kapacita èistiarne odpadových vôd (ÈOV) 
bola nedostatoèná a nezabezpeèovala v dostatoènej miere odstraòo-
vanie fosforu a celkového dusíka pod¾a požadovaných noriem. Jej 
prevádzka bola málo efektívna z dôvodu ve¾kého množstva balast-
ných vôd, preto Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina 
zaèali v auguste minulého roka s jej rekonštrukciou. 

Samotné práce zahàòajú intenzifikáciu mechanického preèiste-
nia a vybudovanie biologického èistenia s väèšou kapacitou kalové-
ho hospodárstva vrátane prekrytého medziskladu, odvodneného ka-
lu a automatického systému riadenia technologického procesu. 

„Rekonštrukciou èistiarne odpadových vôd Severoslovenské vo-
dárne a kanalizácie, a.s. Žilina zabezpeèí súlad s limitnými hodnota-
mi na vypúš�anie pre napojenú aglomeráciu s vyšším poètom obyva-
te¾ov, èím bude zoh¾adnená možnos� budúceho napojenia aj ïalších 
pri¾ahlých obcí v okolí Rajca. V rámci realizácie projektu bude rozší-
rená stoková sie� o takmer 2 km.“ – informoval nás Ján Buèek, projek-
tový manažér stavby – „Hlavnými aktivitami bude rozšírenie kanalizá-
cie na uliciach Bystrická, Partizánska, Fuèíkova a rekonštrukcia 
kanalizácie na ulici Švermova. V rámci rozšírenia kanalizácie na 
Bystrickej ulici bude vybudovaná aj èerpacia stanica.“

Ako nás informoval Ing. Miroslav Kundrík, generálny riadite¾ 
SEVAK, a.s. Žilina, v súèasnosti práce finišujú na Bystrickej ulici, ale 
aj na samotnej ÈOV-ke. 

Projekt je spolufinancovaný z Kohezného fondu Európskej únie, 
štátneho rozpoètu Slovenskej republiky – v rámci programu životné 
prostredie. Dokonèený bude koncom roka 2011, avšak asfaltovanie 
vozoviek bude dokonèené na jeseò v roku 2012.

/mik/ 
2x Foto: Milan Kosec

FINIŠUJÚ PRÁCE NA VEREJNEJ 
KANALIZÁCII RAJEC

 Všetkým obèanom nášho 
mesta Rajec prajem 

príjemné prežitie 
vianoèných sviatkov

a do nového roku 2012 
želám ve¾a zdravia, 

osobných a pracovných 
úspechov.

Mgr. Vladimír Baïura, 
poslanec MZ Rajec

inzercia

OCENILI DARCOV KRVIOCENILI DARCOV KRVI

2x foto: Šzá
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Tak ako iné roky aj na konci tohto roka pripravilo Mestské kul-
túrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom 
Žilina sú�až v detskej improvizácii – Detská improliga. Sú�ažiaci      
z Rajca, Rajeckých Teplíc a Kamennej Poruby sa snažili èo najlep-
šie a najvýstižnejšie zahra� vylosované témy. Niektorým sa darilo 
tému vystihnú� lepšie, iným horšie – vždy záleží na nápaditosti a  
trošku možno aj na š�astí pri losovaní tém.

Porota s predsedom Jozefom Abafim udelila najviac bodov v pr-
vej kategórii družstvám: 1. miesto: Bublinky – Èili divadlo pri MsKS 
Rajec, 2. miesto: Žblnk – Èili divadlo pri MsKS Rajec, 3. miesto: 
Tigrice – ZŠ Kamenná Poruba.

V 1. kategórii ocenenie Najlepšia hereèka získala Lenka Špáni-
ková a Najlepším hercom sa stal Damián Cesnek – obaja z Èili di-
vadla.

V druhej kategórii najviac bodov získali: 1. miesto: Ako vždy – 
GAŠ Rajec, 2. miesto: Homelesáci – GAŠ Rajec, 3. miesto: Tak-
mer inteligentná poleva – ZUŠ Rajec. 

Ocenenie Najlepšieho herca a hereèky bolo udelené Márii 
Madajovej a Jánovi Slyškovi – obaja z GAŠ Rajec.

Posledná tohtoroèná Detská Improliga je za nami. Všetci sa te-
šíme na ïalšiu a ešte tvorivejšiu.

Eva Pekná
Foto: S. Kalma

Akoby slávny bájkar Ezop v bájke Stromy a sekera už pre stov-
kami rokov vedel, èo všetko budú ¾udia schopní urobi� a ako ¾ahko 
dokážu spustoši� našu Zem – napríklad výrubom stromov v lesoch 
a aký to bude ma� dopad pre nás ¾udí. Ezopove bájky v sebe ukrýva-
jú ve¾a pravdy a varovania. Aj žiaci štvrtého roèníka základných škôl 
v Rajci sa mohli vïaka bájke zamyslie� nad tým, èo všetko sa stane, 
keï èlovek vyrúbe jeden strom. Tak ako má význam les, lebo je 
domovom stoviek rastlín a živoèíchov, má význam aj strom. Uraste-
ný buk na lúke skrýva urèite ove¾a viac hniezd, škár, skrýš a dutín 
ako javor na ulici v meste, ale ani ten nie je bez svojich „podnájomní-
kov“. Každý jeden strom plní svoju úlohu v ekosystéme. 

Žiaci tretieho roèníka základných škôl z Rajca a z Ïurèinej si 
prostredníctvom príbehu od Daniela Heviera Aprílový Hugo a 
vreckový zlodej vyskúšali svoj pozorovací talent. Zaujímavos�ou 
bolo zistenie, že sa neboja poukáza� na svoje zlé vlastnosti. Príjem-
ným prekvapením pre všetkých boli zistenia, aké dobré vlastnosti si 
na nich vážia ich priatelia.

Forma takéhoto èítania dáva de�om možnos� prejavi� svoje po-
city verejne, bez strachu. Poukazuje na to, že èítaním kníh sa nielen 
dozvieme ve¾a pozitívnych a inšpirujúcich informácii, ale zažijeme  
s nimi i príjemnú zábavu.

Text a foto: Eva Pekná

kevná základná škola sv. J. Vianneyho). nauèí všetkých prváèikov èíta�, aby mohli 
Na deti èakal malý gašparko Sníèek so do konca školského roka èíta� knihy už 

svojou maèièkou, ktorý im vysvetlil, èo sa úplne sami. Nakoniec si všetky deti, ktoré 
smie a èo nie v knižnici. Po krásnej bábko- rodièia prihlásili do knižnice, odniesli svoj 
vej rozprávke už na vlastný èitate¾ský 
nich èakalo slávnost- preukaz. A keïže sú 
né pasovanie. Paso- našimi špeciálnymi 
vala ich knihovníèka èitate¾mi, tak je výni-
mestskej knižnice a moèný v tom, že 
zobrala si na to nie majú na òom krásny 
meè – tým sa pasujú obrázok. Každý nový 
iba rytieri, ale ve¾kú èitate¾ si odniesol aj 
ceruzku. Každý „sko- vypožièanú knihu, 
ro“ èitate¾ knižnice si ktorú si doma spolu  
pred òou pok¾akol na s rodièmi alebo súro-
jedno koleno a ona ho dencami preèítajú.

Èítanie patrí k základným zruènostiam pasovala za èitate¾a. Aj takýmto spôso-
nás ¾udí. Už šes�roèné deti sa v prvej triede Svojim odtlaèkom pal- bom sa snažíme na-
uèia prvé písmenká. ca na pamätnú listinu uèi� deti èíta� knihy 

potvrdil, že sa naozaj už od útleho veku, 
chce sta� èitate¾om inak sa ku knihe nik-Nieko¾ko rokov Mestská knižnica pri 
knižnice. Potom ho už dy viac nevrátia. Pre-Mestskom kultúrnom stredisku Rajec pasu-
èakala sladká odme- to je škoda, že bez-je prvákov za èitate¾ov knižnice. 

platné zápisné nevy-Pasovanie na. Ani triedne uèite¾-V tomto roku sa uskutoènilo 
užili všetci, ale iba 42 prvákov za èitate¾ov knižnice 28. no- ky našich prvákov ne-– 
rodièov prihlásilo vembra mohli osta� bez pov-. Pasovania sa zúèastnilo 61 prváèi-

šimnutia – každá sa prváèikov do našej kov zo štyroch tried oboch našich základ-
zaviazala k tomu, že knižnice.ných škôl (Základná škola Lipová ul. a Cir-

RAJECKÁ IMPROLIGA MÁ UŽ TRADÍCIURAJECKÁ IMPROLIGA MÁ UŽ TRADÍCIU

ČÍTANIE JE ZÁŽITKOM

ŠPECIÁLNI ÈITATELIA 
KNIŽNICE

ŠPECIÁLNI ÈITATELIA 
KNIŽNICE

Šzá
Foto: E. Pekná

Foto: Šzá
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o tom, èo sa im páèilo, èo ich zaujalo a dokonca kladne zhodnotili aj 
kvalitu prípravy prednášok. Ïakujeme!

Prednášky realizovali kpt. Juraj Šimkuliè, npor. Marcel Urban, 
ppr. Branislav Žaškovský. Spolupracovali: stržm. Jozef Pekara a Mestská polícia v Rajci v septembri a novembri zrealizovala 

 Prevencia kriminality na základných školách v Rajci stržm. Roman Tarana.projekt . Na 
tento projekt získalo mesto štátnu dotáciu vo výške 2 024 eur a zo 
svojho rozpoètu uvo¾nilo ïalších 506 eur. 

S prednáškou sme zaèali na Cirkevnej základnej škole sv. J. 
Vianneyho. Prednášok sa zúèastnilo 340 žiakov školy. Pokraèovali 
sme na Základnej škole, Lipová 2, kde sme zaujali ïalších 548 
žiakov.

Projekt bol rozdelený do dvoch skupín. U prvej skupiny žiakov  
1. až 5. roèníka sme sa zamerali na dopravnú výchovu. V tejto èasti 
sme deti pouèili, ako sa správa� na cestách, aby neohrozili seba ale-
bo iných. Vysvetlili sme im, èo je to šikanovanie a ako sa majú za-
chova�, keï sú jej obe�ou alebo svedkom. Ïalej sme sa rozprávali aj 
o záškoláctve a vandalizme. Najmenšie deti sme upozornili na mož-
né riziká kontaktu s cudzími ¾uïmi. 

U druhej skupiny starších žiakov (6. – 9. roèník) sme rozoberali 
nebezpeèné javy ako sú šikanovanie, vandalizmus a záškoláctvo. 
Nedalo nám nespomenú� aj ve¾mi negatívny jav dnešnej doby – tý-
ranie zvierat. Ve¾mi nás potešilo, že takéto jednanie deti ostro odsú-
dili. Hlavne sme však túto vekovú skupinu chceli upozorni� na ve¾ké 

Veríme, že projekt prispeje k predchádzaniu a eliminácii trestnej nebezpeèenstvo, ako je užívanie návykových látok. Vysvetlili sme 
je sa èinnosti maloletých a mladistvých, k budovaniu dobrých vz�ahov, im, ako ¾ahko vzniká závislos� a aké �ažké zbavi�  drogovej 

vytváraniu príjemného prostredia a pozitívneho postoja k životu.závislosti. Zdôraznili sme im, že je dôležité nepod¾ahnú� pokušeniu 
a ponúkanú drogu razantne odmietnu�. Niekedy iba jedna dávka kpt. Juraj Šimkuliè, náèelník MsP Rajec 
môže vies� k závislosti. Prednášky sa de�om páèili, o èom svedèia a npor. Marcel Urban, zástupca náèelníka
slohové práce, ktoré deti v niektorých triedach napísali. Písali v nich        Foto: archív MsP Rajec

MESTSKÍ POLICAJTI PREDNÁŠALI DEŤOM

jadrovala k výkonom hneï po vystúpení, èo Školský rok v našej umeleckej škole 
pôsobilo mimoriadne spontánne a úprimne. ešte neodkrojil ani prvú polovicu a už sa 
Nároènos� takéhoto podujatia potvrdzuje aj dostavili neoèakávané, ale o to cennejšie 
ten fakt, že sú�až zaèínala o 10. hodine a úspechy našich žiakov. 12. novembra sa 

SALVEO konèila o 22. hodine. V silnej konkurencii 44 taneèný súbor ZUŠ –  zúèastnil    
súborov SALVEO pod umeleckým vedením 3. roèníka medzinárodnej taneènej sú�aže 

Move On Mgr. Kataríny Gürtlerovej Törökovej získalo amatérskych súborov v Žiline 
1. miesto Dance Cup 2011 nasledovné ocenenia: v kategórii: Soòa Porubèanská – spev, Katarína Janke-. Sú�ažilo sa v taneèných 

School production – choreografia: Alica      chová – spev, Adam Hojo – basová gitara, disciplínach: disco, hip-hop, open, free dan-
v krajine zázrakov. 3. miesto v kategórii: Jakub Mihal – gitara, Jakub Babèan – bicie ce, schop production. Vekové kategórie boli 
Mini disco – choreografia: Stars (Natália Mi- nástroje, Mário Zafka – klávesové nástroje, rozdelené na: mini, detskú vekovú kategó-
halcová, Viktória Hromadová) a 3. miesto   ¼ubomír Mazák – sólová gitara. Odborná riu, juniorskú a mládežnícku. 10-èlenná od-
v kategórie: Hip-hop (juniori) – choreogra- porota, pod vedením skladate¾a, hudobní-borná porota zložená z aktívnych taneèní-

fia: Yeah. Po prvý- ka, dirigenta Pavla Zajaèka sa vo verejnom 
krát sa sú�aže zú- hodnotení vyjadrila, že skupina predviedla 
èastnili aj žiaèky  n ao za j p rofesionálny výkon. Cenu sympatie 
1. roèníka a s chore- získal mladý nájdený talent v hre na bicích 
ografiou Bambu¾ky nástrojoch – Jakub Babèan. Každý vie, že 
získali ocenenie za za týmito úspechmi sú hodiny driny, cvièe-
finálovú úèas�. nia a práce na interpretácii nielen zo strany 

žiakov, ale aj ich pedagógov. 
Ïalšie úspechy 

z a z n a m e n a l a  Dovolím si však na záver srdeène poïa-
hudobná skupina kova� nielen oceneným, ale hlavne zriaïo-
DO-RE-MI ,  ktorá vate¾ovi Mestu Rajec, ktoré nám pomáha    
pracuje pod odbor- k vytvoreniu takýchto podmienok, ktoré sú 
ným a nesmierne pre podporu a rozvoj talentov práve v dneš-
obetavým vedením ných uponáh¾aných èasoch mimoriadne 
nášho uèite¾a Jaro- dôležité. Veï napríklad skupina DO-RE-MI 
s lava Jankecha.   m á k dispozícii kvalitné hudobné nástroje, 
15. novembra sa aparatúru, èo oceòujú žiaci, pedagógovia    
zúèastnila 12. roèní- i porotcovia na sú�ažiach. Som rád, že sa 
ka celoslovenskej opä� potvrdilo dobré meno našej školy a ve-
sú�aže detských a rím, že s rados�ou z výkonov bude rás� aj 

mládežníckych hudobných skupín a súbo- túžba detí v širokej verejnosti po umelec-kov, choreografov, trénerov i taneèných pe-
rov s medzinárodnou úèas�ou Kremnické kom vzdelávaní sa práve u nás.dagógov z celého Slovenska pracovala      
laso v ZUŠ Gbely. V kategórii do 16 rokov, v jednotlivých kategóriách vždy v pä�èlen- PaedDr. Marián Remenius,
kde sú�ažilo 6 skupín sa jasným favoritom a nom zložení. Zaujímavos�ou je, že hodno- riadite¾ školy
zároveò ví�azom stalo DO-RE-MI v zložení: tenie súborov bolo verejné a porota sa vy- Foto: archív ZUŠ Rajec 
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Obvodné oddelenie Policajného zboru 
Rajec je základný útvar Policajného zboru a 
patrí pod Okresné a Krajské riadite¾stvo Po-
licajného zboru v Žiline. Samotné obvodné 

ale v poslednom období žiaden neevidujeme.oddelenie nedisponuje finanènými prostried- Aké prípady najèastejšie riešite?
kami pre èinnos�, tá sa zabezpeèuje pros- Prípady, ktoré obvodné oddelenie rieši, 

môžeme rozdeli� do dvoch základných skupín. Je polícia v Rajci zapojená aj do nejakých tredníctvom Krajského riadite¾stva. Ako fun-
A to na priestupky a trestné èiny. Èo sa týka projektov?gujú policajti obvodného oddelenia v Rajci, èo 

V rámci preventívnych aktivít prebiehal     a ako riešia, ako sú personálne zabezpeèe- priestupkov, najèastejšie objasòujeme 
v predchádzajúcich rokoch, naposledyv škol-ní sme sa opýtali riadite¾a oddelenia priestupky proti majetku a obèianske-
skom roku 2010/11 preventívny projekt mu spolunažívaniu, tzv. bytové zák- Sprá-mjr. Mgr. Jozefa Sedliaka, ktorý túto 

 ktorý vyuèovali dvaja vyško-roky medzi rodinnými príslušníkmi vaj sa normálne,inštitúciu vedie rovných 10 rokov.
lení policajti Obvodného oddelenia PZ Rajec  a potom služobné zákroky v po-
v piatom roèníku základných škôl v Rajci na Ako funguje štátna Polícia       hostinských a reštauraèných za-
Lipovej ul. a v Rajeckých Tepliciach. Každý v Rajci a èo je jej náplòou? riadeniach. Pri majetkových 
mesiac oduèili dve vyuèovacie hodiny na Obvodné oddelenie PZ        priestupkoch sú to rôzne drobné 
vopred vybranú tému, ku ktorej mali aj podkla-v Rajci patrí pod odbor poriadko- krádeže, kde škoda nepresahuje 
dové materiály. Ïalej policajti vykonávali vej polície Okresného riadite¾stva 266 eur a páchate¾ neprekoná 
preventívne aktivity na základných a mater-PZ v Žiline, teda jeho hlavnou nápl- žiadnu prekážku. Priestupky rieši-
ských školách pod¾a požiadaviek vedení tých-òou je ochrana verejného poriadku.   me napomenutím, uložením blokovej 
to škôl. Zvyèajne bol o rôzne preventívne akti-V zmysle zákona o Policajnom zbore je pokuty alebo sa spracuje priestupkový 
vity záujem ku koncu školského roku. Policajti však èinnos� obvodného oddelenia ove¾a šir- spis. Pri trestných èinoch taktiež najèastejšie 
prezentovali prácu polície, vysvet¾ovali de-šia. Tunajší základný útvar PZ plní okrem úloh vyšetrujeme majetkové trestné èiny, osobitne 
�om, ako sa správa� na ceste, èo je trestný èin, na úseku ochrany verejného poriadku taktiež krádeže vlámaním do najrôznejších objektov. 
priestupok, aké sú sankcie za protiprávne úlohy na úseku bezpeènosti a plynulosti cest- Z ïalších trestných èinov sa najèastejšie obja-
konania, aké je nebezpeèné pre mladých ¾udí nej premávky, pátrania po osobách, motoro- vujú medzi podaniami obèanov trestné èiny 
užívanie drog a pod. Taktiež predvádzali poli-vých vozidlách a veciach, úlohy na úseku podvodu a zanedbania povinnej výživy. Za     
cajnú techniku a policajti služobnej kynológie prevencie, odha¾uje trestné èiny a zis�uje ich 9 mesiacov roku 2011 sme na Obvodnom od-
ukazovali, èo dokážu policajní psi.páchate¾ov, spolupôsobí pri ochrane základ- delení PZ Rajec zaevidovali celkom 268 pries-

ných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, tupkov vo forme priestupkového spisu a 292 
zdravia, osobnej slobody a bezpeènosti osôb priestupkov prejednaných v blokovom konaní. Èo by ste chceli na záver odkáza� èitate-
a pri ochrane majetku. Taktiež vykonáva Za to isté obdobie sme zaevidovali celkom 160 ¾om?

Na záver je potrebné podotknú�, že èin-vyšetrovanie trestných èinov a preverovanie trestných èinov, 93 sa podarilo objasni�. V pos-
nos� rôznych policajných zložiek je ve¾mi zá-oznámení o skutoènostiach nasvedèujúcich lednom období sú ve¾mi rozšírené, a nielen     
vislá od pomoci obèanov rôznym spôsobom.  tomu, že bol spáchaný trestný èin s trestnou v našom služobnom obvode, krádeže mede-
A to napríklad tým, že sa sami budú snaži� vo sadzbou do troch rokov. ných zvodov z najrôznejších objektov (rodinné 
väèšej miere chráni� si svoj majetok pred od-domy, kostoly, fary a pod.) a taktiež krádeže 
cudzením a poškodením, ale tiež tým, že ne-Ste dostatoène personálne zabezpeèení na nafty. Preto touto cestou chcem upozorni� 
budú ¾ahostajní voèi páchaniu protiprávneho všetky úlohy? obèanov, ktorých sa táto trestná èinnos� môže 
konania. Budú si všíma� toto protiprávne ko-Personálne obsadenie obvodného odde- týka�, na túto skutoènos� a na vykonanie opat-
nanie aj v prípade, keï sa ich to nebude pria-lenia je na adekvátnej úrovni vzh¾adom k bez- rení na ochranu svojho majetku.
mo dotýka� a oznámia ho (aj anonymne) na peènostnej situácií. Poèet policajtov v priebe-
políciu. Týmto spôsobom sa môže výrazne hu rôznych období kolísal z dôvodu urèitej Vyskytuje sa vo vašej namáhavej profesii 
zvýši� šanca na objasnenie protiprávneho ko-fluktuácie, ale vždy bol dostaèujúci na zabez- aj nejaký kuriózny prípad?
nania a na zlepšenie bezpeènosti obèanov.peèenie všetkých èinností, ktoré obvodné od- V policajnej praxi sa obèas stretávame aj  

delenie vykonáva. s kurióznymi, niekedy až úsmevnými prípadmi, 

NEBUĎTE ĽAHOSTAJNÍ VOČI PÁCHATEĽOM

Peter Pekarík

tice, vytvorili originálne jesenné obra- krásnom popoludní spokojné vracali s rodièmi 
zy. V tvorivej, príjemnej atmosfére sa domov. 
všetkým pracovalo ve¾mi dobre. Deti 
aj rodièia sa za svoju aktivitu pohostili A bola noc. A bol znova deò 8. november. 
výborným jablkovým mriežkovým ko- Slnkom zaliate ráno predvídalo pekný deò.     
láèom od našich kuchárok. V šatni detí V tento deò sa deti z druhej, tretej a štvrtej 
sme z týchto „nádher“ vytvorili výstavu triedy tešili na návštevu bábkového divadla v 
a pravú „halloweensku“ atmosféru Žiline na bábkové predstavenie O jedákovi a 
umocnili malými kahanèekmi. èervenom kabáte. Spoloèný výlet autobusom 

rozžiaril de�om oèká. Bolo to vzrušujúce. Deti 
3. novembra sme pokraèovali sú- boli plné oèakávaní, veï niektoré navštívili 

�aživým popoludním Šarkaniádou bábkové divadlo po prvýkrát. Bábky boli 
spojenou s výletom do prírody a púš- nádherné a predstavenie ich zaujalo tak, že    
�aním šarkanov. Poèasie nám prialo. v sále bolo úplné ticho. Deti vhodne reagovali 
Bol nádherný slneèný jesenný deò a a spolupracovali s bábkami. Veselými pies-
fúkal aj vietor. Fa- òami a pouèným textom na-
rebné šarkany sa vodili herci atmosféru ra-

V MŠ na ulici Obrancov mieru sme jesen- vznášali vysoko v povetrí. dosti a š�astia. Odmenou 
né obdobie prežívali ve¾mi aktívne a tvorivo. To bolo radosti a výskotu. pre nich bol neutíchajúci po-
Zrealizovali sme tri úspešné akcie. Z toho dve Deti mohli sú�aži� aj v hode tlesk všetkých prítomných 
boli v spolupráci s radou rodièov. krúžkom a bumerangom na detí, ktoré sa mohli s herca-

cie¾ a v behu opreteky s ve- mi aj odfoti�. Návšteva báb-
terníkmi. Všetci boli ví�az- kového divadla sa vydarila. Všetko sa zaèalo 24. októbra o 16:00 hod. 

Jesenným kúzlením mi. Sladká odmena, diplom Môžeme tak usúdi� z otázok . Rodièia a deti vykúzlili    
a oma¾ovanka vyèarili spo- detí: „Kedy ešte pôjdeme do z vlastného prírodného materiálu nádherné 
kojnos� na tvárach detí, kto- divadla?“jesenné postavièky – mrkváèikov, tekvièiakov, 
ré sa po aktívne prežitom  strašidielka. Naaranžovali krásne jesenné ky-

ÈO NÁM PRINIESLA JESEÒ?ÈO NÁM PRINIESLA JESEÒ?

Edita Pekariková 
a kolektív uèiteliek MŠ Obr. mieru v Rajci

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ
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Štvr�rok je za nami a tých, ktorí si mysleli, 
že tri mesiace sú príliš krátka doba na nejaké 
významné udalosti musíme vyvies� z omylu. 
Najmä kvôli tomu, že hocijaký, èi aj menší bežkách, zatia¾ èo my ostatní sme dali pred- týka najlepšími výkonmi sa môžu pochváli� 

„zubaèke“úspech, považujeme za udalos�. nos� . Tretiaci majú za sebou týž- naše mažoretky, ktoré fungujú ako krúžok pri 
deò plaveckého výcviku. Piataci sa vybrali našej škole a ich úspechy sú známe široko-
do Múzea slovenskej dediny, hrad Streèno a ïaleko. V chorvátskom Poreèi sa zúèastnili Po tom, èo naša škola minulý rok dostala 

 pretrvávajúcich staveb- plavbu na pltiach. Deviataci si to namierili do Majstrovstiev Európy, kde získala každá ma-nový šat a z dôvodu
ných úprav bol srdca Slovenska – Banskej Bystrice. Takmer žoretka minimálne jednu medailu. Ešte raz zaèiatok školského roka 

celá škola (3. až 9. roèník) sa zúèastnila im gratulujeme. Žiaèka VIII.C triedy Katka hektický, tento september sme zaèali s ús-
prednášky a výstavy Èaro vesmíru, ktorú Czánová ako èlenka cyklistického oddielu    mevom na tvári a spomienkami na minulo-
zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v Žiline reprezentuje našu školu. V auguste roèné „stavenisko“. Privítali sme 549 žiakov 
Rajec. Prváci a druháci zažili Strašidelné získala 2. miesto na Majstrovstvách Sloven-nielen z Rajca, ale aj širokého okolia – napr. 
múzeum v Rajci. Štvrtáci a tretiaci sú naplne- ska v horskej cyklistike a v septembri 2. mies-Èièmany, Faèkov, Stránske. Aj v tomto roku 

žiaril ní dojmami zo Zážitkového èítania v mest- to vo Finále školských majstrovstiev Sloven-školský interiér  jesennými farbami. Šar-
skej knižnici. Prváèikovia sú už zimatrikulo- ska. Katka sú�aží v kategórii mladšie žiaèky. kany, stromy, lístie a tekvice bolo vidie�         
vaní a aj pasovaní za riadnych èitate¾ov Vo výtvarných sú�ažiach dosiahli naši žiaci v každom rohu. 
mestskej knižnice. Celá škola sa zúèastnila viacero úspechov. Silvia Bakošová (VII.D) Naši žiaci si mohli vybra� z 31 rôzne za-
hudobno-výchovného predstavenia, ktoré získala 1. miesto v sú�aži s protidrogovou meraných krúžkov – od matematického a 
pre nás zorganizovala agentúra LETart. tematikou, ktorú vyhlásila Nadácia Lúè. Erik slovenského jazyka, ktoré slúžia ako prípra-
Predstavenie pod názvom Pesnièky z vrecka Launa (VII.D) získal 3. miesto v celosloven-va deviatakov na celoslovenské testovanie, 
pre veselé decká bolo urèené pre 1. – 5. skej sú�aži Slovensko v srdci Európy a v tejto cez krúžok francúzskeho jazyka, stolnoteni-
roèník a predstavenia Vzdušné zámky, za- istej sú�aži bola udelená cena za výstavu sový, fyto krúžok, golfový, taneèný, turistic-
meraného najmä na drogovú prevenciu sa žiakom Andrejovi Šimkovi a Tomášovi Van-ký, dramatický, šikovných rúk – ktorých výs-
zúèastnili žiaci 6. – 9. roèníka. Boris Lettrich dlíèkovi (obaja z VII.D). Samozrejme tavu ste si mohli pozrie� v novembri v radnici 
zo skupiny AYA opä� nesklamal a výborne blahoželáme nielen tým najúspešnejším, ale a mnohé iné až po novinku, ktorou je krúžok 
zabavil. Piataci si ešte pred jesennými práz- všetkým žiakom, ktorí reprezentujú našu Cabri geometria (pohyblivé geometrické 
dninami zorganizovali Halloweenský veèie- školu a veríme, že poèet tých úspešných konštrukcie). 
rok v maskách, vyrezávali tekvice, tancovali bude stále narasta�. Vo väèšine tried na 2. stupni sme vyme-
a sú�ažili. V decembri nechýbalo stretnutie   Aj my sa snažíme šetri� prírodné zdroje a nili klasické zelené tabule za biele keramické 

sme oh¾aduplní k životnému a k zefektívneniu uèebného pro-
prostrediu. Vedia to aj naši žiaci a cesu nám dopomáha výtvarný 
práve preto sme sa rozhodli ateliér, nieko¾ko interaktívnych 
triedi� odpad. Separácia odpadu tabú¾, 2 poèítaèové uèebne, che-
je zatia¾ tohtoroènou novinkou. mické a po minuloroènej pres-
Na našich chodbách sa objavilo  tavbe aj jazykové laboratórium, 
5 druhov kontajnerov rôznych fa-ktoré sa teší mimoriadnej ob¾u-
rieb a s oznaèením, kde èo odha-be. Je to trieda, ktorá je vybave-
dzova�. Samozrejme, je pri nich ná špeciálnym pracoviskom pre 
umiestnená aj nástenka s vysvet-uèite¾a. Jeho ovládacia jednotka 
livkami. Separujeme od októbra je vybavená centrálnou techni-
a snažíme sa na to postupne kou a pevným CD prehrávaèom, 
zvyka�, ale sme si vedomí toho, prièom okrem tohto je možná re-
že každá zmena si vyžaduje èas. produkcia zvuku z ïalších dvoch 
Postupne z chodieb zmizli smet-externých zdrojov (MP3 prehrá-
né nádoby, tie sú už iba v trie-vaè, laptop, podcasty z mobilu). 
dach, kde by žiaci mali vhadzo-Každý žiak má svoje pracovisko, 
va� len biologický odpad a obaly ktoré pozostáva zo slúchadiel    

zo sladkostí a cukríkov. Podaktoré triedy už s Mikulášom, pre našich najmenších pred-s mikrofónom a umožòuje jeho komunikáciu   
Èerveòkrá¾ a Žltovláska majú triediace nádoby aj v triedach. stavenie  a pre väè-s uèite¾om. Uèite¾ dokáže komunikova� so 

ších Báthoryèka, na ktoré nás pozvalo MsKS všetkými žiakmi, ale žiaci medzi sebou nie. 
Informácie o našich aktivitách, akciách Rajec. Samozrejmos�ou je návšteva pred-Pre individuálnu prácu žiaka je možné, aby si 

ako aj projekty niektorých našich žiakov mô-vianoènej Viedne pre žiakov 7. až 9. roè-aj on mohol pripoji� dva externé zdroje. Celý 
žete nájs� na webovej stránky našej školy níka, ktorá sa, ako dúfame, opä� vydarí. Av-systém nám umožòuje, aby sme žiakom, 

 .šak tento rok bude výlet s malými zmenami. ktorí sú rozdelení do dvoch skupín, púš�ali 
Namiesto obrovského a úžasného Technic-dve rôzne nahrávky súèasne. Osvedèilo sa 

Škola už žiari vianoènou výzdobou a kého múzea navštívia múzeum voskových nám to, pretože žiaci pri poèúvaní nie sú 
všetci sa tešíme na Vianoce. Touto cesto by figurín. Stretnú tu napríklad rakúskeho cisá-rušení zvukmi z okolia a viac sa sústredia.
sme sa chceli poïakova� žiakom, pedagó-ra, èeského a uhorského krá¾a Františka Samozrejmos�ou je, že každý žiak školy 
gom a všetkým zamestnancom školy, Mestu Jozefa I. spolu so speváèkou Lady Gaga, má svoju skrinku, za ktorú je zodpovedný. Tí, 
Rajec, Mestskému kultúrnemu stredisku Ra-cisárovnou Sissi. Všetkých na jednom mies-ktorí poznajú Základnú školu, Lipová ul. 

J jec za predstavenia, besedy, výstavy, reme-te a v tomto storoèí. vedia, že už nieko¾ko rokov u nás nepoèu� 
selné dielne a akcie, ktoré pre nás organizuje Na škole prebieha nieko¾ko celoroèných klasické zvonenie, ale každý zaèiatok a ko-
a všetkým priaznivcom našej školy.sú�aží, máme za sebou predmetové olym-niec hodiny alebo prestávky je oznámený 

piády a niektorí žiaci sa zúèastnili sú�aže úryvkom nejakej známej piesne, a tak každý 
Tak odfúknite snehovú vloèku z dlane 

Expert Geniality Show, kde nedoèkavo oèa-pracovný deò u väèšiny zaèína spevom.
a prajte si nieèo nevídané. 

kávajú, èi dostanú certifikát s možnos�ou Už v septembri využili siedmaci krásne 
Veï Vianoce sú ten kúzelný èas, 

používa� titul EXPERT v jednej zo zadaných poèasie a vybrali sa na turisticko-poznávaciu 
keï š�astie a pohoda vládnu v nás. 

tém. Inakos� tejto sú�aže je v tom, že žiaci si exkurziu do Tatier. Aj keï cesta vlakom bola 
Krásne Vianoce a š�astný nový rok želá až v deò testovania zvolia dve témy a ak im dlhá, stálo to zato. Bilíková chata, Rainerka a 

kolektív pracovníkov Základnej školy Lipová téma nevyhovuje, môžu ju zmeni�. najmä Studenovodské vodopády nás oèarili. 
ul. v Rajci. Zúèastnili sme sa viacerých èi už športo-Po nich prišiel na rad tubbing a podaktorí 

vých alebo umeleckých sú�aží. Èo sa športu odvážlivci si vyskúšali jazdu dolu na kolo-

www.mzsrajec.edu.sk

KEĎ SA POVIE – NAŠA ŠKOLA...KEĎ SA POVIE – NAŠA ŠKOLA...

Základná škola Lipová ul.

Foto: archív ZŠ, Lipová
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Všetko sa to zaèalo 2. októbra, keï sme sa stretli o druhej po-
poludní na parkovisku pri poliklinike. Plní oèakávaní sme naložili 
batožinu, nasadli do autobusu a vydali sa na výlet s ve¾kým V.

Prvý deò sme navštívili hlavné mesto Belgicka – Brusel. Èakalo 
nás obrovské atómium v tvare molekuly železa, ve¾ké námestie s nád-
hernými historickými budovami, rôzne sochy, z ktorých najznámejšia 
je soška cikajúceho chlapèeka. Sošku pravidelne obliekajú do krojov 
rôznych národov, do jeho garderóby patrí aj slovenský kroj. A to naj-
chutnejšie nakoniec – množstvo výbornej belgickej èokolády. Veèer 
sme sa presunuli do ubytovne, kde sme snívali o sladkých zážitkoch.

Na druhý deò, skoro ráno, sme sa plavili trajektom cez prieliv La 
Manche do Ve¾kej Británie. Cie¾om našej cesty bol Londýn – najväèšie 
mesto Európy. Tu sme strávili štyri dni spoznávaním, pre nás, nezná-
mej krajiny.

Naše putovanie viedlo cez rôzne zámky, sídla panovníkov, Green-
witch – najzelenšiu èas� mesta, kde sa nachádza nultý poludník, ktorý 
rozde¾uje zemegu¾u na západnú a východnú. Ïalej sme navštívili 
jeden z najväèších, stále obývaných hradov sveta – Windsor, Hyde 
park, Buckinghamský palác èi sídlo Henricha VIII. Navštívili sme 
prírodovedné múzeum vedy a techniky a tiež múzeum voskových 
figurín Madame Tussaud. Metrom a typickými èervenými dvojposcho-
dovými autobusmi sme sa dostali do centra mesta. Tu sme si zblízka 
pozreli najvyššie budovy, finanèné centrá, Tower Bridge, katedrálu St. 
Paul, známy Big Ben a Londýnske Oko.

Posledný deò sme navštívili Oxford Street – 6 km dlhú ulicu           
s najrozliènejšími nákupnými centrami, kde sme nakúpili darèeky pre 
svojich blízkych.

Po nároènej „túre“ sme nastúpili do autobusu a vydali sa na cestu 
domov. Aj napriek ve¾mi pekným zážitkom sme sa úprimne zaradovali, 
keï sme prechádzali hranice s Èeskom. Domov sme prišli síce una-
vení, ale spokojní, obohatení o neopakovate¾né zážitky a vedomosti.

Chceli by sme poïakova� profesorkám, že to s nami vydržali a 
dokázali nám tolerova� malé prehrešky, my sme sa zas snažili 
nestrati� sa v takom ve¾kom meste ako je Londýn, èo tiež nebolo 
¾ahké.

K. Cibulková a E. Ondrejková, 3.A, Gymnázium Javorová Rajec

VÝLET DO LONDÝNAVÝLET DO LONDÝNA
Okrúhle jubileá sú dôvodom nielen na oslavu, ale aj na to, aby sme 

sa obzreli spä� do minulosti. Sú vïaènou príležitos�ou na spomienky a 
milé stretnutia. 55-roèný vývoj našej školy bol sprevádzaný množ-
stvom štrukturálnych i obsahových zmien, ktoré odrážali meniace sa 
spoloèenské podmienky a nové požiadavky kladené dobou na výcho-
vu a vzdelávanie.

1. septembra 1956 vznikla jedenás�roèná stredná škola, ktorá 
bola systémovými zmenami v školskom roku 1970/71 pretvorená na 
gymnázium. Nová sociálno-ekonomická realita a politický systém      
v 90-tych rokoch tiež výrazne zasiahli výchovu a vzdelávanie. Gymná-
zium nadobudlo novú vnútornú profiláciu. Teraz sme opä� v procese 
školskej reformy, ktorej prví absolventi budú maturova� v tomto škol-
skom roku. 

Reforma, to nie sú len zákony a vyhlášky. Je aj o ¾uïoch, ktorí vkla-
dajú do tohto procesu kus seba. Je to zvláš� dôležité v dnešnej roz-
poruplnej dobe, v ktorej silnie tendencia rezignova� na morálne hod-
noty a normy, rastie egoizmus spojený s absenciou obèianskych cnos-
tí. Rast moci èloveka znižuje jeho schopnos� urèi� poradie hodnôt.     
V tejto situácii je nesmierne dôležité ma� pevné body, mí¾niky, ktoré ur-
èujú smer. Ich spo¾ahlivá znalos� je jedným z predpokladov úspešnej 
výchovy a vzdelávania. Vždy platilo a platí, že uèite¾ bez toho, aby si to 
uvedomoval, zapåòa dôležité miesto v živote svojich žiakov. Tí ho nas-
ledujú, uèia sa od neho, napodobòujú ho. V tom je ve¾ká individuálna 
zodpovednos� každého uèite¾a. Odrazom úspešnosti pedagogického 
úsilia všetkých generácií uèite¾ov sú úspešní lekári, právnici, inžinieri, 
bankári, uèitelia, stovky slušných, úspešných ¾udí. 

55 rokov, to je presne     
2 750 absolventov, viac ako 
90 pedagógov, stovky ži-
votných príbehov a osudo-
vých stretnutí. 55 rokov, to 
je obdobie, za ktoré patrí 
vïaka všetkým tým, ktorí 
sa podie¾ali na tomto krás-
nom, živom procese h¾ada-
nia ¾udských osudov a 
osobností. 55 rokov života 
školy neznamená stagná-
ciu, je dôvodom pre h¾ada-
nie východísk do budúc-
nosti. 

Vzdelanie – brána do 
života. To sú slová, ktoré 
vás vítajú pri vstupe do 
budovy nášho gymnázia. 
Bežne ich vnímame skôr 
ako dekoráciu, ale ony ma-
jú hlbší zmysel. Vyjadrujú 
víziu školy, ktorá nám uèi-
te¾om dáva pocit zmyslupl-
nosti, zodpovednosti a sily 

pokraèova� v práci i v podmienkach, ktoré nie sú optimálne. Pevne 
dúfam, že i naïalej dokážeme vies� našich žiakov tak, aby srdcom a 
rozumom boli dôstojnými nasledovníkmi predošlých generácií. 

Pri príležitosti 55. výroèia založenia Gymnázia na Javorovej ulici 
vedenie a zamestnanci školy spolu s Radou rodièov zorganizovali     
26. novembra Katarínsku zábavu. Na netradiènom stretnutí rodièov, 
uèite¾ov, súèasných i bývalých žiakov a ostatných priate¾ov školy si 
zúèastnení pripomenuli toto jubileum formou prezentácie, výstavy 
žiackych prác a krátkym kultúrnym programom žiakov. 

Na záver by som chcela poïakova� Rade rodièov, svojim kolegy-
niam a sponzorom za prípravu a organizáciu tohto podujatia.

Nech múdros� a túžba po poznaní idú ruka v ruke v ïalších rokoch 
života „mojej, našej i vašej školy“.

RAJECKÉ GYMNÁZIUM
OSLAVUJE 55 rokov

RNDr. Henrieta Melišová, riadite¾ka školy

Príslušníci Mestskej polície v Rajci realizovali pre všetkých žiakov 
Základnej školy na Lipovej ulici projekt zameraný na prevenciu krimi-
nality mládeže, bezpeènosti v doprave, záškoláctvo, vandalizmus, ši-
kanu a návykové látky. 

Od 12. októbra do 8. novembra veku primeraným spôsobom od-
prezentovali pripravené témy, prièom žiakom priblížili ich pracovnú 
èinnos� a prostriedky, s ktorými pracujú. Na záver každej prezentácie 
rozdali de�om motivaèné videá.

PaedDr. Marian Paprskár, riadite¾ ZŠ Lipová ul.

PREVENCIA KRIMINALITY

Foto: archív gymnázia
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Aktuálne výsledky majstrovských sú�aží po 9. kole (ku 26. 11. 2011):

III. LIGA:
STK Rajec A – Kysucký Lieskovec A 14:4 VII. Liga
Žilina C – Zákopèie A 11:7 STK Rajec B – Višòové D     6:12
Martin Medokýš – Liptovské Sliaèe   5:13 Maršová-Rašov A – Žilina PaP A 14:4
Rado¾a A –- Ružomberok SCP A 16:2 Rosina B – Divina-Lúky B  13:5
Námestovo A – Krušetnica A 14:4 Žilina Energodata H – K¾aèe A 17:1
Novo� A – Ružomberok C   5:13 Jablonové A – Belá A 15:3
STK Rajec A – Zákopèie A 13:5 Nededza C – Terchová A   6:12
Žilina C – Kysucký Lieskovec A   8:10

Poradie mužstiev:Martin Medokýš A – Ružomberok SCP A 13:5
Rado¾a A – Liptovské Sliaèe A 13:5
Námestovo A – Ružomberok C odložené
Novo� A – Krušetnica A   9:9

Poradie mužstiev:

Všetky zúèastnené družstvá majú pred sebou ešte 2 kolá, 
ktoré odohrajú do 17. decembra a tým bude zavàšená jesenná èas� 
sú�aže.

Jozef Kavec,Stolnotenisový klub Rajec

   

1. 9 8 0 1 113:49 25 
2.  8 8 0 0   99:45 24 
3.  8 8 0 0   98:46 24 
4.  9 5 1 3   84:78 20 
5. 9 4 1 4   81:81 18 
6. 9 4 0 5   76:86 17 
7. 9 4 0 5   80:82 17 
8. 9 4 0 5   84:78 17 
9. 9 2 1 6   70:92 14 

10. 9 2 0 7   63:99 13 
11. 9 1 1 7   51:111  12 
12. 9 1 0 8   55:107 11 

Rado¾a A
Ružomberok C  
Námestovo A
Novo� A 
Krušetnica A
Žilina C  
STK Rajec A 
Zákopèie A 
Liptovské Sliaèe A 
Kys. Lieskovec A 
Ružomberok SCP
Martin Medokýš A

bodyskóreprehryremízyvýhrystretnutiemužstvo

1. 9 9 0 0 131:31 27 
2.  9 8 0 1 114:48 25 
3.  9 7 0 2 109:53 23 
4.  9 6 0 3   96:66 21 
5. 9 5 0 4   76:86 19 
6. 9 3 3 3   74:88 18 
7. 9 3 2 4   75:87 17 
8. 9 3 1 5   76:86 16 
9. 9 3 0 6   72:90 15 

10. 9 2 2 5   62:100 15 
11. 9 1 0 8   47:115 11 
12. 9 0 0 9   40:122 9 

Žilina Energodata H
Višòové D
Rosina B
Maršová-Rašov A 
Terchová A
K¾aèe A 
Divina-Lúky B
STK Rajec B  
Nededza C  
Jablonové A
Žilina PaP A 
Belá A

bodyskóreprehryremízyvýhrystretnutiemužstvo

AKTUÁLNE UMIESTNENIE STOLNOTENISTOVAKTUÁLNE UMIESTNENIE STOLNOTENISTOV

ktorý nás cestou do Florencie èastoval rezòami, samozrejme aj sám 
seba – veï ich mal 27, tiež chcel prís� pod 5 hodín, ale nie a nie.       
A tak sme sa navzájom pos�ažovali, aj pochválili jeden druhého. 
Museli sme si aj prizna�, že kilá, ktoré sme od leta nazbierali a aj tie 
výborné rezne, na ktoré sme bežali nám síce chutili, ale z takej stra-
vy sa veru dobré výkony nepodávajú.

Náš obdiv si v tento deò zaslúžili naši „servismeni“ Jarka Uhlári-
ková a Slávo Streèanský, ktorí poctivo stáli na štyridsiatom kilometri 
5 hodín, aby si boli istí, že sa všetci dostaneme do cie¾a. Horšie bolo 
to odkrivkanie potom z cie¾a do ubytovne, ale aj to všetci zvládli. 
Spoloèné hodnotenie maratónu vykúzlilo už úsmev na tvári všet-
kým, pretože tých zážitkov z trate, aj z potrápenia sa, mal každý 
neúrekom. Z Florencie sme opä� odchádzali za slnieèka, tešili sme 
sa na spánok vo vlastnej posteli, ale najmä na oddych od behu, kto-
rý si urèite aspoò 2 týždne budeme vychutnáva� a už len èaka� na 
prvý sneh a teši� sa na Vianoce – spoloène s vami. 

Bežecká liga Žiliny (5. novembra) – posledná v tomto roku: 
1000 m: Pe�o Uhlárik si na záver sezóny zabehol svoj najlepší èas 
na 1 km 3:27 a Vratko Šimek vyrovnal èas spred mesiaca 3:32.  Na maratóne v talianskej Florencii sa 27. novembra do 10-ti-
3000 m: bežali Z. Koleda a Pavol Uhláriksícového davu zapojilo a aj odbehlo 7 bežcov Maratón klubu Rajec: 

Beh okolo ¼uborèe (5. 11.) – 800 m zabehli Ninka a Natálka Ondrej Veselovský 3:02:57, Peter Prokopoviè 3:21:32, Pavol Uhlá-
Pialové. Vratko Šimek (1200 m) a Peter Uhlárik (2200 m) opä� stáli rik 3:41:43, Zdeno Koleda 3:44:43, Ján Kavec 3:55:19, Janka Kole-
na stupòoch ví�azov a Zdeno Koleda v mužoch na 7 km bol druhý.dová 4:03:30 a Jozef Stupòan 5:10:25.

Beh 17-teho novembra (9. novembra) – Vratko Šimek, Damián Beža� maratón na záver sezóny mnohých už neláka, pretože sa 
Cesnek, Roman Remek, a Dávid Hulín.�ažko udržiava kondícia, keï by už telo najradšej oddychovalo a 

Memoriál Štefana Kotiána v Ráztoène (12. novembra) – Kole-ešte �ažšie sa trénuje vo veèerných hodinách. Florencia nás však 
dovci Zdeno a Janka, Vratko Šimek, Peter Prokopoviè.privítala zaliata slnkom, a tak nám hneï rados� stúpla a tešili sme sa 

Krasòanská desiatka (13. novembra) – na štart 10 km trate      na beh za teplého poèasia. Po sobotnej prehliadke mesta, ktoré 
v Krásne nad Kysucou sa postavili 19 rajeckí bežci. Výborná atmos-sme brázdili krížom krážom, aby sme sa nabažili Florencie a jej pa-
féra, nálada, pekné výkony, ale najmä ve¾ká úèas� našich mladých mätihodností, sme si nevedeli predstavi� nede¾ný štart.
bežcov všetkých potešili. Mnohí tu uzatvárajú bežeckú sezónu, za-Ondrej i napriek bolesti kolena zvládol maratón vo výbornom 
èína zimná príprava na ïalší rok, ale mnohí si práve tu urobili osob-èase. Osobný rekord si zabehol Peter Prokopoviè, Pavol Uhlárik 
né rekordy na 10 km – medzi nimi aj najmladší Vratko Šimek, ktorý nás opä� presvedèil, že v maratóne je vyrovnaný a zvládol ho s ús-
bežal 44 minút.mevom, v peknom èase a so skalpom Zdena Koledu, ktorý sa 

Beh na Husárik (17. novembra) – Z. Koleda, J. Koledová,        potrápil a viac pochodoval, ako bežal. Janko Kavec tiež trochu pre-
L. Pekný, V. Šimek – všetci si doniesli domov ocenenie za tretie pálil, urèite by jeho èas bol niekde okolo 3:45, ale jeho š�astný 
miesto. Pekným výkonom sa k nim pripojili aj D. Zafka a M. Fusko. úsmev hovoril o spokojnosti, aj keï si svoje na trati urèite užil. Janka 

sa snažila ako sa dalo, ale pod štyri hodiny to nešlo. Jozef Stupòan, 

MARATÓN VO FLORENCIIMARATÓN VO FLORENCII

JKŽ, Maraton klub Rajec 

Foto: archív MK Rajec
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inzercia

inzercia

VIANOČNÝ 
KONCERT

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA RAJEC 
VÁS POZÝVA NA

20. 12. 2011

o 16.00 hod.
Rímsko-katolícky

kostol sv. Ladislava
 v Rajci

utorok



Mestské noviny Rajèan, založené v roku 1957, vychádzajú jedenkrát mesaène. Vydáva Mestský úrad Rajec. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne 
stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net ; mesacnikrajcan@gmail.com . Redakcia si vyhra-
dzuje právo kráti� príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodova� so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlaè: MsKS Rajec. 
Registrované Okresným úradom v Žiline pod èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09                                                                           Cena 0,50 €

o 19.00 

4. február 20124. február 20124. február 20124. február 2012

VÁS SRDEÈNE POZÝVAJÚ NA

MESTSKÝ PLESMESTSKÝ PLESMESTSKÝ PLESMESTSKÝ PLES

sála kultúrneho domusála kultúrneho domu
zaèiatok o 19.00 hod.

MESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

od 10. 12. 2011

18,00 €

ABC Dance

Do tanca hrá 
hudobná skupina

ABC Dance

RAJECKÝRAJECKÝRAJECKÝRAJECKÝ

Predaj vstupeniek: od 10. 12. 2011 v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec

Cena vstupenky: 18,00 € 
(prípitok, 1. veèera, káva, èajové peèivo, 2. veèera, minerálka)
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