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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

11. novembra sa na facebooku objavila 
diskusia o tom, že v tomto roku nebude 
Živý Betlehem, pretože ho vraj mesto 
zrušilo, èo však nebola pravda. 

Blížia sa vianoèné sviatky a mesto sa 
postupne odieva do sviatoèného. Všim-
la som si, že pri kostole máme novú via-
noènú výzdobu.

Na ostatnom MZ sa prejednával, okrem 
iného, aj protest prokurátora voèi VZN 
mesta è. 2/2007 o niektorých podmien-
kach držania psov. Voèi èomu prokurá-
tor protestoval?

Blížia sa vianoèné sviatky. Èo zaželáte 
obyvate¾om mesta?

Chceli by ste obèanov na nieèo upozor-
ni�?

V júnovom èísle sme informovali, že 
situácia v Domove vïaky (DV) je kritická 
lebo potrebuje na svoj chod ove¾a viac 
finanèných prostriedkov ako mu bolo 
schválených. Na ostatnom MZ sa však 
prejednávalo, že DV ich nakoniec nebu-
de potrebova�. Ako je to možné?

je vážna situácia. A aj vïaka tomu, že ku 
každému nákupu pristupujeme zodpoved-
ne, sme ešte v situácií, keï dokážeme za-
bezpeèi� osvetlenie v meste, veï v niekto-
rých mestách sú na tom tak zle, že nedoká-
žu zabezpeèi� ani túto službu. 

Preto sme aj riadite¾ku DV informovali, 
že situácia je ve¾mi vážna, aby pani riadite¾-
ka šetrila. Morili sme sa ve¾mi dlho s tým, 
aký bude ma� rozpoèet na tento rok, lebo 
stále nám tvrdila, že navrhované finanèné 
prostriedky jej nestaèia na chod organizá-Je pravda, že na facebooku a aj po Rajci 
cie. Avšak teraz v novembri nám predložila prebehla informácia, že Živý Betlehem sa   
na schválenie správu, kde vlastne to¾ko v tomto roku kona� nebude. Musím však po-
finanèných prostriedkov, ko¾ko sme jej veda�, že došlo k nedorozumeniu medzi pa-
schválili, ani nepotrebuje. Mesto Rajec mu-òou, ktorá ma na starosti prácu s ochotník-
selo pos�ahova� finanèné prostriedky         mi v ochotníckom divadle Kožkár pri MsKS 
z iných èinností, aby sme mohli prida� DV a Rajec a samotnými ochotníkmi. 
nakoniec ich DV nepotrebuje. Ihneï, ako sme sa o tejto situácii dozve-

deli, vzniknutý problém sme spoloène, za 
úèasti všetkých, ktorých sa to týkalo, vyrie-
šili. Živý Betlehem sa bude kona� aj v tomto 
roku (redakcia: pozvánku nájdete na s. 11).

Pozornému oku obèanov iste neuniklo, 
že výzdoba – svetelné panely, ktoré tu boli musia sa poèas zimy aj oni prispôsobi� da-
poèas vianoèných sviatkov, už neboli kom- ným podmienkam. 
pletné a v niektorých èastiach nesvietili. V prípade, ak sa z dôvodu zle zaparko-

S dodávate¾om sme podpísali dohodu, vaného vozidla, nebude môc� odhàòaè dos-
že našu pôvodnú výzdobu mu požièiame ta� na niektoré úseky, èiže nebude odhrnuté Protest prokurátora spoèíval voèi niek-
(použije ju pre seba ako vzor) a na oplátku a nebude prejazdná cesta, majite¾ tohto vo-torým èlánkom VZN o podmienkach držania 
nám na tohtoroèné a budúcoroèné vianoè- zidla bude riešený prostredníctvom mest-psov, kde sme nemali bližšie špecifikované 
né sviatky požièia jeho výzdobu, ktorá je už skej polície.konkrétne verejné priestranstvo, kde sa 
pri kostole nainštalovaná. Za tento èas nám môžu venèi� psi. Priestranstvá, kde sa mô-
našu výzdobu opraví a zrekonštruuje. žu a kde nemôžu venèi� psi, v òom boli iba 

všeobecne zadefinované. Z tohto dôvodu 
Všetkým obèanom nášho mesta by som prokurátor protestoval. 

chcel v mene poslancov mestského zastu-Samozrejme, že na decembrové zasad-
Na stránkach Rajèana sme už informo- pite¾stva, v mene pracovníkov mestského nutie mestského zastupite¾stva sú už pri-

vali, že sa nám podarilo zakúpi� radlicu na úradu a v neposlednom rade aj v mene svo-pravené nové VZN, kde bude aj tento prob-
odhàòanie snehu a posýpaè. Poèas zimy by jom poïakova� za pochopenie, trpezlivos� a lém vyriešený. V novom VZN budú už pres-
sme chceli pomocou nášho odhàòaèa oèis- ústretovos� v roku 2012, prajem im krásne a ne stanovené priestranstvá, kde sa budú 
ti� èo najviac ciest a chodníkov. požehnané Vianoce, aby ich prežili v zdraví, da� venèi� psi a kde to bude zakázané. 

Preto by som chcel všetkých vlastníkov v pokoji a v kruhu svojich blízkych. Do nové-
motorových vozidiel požiada�, aby poèas ho roku 2013 by som chcel obèanom pop-
zimnej údržby neparkovali na sídliskách mi- ria� ve¾a zdravia, š�astia a božského požeh-
mo parkovísk, hlavne na úzkych cestách. nania. 
Keï sa bude vykonáva� zimná údržba, tak Všetkých pozývam na Silvestra na ná-
by na týchto úsekoch, kde bude parkova� mestie rozlúèi� sa so starým rokom a o pol-
nejaké vozidlo, nemohlo by� odhrnuté, pre- noci oslávi� nový rok 2013, aby sme sa spo-
tože odhàòaè je ešte širší ako traktor. A aj loène stretli a zaželali si všetko dobré do no-
majitelia motorových vozidiel musia bra� vého roku. Už tradiène bude pripravené va-To, že je situácia kritická, je pravda, ale 
oh¾ad na ostatných a mali by pochopi�, že rené vínko a ohòostroj.nielen v DV, ale v celom rozpoète mesta. 
ak chceme ma� odhrnuté cesty a chodníky, Dôvodom je, že rozpoèet mesta sa nenapå- Za rozhovor ïakujem Šzá

òa tak, ako bolo definované na zaèiatku ro-
ku minimálne v tých èiastkach, ktoré nám 
s¾úbil štát. Keïže z podielových daní, ktoré 
dostávame zo štátu, financujeme materské 
školy, základnú umeleckú školu, školské 
družiny a jedálne, máme problém, aby sme 
z týchto finanèných prostriedkov vyšli, pre-
tože v tomto roku dostaneme na tieto èin-
nosti o viac ako 100 tisíc eur menej. Takže, 
ak chceme zabezpeèi� chod týchto zariade-
ní, musíme týchto 100 tisíc eur, ktoré sme 
nedostali od štátu, zobra� niekde inde. Šet-
ríme aj takým spôsobom, že v oblasti in-
vestícií robíme minimum vecí a defacto sa 
na finanènom oddelení pri hocijakom aj naj-
menšom nákupe v hodnote 10 – 20 eur roz-
hoduje, èi sa vôbec nakúpi alebo nie. Takáto 

Preto by som chcel všetkých vlastníkov 
motorových vozidiel požiada�, aby poèas 
zimnej údržby neparkovali na sídliskách mi-
mo parkovísk, hlavne na úzkych cestách. 

OBÈANOM MESTA PRAJEME VE¼A ZDRAVIA, Š�ASTIA, LÁSKY 
A VZÁJOMNÉHO POROZUMENIA. ABY BOL ROK 2013 PRE VŠETKÝCH 

LEPŠÍ AKO ROK PREDCHÁDZAJÚCI.
poslanci Mestského zastupite¾stva v Rajci

ZIMNÁ ÚDRŽBA VLASTNÝM 
ODHÀÒAÈOM A POSÝPAÈOM
ZIMNÁ ÚDRŽBA VLASTNÝM 
ODHÀÒAÈOM A POSÝPAÈOM
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Poslanci mestského zastupite¾stva sa na ïalšom riadnom 
zasadnutí zišli 15. novembra 2012. 

Už tradiène, v prvom bode programu predniesla hlavná kontro-
lórka mesta správu o kontrole plnenia uznesení. Poslanci zobrali 
túto správu na vedomie. Na rokovanie mestského zastupite¾stva 
boli pozvaní aj riaditelia oboch materských škôl, Základnej školy na 
Lipovej ulici a základnej umeleckej školy, ktorí predniesli správy      
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej èinnosti v jed-
notlivých školách za uplynulý školský rok.

Následne sa poslanci zaoberali kúpou, predajom a prenájmom 
nehnute¾ností.

Dòa 19. októbra 2012 bol na mestský úrad doruèený protest pro-
kurátora voèi Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec        
è. 2/2007 o niektorých podmienkach držania psov. Mestské zastupi-
te¾stvo odporuèilo vyhovie� protestu prokurátora a taktiež odporu-
èilo mestskému úradu vypracova� nové VZN o niektorých pod-
mienkach držania psov v nadväznosti na platnú legislatívu.

Vzh¾adom k tomu, že bolo potrebné upravi� rozpoèet, finanèné 
oddelenie pripravilo oznámenie o zmene rozpoètu è. 10 – 13/2012. 
Tieto oznámenia zobrali poslanci na vedomie.

V nadväznosti na platnú legislatívu bolo potrebné upravi�, resp. 
vypracova� nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta. Finanèná komisia tieto zásady prerokovala a odporuèila ich 
poslancom na schválenie. Poslanci navrhované Zásady hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta Rajec jednomyse¾ne schválili.

Po krátkej prestávke sa poslanci zaoberali návrhom zmeny roz-
poètu Domova vïaky na rok 2012, ktorú po dlhej diskusii schválili. 

Jedným z posledných bodov programu bolo prednesenie správy 
o výsledku uskutoènených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta. Aj 
túto správu zobrali poslanci na vedomie. 

V závere rokovania poslanci interpelovali pripomienky a návrhy 
obèanov, ktorými sa budú zaobera� jednotlivé oddelenia mestského 
úradu.

V októbri 2012 zaslal primátor mesta Rajec Ing. Ján Rybárik      
v mene všetkých obyvate¾ov mesta blahoprajný list našej rodáèke 
Èestnej obèianke mesta Rajec Etele Balgovej – Harantovej k jej 
významnému životnému jubileu. Nezabudli sme na òu ani my v na-
šej redakcii a v októbrovom èísle mesaèníka Rajèan ste si mohli      
o nej preèíta� èlánok. Pani Etela Balgová – Harantová ve¾mi ocenila 
to, že sme si na òu spomenuli a zaslala do kancelárie primátora ïa-
kovaný list, ktorý uverejòujeme:

Vážení a milí,

ïakujem z celého srdca, že ste ma potešili Vaším gratulaèným 
listom. Zachytil ma práve v zlom psychickom stave. Pred pár dòami 
sa mi zhoršil zdravotný stav a aj keï, ïakujem Bohu, všetko dobre 
dopadlo, predsa som nejaký èas žila plná obáv z toho èo bude ïalej. 
Vaše blahoželanie bolo balzamom na moju dušu. Okrem toho ste 
upevnili môj obdiv k Vám. Vážim si pozornos�, že aj po to¾kých ro-
koch nezabúdate na svojich dávno narodených spoluobèanov.

Ve¾mi, ve¾mi Vám ïakujem a všetkým obèanom želám, aby mali 
vždy š�astnú ruku a aj v budúcnosti si volili takýchto múdrych a cit-
livých predstavite¾ov a Predstavenstvu mesta prajem najmä chápa-
vých, spokojných a š�astných obèanov.

Ešte raz srdeèná vïaka.

Etela Harantová, v.r., Bratislava, 2.11.2012

Aj my ïakujeme p. Balgovej – Harantovej za jej prianie a krásny 
list a prajeme jej hlavne ve¾a zdravia, ktoré je obèas vrtkavé.

Dúfame, že takýchto úspešných ¾udí, ktorí budú hrdí na svoje ro-
disko, bude v našom meste èo najviac.

Šzá

Krásneho životného jubilea 80 rokov sa 18. decembra 2012 
dožíva Èestný obèan mesta Rajec JOZEF BUCHA.

Pán Bucha sa narodil v Hriòovej  
18. decembra 1932. Do Rajca sa pris-
�ahoval v roku 1978. Je zlatým darcom 
krvi, má za sebou 48 odberov. Prvýkrát 
daroval krv v r. 1954 ako vojak. Poèas 
života pracoval 9 rokov ako baník a    
14 rokov ako strojník. Keï sa pres�aho-
val do Rajca, zaèal pracova� na Štát-
nom majetku v Rajci v živoèíšnej výro-
be. S manželkou vychoval pä� detí. 
Svoje deti viedol k úcte životu, aj ony 
pokraèujú v jeho š¾apajach a sú nieko¾-
konásobnými darcami krvi.

Ku množstvu gratulantov sa pripájame aj my a jubilantovi 
prajeme ešte ve¾a zdravia, š�astia a príjemných chví¾ stráve-
ných v kruhu svojich blízkych.

ÈESTNÝ OBÈAN JOZEF BUCHA 
OSLAVUJE ŽIVOTNÉ JUBILEUM

PANI ETELA BALGOVÁ – HARANTOVÁ 
POÏAKOVALA VŠETKÝM OBYVATE¼OM

MsÚ

Šzá

Jubilanti december 2012Jubilanti december 2012

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa 

Ján Tadeáš Bohdal – október
Lukáš Trochca – november

Zosobášili sa

Jaroslav Dubec a Miroslava Slížová
Mgr. Marián Èeròanský a Jufang Huang

Opustili nás

Vladimír Šujanský 1952 – 9.11.2012

Narodili sa 

Zosobášili sa

Opustili nás

65 rokov
Anna Maliková

75 rokov
Štefánia Kumanèíková

80 rokov
Klement Èepelka

86 rokov
81 rokov Vilma Matušíková

Mária Hulínová Antónia Uhláriková

82 rokov 88 rokov
Mária Veselá Anna Slotová

83 rokov 91 rokov
Anna Drevenáková Albína Poèiatková

84 rokov 93 rokov
Božena Višòovská Jozefína Babjaková

Pavol Pieš



RAJÈAN 12/2012

rostlivo vybrali to najlepšie, takže každý, kto Európy, rovnakou cestou, ktorou kedysi 
prišiel, mal istotu, že uvidí naozaj výborné prechádzali bojové hordy najväèšieho do-
filmy a na svoje si tak urèite prišiel každý byvate¾a všetkých èias, Džingischána.
milovník outdooru. Bod, odkia¾ niet návratu – Špièkoví 

horolezci sa vydávajú na nezlezený vrchol 
Cold – Chlad, je príbeh o unikátnom vo východnom Tibete. Poctivo sa pripravu-

„makajú“Expedièná kamera zimnom výstupe Coryho Richarda a jeho jú, študujú mapy, tvrdo na sebe , Filmový festival  je 
partnerov, horolezcov svetovej špièky, Si- ale všetko sa rozhodne vždy až namieste. prehliadka najlepších èeských a zahraniè-
mona Mora a Denisa Urubka, na osemtisí- Aj keï urobíte všetko správne, je to nako-ných outdoorových filmov minulej sezóny o 
covku Gasherbrum II. Videli sme natáèanie niec sila prírody, ktorá rozhoduje o úspechu skutoènom živote, o dobrodružstve, divokej 
vo ve¾mi nároèných prírodných podmien- èi neúspechu, o živote èi smrti. prírode, extrémnych športoch a zážitkoch.
kach, film plný zvratov a prekvapení. Obeta Ganéšovi – Partia mladých ho-

Vo vlèej koži po stopách Džingischá- rolezcov, ktorí sa lezením naozaj bavia, sa Mestskému kultúrnemu stredisku Rajec 
na – Na konskom chrbte putuje mladý Aus- vydáva do Badami v Indii, aby tu otestovali sa v spolupráci s OZ Klub Hedvábna stezka 
trálèan z Mongolska cez strednú Áziu až do svoje lezecké schopnosti,Praha podarilo zapoji� do projektu filmové-

Èo sa stalo na ostrove Pam – ho festivalu Expedièná kamera 
Vylezte s po¾skou dvojicou na naj-Slovensko 2012. Boli sme jedným 
vyšší pobrežný útes na svete.        z 35 miest, v ktorom si mohli všet-
1 500 m vysoká kolmá stena          ci milovníci outdoorových filmov 
v Grónsku! A jediná možnos�, ako pozrie� to najlepšie z minulej se-
sa k nej dosta�, je na morskom ka-zóny.
jaku – pomedzi ¾adové kryhy.

Na všetkých návštevníkov 
Novembrový podveèer vo ve¾-festivalu èakalo celoveèerné pás-

kej zasadaèke mestského úradu mo špièkových filmov o dobrod-
patril týmto nádherným filmom pl-ružných expedíciách, odvážnych 
ným dobrodružstva, krásnej hudby horolezeckých výstupoch èasto až 
a ¾udskej odvahy. Predpoludòajšie za hranicou ¾udských možností,   
predstavenia pre školy a podveèer-o putovaní po Èíne i po stopách 
né pre ostatnú verejnos� prilákali obávaného Džingischána, o pre-
množstvo fanúšikov outdoorových konaní 1 200 km arktickej pustati-
filmov a diváci odchádzali domov ny plnej nástrah. Pre festival Ex-
plní zážitkov.  pedièná kamera organizátori sta-

Už po šiestykrát zorganizovala Mestská 
knižnica pri Mestskom kultúrnom stredisku 

Pasovanie prvákov za èitate¾ov kniž- nici. Po krásnej bábkovej roz-Rajec 
nice. právke už na nich èakalo sláv-

nostné pasovanie. Deti pasova-Toto milé podujatie sa koná vždy kon-
la knihovníèka mestskej knižni-com kalendárneho roka, kedy už väèšina 
ce a zobrala si na to nie meè – prváèikov vie èíta� množstvo slov a s tými, 
tým sa pasujú iba rytieri, ale ve¾-ktoré nepoznajú im pomôžu ich rodièia ale-
kú ceruzku. Každý prváèik sa bo starší súrodenci. 
pred òu postavil, kto chcel mohol 
si aj k¾aknú�, a ona ho pasovala 
za èitate¾a. Prváèik ešte svojim 
o d t l a è k o m  
palca na pa-
mätnú listinu 
potvrdil, že 
s a  n a o z a j  
chce sta� èi-
tate¾om kniž-
nice. Potom 
naòho èakala te¾ský preukaz a samozrejme, každé si od-
sladká od- nieslo aj vypožièanú knihu.

21. novembra mena.  bol pre deti ïalší zaujíma-
Ani tried- Týmto podujatím sa snažíme nauèi� deti vý deò, veï sa stali èitate¾mi mestskej kniž-

ne uèite¾ky k láske ku knihám a k ich èítaniu už od útle-nice. 74 prváèikov zo štyroch tried oboch 
našich prvá- ho veku. Je však škoda, že nie všetci rodièia našich základných škôl – Základná škola na 
kov nemohli si uvedomujú, že die�a musíme privies� ku Lipovej ulici a Katolícka spojená škola, 
o s t a �  b e z  knihe èo najskôr, inak sa ku knihe nikdy viac prišlo do našej knižnice, aby sa tu stretlo     
povšimnutia – každá sa zaviazala k tomu, nevráti. Veï èítanie patrí k základným zruè-s nieko¾kými rozprávkovými postavièkami. 
že ich nauèí všetkých èíta�, aby si mohli do nostiam nás ¾udí a nie je niè krajšie, ako 
konca školského roka èíta� knihy už úplne zobra� do rúk knihu a prenies� sa do roz-Na deti èakala múdra sovièka Snová, 
samy. právkového sveta plného krásnych zážit-ktorej prišla na pomoc maèièka z rozprávky 

Nakoniec si všetky deti, ktoré rodièia pri- kov.o Psíèkovi a maèièke. Sovièka s maèièkou 
hlásili do knižnice, odniesli svoj vlastný èita-de�om vysvetlili, èo sa smie a èo nie v kniž-

ROZPRÁVKOVÝ SVET PLNÝ ZÁŽITKOV

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIÈNÁ KAMERA AJ V RAJCI
Nie všetci hrdinovia expedièných filmov prežijú. 

Nie všetci Afrièania prestali s kanibalizmom. 
Nie každý pád skonèí dobre. 

Nie všetky vlny sa dajú prekona�. 
Expedièná kamera je o skutoènom živote.

Text a foto: Šzá

Šzá
3x foto: E. Pekná
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Južania. Dramatický krúžok pri MsKS Rajec Majstrovstvá okresu v cezpo¾nom be-
nám ponúkol divadelné predstavenie O Ka- hu: Chlapci – 2. miesto: Vratko Šimek VII.A, 
tarínke z Budatínskeho hradu, ktoré školá- Damián Cesnek V.A. Dievèatá – 3. miesto: 
kov zaujalo a rozšírilo ich okruh historických Alžbeta Sudorová IX.C, Simona Liová IX.A.
vedomostí o našom okolí. O pár dní neskôr Beh 17. novembra: Chlapci – 1. miesto: Èas beží rýchlo a neúprosne. Kalendár-
druháci zážitkovo èítali v mestskej knižnici. Vratko Šimek VII.A. Dievèatá – Alžbeta Su-ny rok sa prehupol do poslednej dekády a 
Štvrtáci navštívili hvezdáreò, Rado¾u, Bu- dorová IX.C.školský rok má za sebou prvú štvrtinu. Ško-
datínsky hrad a Vodné dielo Žilina. Matema- Gvoboj: 8. miesto v okrese – Simona láci naplno zaberajú, ich hlavy sú plné no-
tici si zmerali svoje sily v sú�aži Gvoboj. Dubcová VII.C, Branislav Dubec VIII.B, Mar-vých vedomostí èi skúseností a mnohí majú 
Hudobné predstavenie Natura a Bona For- tin Miškovský VIII.C, Domika Mihalcová IX.B.za sebou i prvé úspechy v sú�ažiach. Škola 
tuna priniesli posolstvá ochrany prírody a Šach: Turnaj Spektrum Chess, kategó-žije de�mi. Sú jej súèas�ou a bez žiakov by 
odhodlania vzoprie� sa drogám. Ohlas žia- ria D11 – 1. miesto Dominika Tomèíková škola nebola školou. Èo teda ponúkla naša 
kov bol ve¾ký. Malí prváci boli prijatí do ce- IV.A, kategória D14 – 2. miesto Zuzana Tom-škola školákom?
chu školákov. Získali krásne farebné trièká  èíková VII.C.
s menami, sladké odmeny a príjemne strá- Majstrovstvá okresu v šachu 2012: V septembri štyri poznávacie exkurzie, 
vené popoludnie s diskotékou. Aj voda sa Kategória mladšie žiaèky – 1. miesto Domi-ktorých sa zúèastnili šiestaci, siedmaci, ôs-
stala súèas�ou života niektorých školákov. nika Tomèíková IV.A, Kategória staršie žiaè-maci a deviataci. V októbri sa práce žiakov 
VIII.A „plávala“ v Žiline a pre 49 tretiakov sa ky – 1. miesto Zuzana Tomèíková VII.C,      stali súèas�ou výstavy ovocia, zeleniny a 
na týždeò stala miestom výuèby plaváreò   7 . miesto Daniel Turanec V.A, 9. miesto Bra-kvetov. Obzor poznania si rozšírili v oblasti 
v Považskej Bystrici. Výtvarne aktívni žiaci nislav Dubec VIII.B.vèelárstva vïaka Mestskému kultúrnemu 
sa doèkali ocenenia, šachisti zožali úspe- Ministerstvo školstva a Stredná ume-stredisku Rajec. Výber žiakov deviateho 
chy. Školáci sa tešia aj z fungovania 33 záuj- lecká škola scénického výtvarníctva Bra-roèníka sa zúèastnil exkurzie do Strednej 
mových krúžkov v škole. Navštevuje ich 634 tislava udelili našej škole a našim žiakom odbornej školy stavebnej v Žiline. Už tradiè-
žiakov. A tak sa varí, peèie, recituje, pletie, Zvláštnu cenu poroty a Èestné uznanie za ne sa v škole uskutoènil Medzinárodný deò 
strihá, strie¾a do terèa, skáèe, sú�aží, tancu- aktívnu prípravu žiakov a ich postoj vo výt-školských knižníc. Školáci sa zúèastnili di-
je, literárne tvorí, hrá divadlo, poèíta, vyrába, varnej sú�aži Slovensko – krajina v srdci Eu-vadelného predstavenia, ktoré pre nich pri-
presadzuje, diskutuje. rópy.pravili umelecké duše z druhého stupòa. 

Športové aktivity boli zamerané na Maj-
Ponúkame preh¾ad doterajších úspe- Tešíme sa. Srdce našej školy žije, tlèie strovstvá okresu v cezpo¾nom behu – Beh 

chov našich školákov, na ktorých sme pat- pravidelným tempom. Èas ubieha...17. novembra. Prvýkrát sa uskutoènil futba-
riène hrdí a rozhodne si zaslúžia náš obdiv a lový turnaj Sever proti Juhu, kde si zmerali Mgr. Jana Paulinyová, 
pochvalu.sily chlapci 5. – 9. roèníka. Ví�azmi sa stali kronikárka ZŠ na Lipovej ul.

so školou ochrany prírody vo Varíne. Deti 
priamo v prírode rozlišovali stromy, ich me-
ná, priraïovali listy k plodom, porovnávali 
tvarovú rôznorodos� listov.

Dušièkovú atmosféru sme nahradili ve-
selými ¾udovými pesnièkami hneï v ponde-
lok 5. novembra. Výchovný koncert s hrou Jeseò je jedno z najkrajších roèných 
na archaické hudobné nástroje nám maj-období. Ponúka plným priehrštím využi� 
strovsky predviedol pán Anton Budinský     množstvo prírodného materiálu na aranžo-

vanie, zostavovanie, vyrábanie. V našej 
materskej škole sa už stalo tradíciou, že 
školské akcie v spolupráci zo Združením 
rodièov školy navštevuje ve¾a rodièov. 

Aj Šarkaniádu navštívilo približne 60 
rodièov s de�mi. Aj keï poèasie už nebolo 
najpriaznivejšie, neodradilo deti a ich rodi-
èov od úèasti na tejto akcii. Veï súèas�ou 
zdravého životného štýlu je aj otužovanie.

Edukaènou aktivitou Opadalo lístie sme 
aj tento školský rok naštartovali spoluprácu 

z Oèovej. V slovenskom ¾udovom kroji vtip-
ným sprievodným slovom roztancoval a ro-

Jesenné kúzleni zospieval celú materskú školu. Deti si vypo-Tohtoroèné e, ale pre-
èuli hru na gajdy, drumb¾u, handrársku píš-výšilo naše oèakávania a materská škola 

„praskala vo švíkoch“ �alu, panovu flautu, okarínu, fujaru, heligón-! Akciu navštívilo pri-
ku a iné archaické hudobné nástroje. Bolo bližne 60 rodièov s de�mi. O príjemnú at-
to rozhodne jedno z najhodnotnejších vys-mosféru sa postarali zamestnanci MŠ. Deti 
túpení na pôde našej škole. Ïakujeme, pán aj dospelí sa obèerstvili upeèeným voòa-
Budinský. Radi vás opä� privítame v našej vým perníkom, naèistenými jabåèkami a 
materskej škole.teplým èajom. Spod šikovných rúk rodièov a 

ich detí ožila opä� naša šatòa záhadnými Edita Pekaríková a kolektív zamestnancov 
svetlonosmi, tekvièkami, zvieratkami a ïal- MŠ na ul. Obrancov mieru
šími postavièkami od výmyslu sveta. 4x foto: archív MŠ

UBIEHANIE ÈASU...

FAREBNÝ JESENNÝ 
KOLOTOÈ
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Je- vácky výkon na celej sú�aži získala Katarína túpenia renomovaných umelcov a zoskupení. Použijem parafrázu zo školských liet – 
seò pani bohatá, farbí diplomy do zlata! Jankechová. Každý vie, že za týmito úspechmi My sme mali tú èes� vystúpi� spoloène so žiak-

sú hodiny driny, cvièenia a práce na interpre- mi partnerskej školy v tomto nádhernom se-Za posledné roky sa stáva pravidlom pre 
tácii nielen zo strany žiakov, ale aj ich pedagó- cesnom architektonickom skvoste, ktorý sa rajeckú Základnú umeleckú školu, že na ktorej 
gov. Dovolím si však na záver srdeène poïa- zachoval v pôvodnej podobe, už po druhý raz. sú�aži sa zúèastní, z tej prinesie vavríny. 
kova� nielen oceneným, ale hlavne zriaïova- Popri èeských mladých umelcoch vystúpili za Školský rok v našej umeleckej škole ešte 
te¾ovi Mestu Rajec, ktoré nám pomáha k vyt- našu školu Veronika Jánošíková (xylofón), Fi-neodkrojil ani prvú polovicu a už sa dostavili 
voreniu takých podmienok, ktoré sú pre pod- lip Brodòan (trúbka) a Michal Kozárik (trúbka). výnimoèné úspechy našich žiakov.
poru a rozvoj talentov práve v dnešných upo- Žiaci boli z triedy Juraja Hodasa DiS.art. Zno-
náh¾aných èasoch mimoriadne dôležité. Veï va za perfektnej spolupráce našej kolegyne 
napríklad skupina DO-RE-MI má k dispozícii Mgr. Milady Kobellovej.
kvalitné hudobné nástroje, aparatúru, èo 
oceòujú žiaci, pedagógovia i porotcovia 
na sú�ažiach. Som rád, že sa opä� pot-
vrdilo dobré meno našej školy a verím, 
že s rados�ou z výkonov bude rás� aj túž-
ba detí i širokej verejnosti po umeleckom 
vzdelávaní sa práve na našej škole. 

Cezhranièná spolupráca medzi Slo-
venskom, Po¾skom a Èeskom sa naïa-
lej rozvíja, èoho svedectvom je aj 
významný koncert, ktorý sa uskutoènil     
13. novembra. Zúèastnili sa ho okrem 
našej školy aj umelecké školy z Po¾ska   
z Racibórze a z Èeskej republiky z Kra-
vaø a Slezskej Ostravy. Všetky školy pre-
zentovali svoju hudbu. Naši žiaci Veroni-
ka Jánošíková (bicie) a Filip Brodòan (trúbka), Pred pár dòami 29. novembra sa ovenèení 
obaja z triedy Juraja Hodasa DiS.art, predvie- vavrínmi vrátili z celoslovenskej sú�aže ple-
dli skladby súèasných slovenských autorov, chových dychových nástrojov Karola Pádivé-
ktoré sami premiérovali. Vynikajúca klavírna ho v Trenèíne žiaci Juraja Hodasa. Michal Ko-24. novembra sa taneèný súbor ZUŠ – 

Salveo spolupráca Mgr. Milada Kobellová. zárik získal 2. miesto a Filip Brodòan 3. miesto.  zúèastnil 4. roèníka medzinárodnej 
Move On Klavírna spolupráca Mgr. Milada Kobellová a sú�aže amatérskych súborov v Žiline 

Dance Cup 2013 15. a 16. novembra sa uskutoènil prvý roè- Bc. Marek Milo.. Sú�ažilo sa v taneèných dis-
ník Celoslovenskej violonèelovej sú�aže Vio-ciplínach: disco, hip-hop, open, free dance, 
lonèelová jeseò Modra 2012. Mária Foltánová Tradièný Vianoèný koncert sa uskutoèní school production. Vekové kategórie boli roz-
z violonèelovej triedy O¾gy Pažickej získala   v o  farskom kostole sv. Ladislava v Rajci       delené na: mini, detskú vekovú kategóriu, ju-
v 1. kategórii Zlaté pásmo. Výborný výkon 17. decembra o 16. hodine. Srdeène vás, milí niorskú a mládežnícku. 10-èlenná odborná 
žiaèky podporil aj kvalitný klavírny sprievod Rajèania, aj vás z blízkeho i ïalekého okolia porota zložená z aktívnych taneèníkov, chore-
Bc. Evy Blunárovej. Úspech je o to výnimoè- na koncert pozývame.ografov, trénerov i taneèných pedagógov z ce-
nejší, že výkony sú�ažiacich hodnotili najlepší lého Slovenska pracovala v jednotlivých kate-
slovenskí violonèelisti, na èele s prof. Slávi- Aj tento školský rok sa vo všetkých hudob-góriách vždy v pä�èlennom zložení. Zaujíma-
kom. ných oddeleniach uskutoèní školská sú�až. vos�ou je, že hodnotenie súborov bolo verejné 

Vedie nás k tomu myšlienka, aby sa všetci žia-a porota sa vyjadrovala k výkonom hneï po 
ci na škole v hudobnom a výtvarnom odbore vystúpení, èo pôsobilo mimoriadne spontánne 
zúèastnili nejakej sú�aže. Vytvorí sa tak aj kon-a úprimne. Salveo pod umeleckým vedením 
kurenèné prostredie a žiaci budú motivovanej-Mgr. Kataríny Gürtlerovej Törökovej a Veroni-
ší k lepším výkonom. A nakoniec, nie každý ky Mlynárovej získalo nasledovné ocenenia – 
žiak sa môže zúèastni� okresnej, krajskej, ce-2. miesto v kategórii: School production, cho-

Èo ja budzem robic“. loslovenskej, medzinárodnej sú�aže. Takto reografia: „  3. miesto v ka-
„Goldin bude sú�aži� každý žiak.tegórii: Disco, choreografia juniori: 

párty“. Ve¾mi radi pripravujeme vystúpenia pre  Deti, ktoré po prvýkrát sú�ažili a vystu-
„Nama¾ujem našich spoluobèanov a vždy, keï nás zavolajú povali, získali za choreografiu 

dúhu“ na svoje posedenie s potešením ideme zahra�  ocenenie za finálovú úèas�.
a zaspieva�. To je tiež naša pravidelná èinnos�. 
Pravidelne a ve¾mi radi spolupracujeme s Mest-Ïalší výrazný úspech zaznamenala hu-

DO-RE-MI ským kultúrnym strediskom Rajec na množstve dobná skupina , ktorá pracuje pod 
spoloèných akcií a vzájomne si vypomáhame. odborným a nesmierne obetavým vedením 
Èi už sú to vernisáže výstav, kultúrny program nášho uèite¾a Jaroslava Jankecha. 16. no-

13. roèníka celosloven- pre darcov krvi, športovci roka a pod. A ešte vembra sa zúèastnili 
skej sú�aže detských a mládežníckych hudob- máme jednu novinku. Od tohto školského roka 
ných skupín a súborov v ZUŠ Gbely sme zaèali vyuèova� hru na organ.. V kate-
górii do 16 rokov vo ve¾mi silnej kategórii, ob-

Touto cestou mi dovo¾te poïakova� celé-sadilo DO-RE-MI v zložení: Soòa Porubèan-
mu kolektívu ZUŠ Rajec za poctivo odvedenú ská a Katarína Jankechová – spev, Adam Hojo 
prácu, za to, že si vzájomne pomáhame a pod-– basová gitara, Jakub Mihal – gitara, Jakub 
porujeme sa, lebo bez toho by sme takéto vy-Babèan – bicie nástroje, ¼ubomír Mazák – só-
nikajúce výsledky nikdy nedosiahli. Ïakujem Ve¾mi úspešne pokraèuje naša spolupráca lová gitara, vynikajúce 3. miesto. Odborná po-
zriaïovate¾ovi Mestu Rajec a mestskému zas-s partnerskou ZUŠ Morava v Zlíne. Tu sa us-rota, pod vedením skladate¾a, hudobníka, diri-
tupite¾stvu za podporu. A rodièom našich žia-kutoènil 19. novembra Jesenný koncert v Ba-genta Pavla Zajaèka sa vo verejnom hodno-
kov za ve¾kú dôveru.�ovej vile. Je to významné miesto mesta Zlín, tení vyjadrila, že skupina predviedla naozaj 

kde sa konajú mnohé komorné koncerty a vys-profesionálny výkon. Cenu za najlepší spe- PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ školy

ŽIACI ZUŠ RAJEC OPÄ� MEDZI NAJLEPŠÍMI NA SLOVENSKU

Foto: archív ZUŠ

Foto: archív ZUŠ

Foto: M. Foltán
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Každý, kto èíta povesti, mi dá za pravdu, že pri èítaní týchto prí-
behov cítime rados�, smútok, tajomnos�. Poves� sa viaže k urèité-
mu miestu, vystupujú v nej ¾udia, ktorí skutoène žili, preto sa nás tie-
to príbehy dotýkajú a dojímajú nás.

Tentoraz sme ale neèítali, ale zúèastnili sme sa predstavenia, 
ktoré pripravilo Mestské kultúrne stredisko Rajec s názvom O Kata-
ríne z Budatínskeho hradu. Školáci druhého, tretieho a štvrtého roè-
níka poèúvali a pozerali. Zatajení, takmer bez dychu, vpíjali do seba 
obrazy jednotlivých èastí krásneho príbehu o nádhernej mladej Ka-
tarínke, ktorá obetovala svoj život kvôli láske. Herci boli úžasní. De-
�om sa páèilo ich vystúpenie, kostýmy, hudba i úsmev, ktorým obda-
rili herci mladých divákov. A vïakou im bol ohromný potlesk.

Skutoène uznanie za šikovnos� patrí všetkým talentovaným her-
com a vïaku vyjadrujeme aj našej tete Evke (lebo tak ju familiárne 
voláme), ktorá sedela na režisérskej stolièke a celé to „zmanažo-
vala“ 

Mgr. Jana Paulinyová, ZŠ, Lipová ul.
Foto: S. Kalma

O PUTOVANÍ POVES�OU

ÚSPECHY MLADÝCH ŠACHISTOV ŠACHOVÝ KRÁ¼ MESTA RAJEC

Èinnos� šachového krúžku pri Základnej škole Aj v tomto roku zorganizoval Šachový klub 
na Lipovej ulici v Rajci sa naplno rozbehla v októbri Rajec v spolupráci s Mestským kultúrnym stredis-
2012. Už 13. októbra bojovali štyria hráèi na 1. kole kom Rajec turnaj Šachový krá¾ Rajca. Na 7. roèní-
turnaja Spektrum chess v Èadci. V druhom kole toh- ku turnaja sa zúèastnil rekordných poèet detí – 85, 
to turnaja, 10 novembra v Žiline, sa zaskvela Domi- z toho 13 Rajèanov, vo veku od 6 do 16 rokov nie-
nika Tomèíková. Obsadila celkovo druhé miesto zo len z okresu Žilina, ale aj z Martina, Považskej 
111 hráèov. Táto mladá šachistka sa v auguste zú- Bystrice, Prievidze... Prišli i deti z Trnavy a Ban-
èastnila Majstrovstiev Európy mládeže v šachu        skej Bystrice. Mnohé deti sa v rozhovoroch priz-
v Prahe. V kategórii do 10 rokov skonèila 63. spome-
dzi 92 najlepších šachistiek Európy.

16. novembra sa mladí šachisti z Rajca zúèast-
nili Majstrovstiev okresu Žilina v šachu žiakov. V tur-
naji bojovalo 104 sú�ažiacich. V kategórii mladších 
žiakov hral len svoj druhý turnaj tretiak Andrej Gaòa 
a obsadil 11. miesto. Medzi mladšími žiaèkami opä� 
zví�azila Dominika Tomèíková. V kategórii starších žiakov sú�ažilo 
60 chlapcov. Rajèania nesklamali. Všetci štyria – najlepší Daniel 
Turanec, ostatní Braòo Dubec, Roman Vojtek, Matej Škorvánek – 
získali 5 bodov zo 7 zápasov a umiestnili sa v prvej pätnástke. V sú-
�aži starších žiaèok nás úspešne reprezentovala Zuzana Tomèíko-
vá, ktorá zví�azila a v celkovom poradí sa umiestnila na 3. mieste.

V sobotu 25. novembra organizoval Šachový klub Považské 
Podhradie tradièný Mikulášsky turnaj mládeže. V turnaji na 7 kôl 
štartovalo 59 mládežníkov. Zo štyroch detí z Rajca sa najlepšie 
umiestnili Daniel Turanec a Dominika Tomèíková, ktorí zví�azili vo 
svojich kategóriách. nali, že ich sem pritiahli vyrezávané šachové figúrky, ktoré boli pri-

chystané pre prvú pä�desiatku najlepších, ktoré nám od prvého roè-
níka vyrába Miroslav Drlièka.

Celkovým ví�azom sa po siedmich zápasoch stal 13-roèný Ži-
linèan Marek Ardamica pred Andrejom Horníkom z Trnavy.

Deti zo Šachového krúžku Rajec nielenže dosiahli výborné výs-
ledky, ale aj ochotne pomáhali pri organizácii sú�aže. Šachovým 
krá¾om Rajca sa stala Dominika Tomèíková pred Danielom Turan-
com, Jánom Blunárom a Braòom Dubcom. Všetci si vybojovali 5 ví-
�azstiev zo 7 zápasov. Dominika zví�azila aj v kategórii dievèat do 11 
rokov a Daniel vybojoval 2. miesto v kategórii chlapcov do 11 rokov.

Turnaj o Šachového krá¾a Rajca bol zaradený do série turnajov 
Grand prix mládeže Slovenského šachového zväzu. Body z jednot-
livých turnajov sa zapoèítavajú a najlepší bojujú o semifinále a finále 
GPX. Zatia¾ štyria Rajèania patria medzi postupujúcich – sestry 
Tomèíkové, Daniel Turanec a Roman Vojtek. Dúfame, že aj po ïal-
ších kolách si udržia postupové miesta.

Ján Uhlárik
3x foto: S. Kalma

ŠACHOVÝM KRÁ¼OM RAJCA JE DOMINIKA TOMÈÍKOVÁ

ŠACHOVÝ KRÁ¼ RAJCA: 
DOMINIKA TOMÈÍKOVÁ
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je jeho víziou – alebo otcovou. Nevieme, ale náš Didi ešte pár prek-Aj keï je v novembri pomenej pretekov, ešte stále nás lákajú.
Beh okolo ¼uborèe, 10. novembra: vapení urèite prichystá. Preteká za ŠKP Žilina, trénera mu robí dlho- Kategóriu žiaci 1200 m 

roèný vynikajúci bežec a otec v jednej osobe ¼uboš Cesnek, ktoré-vyhral Vratko Šimek (4:26) a v behu na 4200 m mu o 2 sekundy ušlo 
ho osobný rekord v maratóne je 2:18:49.3. miesto. Muži 7200 m – Ján Šimek 34:50. Èoraz èastejšie vidíme  

Zima, ktorá je pred nami, je aj pre Didiho zaèiatkom zimnej sezó-v umiestneniach Jána Šimeka so synom Vratkom, ktorí spoloène 
ny na bežkách, pretože aj v tomto športe je vynikajúci. Už v minulo-zbierajú body a behajú bok po boku.

Krasòanská desiatka (11. novembra) je takou bod-
kou za bežeckou sezónou. Na tento beh prichádza 
množstvo bežcov zo Slovenska, ale aj blízkeho Èeska a 
Po¾ska. Z celkového poètu 160 ¾udí bolo 25 Rajèanov. 
Uvádzame výsledky prvých desiatich: Z. Koleda 36:06, 
L. Pekný 39:25, J. Zmrhala 40:25, D. Zafka 40:27, V. Ry-
bár 40:35, Jarosl. Stupòan 40:36, M. Tabak 40:55, J. Pia-
la 41:31, R. Èeròanský 42:01, M. Kasman 42:16. Za Ra-
jec bežali aj dve dievèatá M. Bieliková 50:16 a B. Žide-
ková 59:41.

Bežecká liga Žiliny, 14. novembra: Posledné kolo 
Žilinskej ligy si predsa len nenechal ujs� Peter Uhlárik, 
ktorý vyhral 1 km za 3:27.

Beh na Husárik v Èadci (4 km), 17. novembra: �až-
ký beh do kopca si vychutnali opä� otec a syn Šimkovci. 

roènej zimnej sezóne sa stal Krá¾om biatlonu vo svojej kategórii a Ján zabehol tra� za 20:54, Vratko za 21:02 a Dominika Vanáková 
tento rok urèite bude na úspechy nadväzova�. Damiánovi všetci obsadila 3. miesto èasom 21:53.

Vyhlásenie výsledkov Zimného triatlonu za rok 2012, 1. de- spoloène želáme, aby sa mu darilo, bol úspešný, mal výborné 
cembra: výkony. Z nášho klubu do Bratislavy cestovali traja bežci, ktorí sa 

Juniori: Mu- Sezóna na bežkách zaèína nielen pre Damiána, ale aj pre nás umiestnili na stupòoch ví�azov:  1. miesto Lukáš Pekný. 
ži nad 40 rokov: Muži nad 50 rokov: všetkých, ktorí tento biely šport milujeme. Už v decembri zaèínajú  1. miesto Ján Kavec.  3. miesto 

zimné triatlony, treba sa prihlási� na Bielu stopu, ale aj ÈSOB mara-Pavol Uhlárik. Srdeène im gratulujeme a veríme, že aj nastávajúca 
tón a polmaratón v Bratislave. Nezabudnite sa priatelia a kamaráti sezóna bude takáto úspešná.
prihlasova� a hlavne dobre pripravi�. No a hlavne nezabúdajte na Párkrát sme vo výsledkoch zabudli, aj keï nie úmyselne, na 

Damiána Cesneka kvalitné tréningy a tiež spoloèné tréningy v nede¾u o 10. hodine pri . Damián je ve¾mi všestranný chlapec a venuje 
zastávke na sídlisku Juh v Rajci, ktorých kvalita sa ukáže poèas jar-sa všetkému od športu rôzne-
nej sezóny 2013.ho druhu až po divadlo. Je 

pravda, že pretekov za Mara-
Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov prajeme všetkým našim tón klub Rajec neabsolvuje 

bežcom, športovcom, priaznivcom a sponzorom spokojné prežitie ve¾a, ale keï sa mu dá, tak 
Vianoc, ïakujeme za spoloène strávené chvíle pri akejko¾vek prí-vždy príde medzi nás. V lete 
ležitosti, za spoloène prežitú rados� aj nádej. Prajeme vám, aby no-to bol pre Damiána najmä fut-
vý rok 2013 bol nielen pre našu maratónsku rodinu š�astný, krajší a bal, behy na dráhe, duatlony, 
úspešnejší, ale pre všetkých ¾udí na celej zemi.vyskúšal si aquatlon (plávanie 

+ beh) a najmä biatlon, ktorý Za Maratón klub Rajec Jkz

Team 6:1 (2:0). Góly: T. Hollý 3, L. Bôtoš,   
V. Bôtoš, Maroš Zadòan.

1. decembra: KMF Barsa – Oranjes FF 2:5 V novembri chalani z KMF Barsa podá- Výsledky:
(0:2). Góly: T. Hollý, Maroš Zadòan.vali v 3. Žirafa lige dobré výkony a darilo sa 

im aj strelecky. Škoda len posledného zápa- 2. novembra: FC Diebels Vlèince – KMF 
3:4 (1:1). Tabu¾ka: su, prehrou sa pripravili o priebežné prvé Barsa Góly: K. Židek, T. Hollý,     

Diadora futsalová Žilina liga – seniori III.miesto. L. Bôtoš, Maroš Zadòan.

  1. The Yellow´s 8 6 0 2 47:23 1816. novembra: KMF 
Barsa – FC Botafogo   2. KMF Barsa Rajec 8 6 0 2 42:19 18
10:3 (5:2). Góly: Joz.   3. Bad Boys 7 5 1 1 33:20 16
Pekara 4, Maroš Zad-   4. Oranjes FF 8 5 0 3 44:28 15
òan 2, L. Bôtoš 2,        5. FC Diebels Vlèince 7 5 0 2 33:24 15
J. Oèko, K. Židek.   6. FK Kastrol Team ZA 7 4 0 3 28:31 12

  7. ŽFA balastika.sk ZA 7 3 1 3 26:25 10
18. novembra: For-   8. Straník Zástranie 7 3 0 4 24:27   9
mula Team – KMF   9. R.I.P. Žirafa 7 2 0 5 24:40   6
Barsa 0:9 (4:0). Góly: 10. Formula Team 7 2 0 5 19:44   6
T. Hollý 3, J. Oèko 2, 11. FC Botafogo 7 1 0 6 22:38   3
Martin Zadòan, Maroš 12. Sparmal Ovèiarsko 8 1 0 7 30:53   3
Zadòan, V. Bôtoš,    

V mene èlenov Klubu malého futbalu K. Židek.
prajem všetkým obèanom mesta Rajec po-
kojné a požehnané vianoèné sviatky.30. novembra: KMF 

Barsa – FK Kastrol Text a foto: KMF Rajec

BARSA V ŽIRAFA LIGE DRUHÁ

BEŽECKÁ SEZÓNA UZAVRETÁ – ZAÈÍNA ZIMNÁ PRÍPRAVA

VÝPRAVA BEŽCOV V KRÁSNE NAD KYSUCOUVÝPRAVA BEŽCOV V KRÁSNE NAD KYSUCOU
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  4. Streèno C 8 6 0 1   73:71 193. LIGA SR ŽILINSKÉHO KRAJA 6. kolo, 10. novembra: 
STK Rajec B – Nededza B 14:4   5. Divina-Lúky B 8 5 1 2   88:56 19

2. dvojkolo, 3. novembra: 7. kolo, 14. novembra:   6. Višòové D 8 5 0 3   84:60 18
Zákopèie A – STK Rajec A 13:5 Višòové D – STK Rajec B 2:16   7. Nededza B 8 5 0 3   78:66 18
Èadca C – STK Rajec A 16:2 8. kolo, 24. novembra:   8. Terchová A 8 4 0 4   92:52 16

STK Rajec B – Žilina PaP A 15:3. Body   9. K¾aèe A 8 4 0 4   74:70 16
3. dvojkolo, 17. novembra: za domácich: R. Macák 3,5; T. Smieško 3,5; 10. STO Jasenové A 8 3 1 4   75:69 15

STK Rajec A – Krušetnica A 7:11. Body J. Smieško ml. 2,5; I. Dávidík 2; R. Augustín 11. Maršová-Rašov A 8 3 0 5   75:69 14
za domácich: J. Kavec 3, J. Smieško st. 2,  2; B. Fuèík 1,5. 12. Žilina PaP A 8 2 0 6   55:89 12
P. Kavec 2, I, Dávidik 0. 13. Belá A 8 1 1 6   45:99 11

STK Rajec A – Novo� A 5:13. Body za Tabu¾ka po 8. kole 14. Jablonové A 8 1 1 6   43:101 11
  1. Rosina B 8 8 0 0 128:16 24domácich: P. Kavec 1,5; J. Kavec 1,5;        15. Divina-Lúky C 8 0 0 8   17:127   8

J. Smieško st. 1; R. Augustín 1; I, Dávidik 0.   2. Kotešová A 8 8 0 0 112:32 24 16. TJ Fatran Varín A 8 0 0 8   10:134   8
  3. STK Rajec B 8 7 0 1 103:41 22

Tabu¾ka po 7. kole PROGRAM JESENNEJ ÈASTI 
  1. Zákopèie A 7 7 0 0 90:36 21 DOMÁCICH ZÁPASOV
  2. Višòové A 7 5 2 0 80:46 19 10. novembra: 17.30 hod. STK 
  3. Èadca C 7 4 2 1 81:45 17 Rajec B – Nededza B
  4. Stránske A 7 5 0 2 72:54 17 17. novembra: 10.00 hod. STK 
  5. Rado¾a A 7 3 2 2 65:61 15 Rajec A – Krušetnica A, 15.00 
  6. Ružomberok D 7 3 2 2 64:62 15 hod. STK Rajec A – Novo� A
  7. Žilina B 7 3 2 2 63:63 15 24. novembra: 17.30 hod. STK 
  8. Novo� A 7 2 2 3 53:73 13 Rajec B – Žilina PaP A
  9. Žilina C 7 1 0 6 55:71 10 1. decembra: 10.00 hod. STK 
10. Krušetnica A 7 1 1 5 49:77   9 Rajec A – Žilina C, 15.00 hod. 

–11. STK Rajec A 7 1 0 6 43:83   9 STK Rajec A  Žilina B
12. Lokca A 7 0 1 6 41:85   8 8. decembra: 17.30 hod. STK 

Rajec B – K¾aèe A
7. LIGA OSST ŽILINA

Mužstvo A má odohra� do kon-
4. kolo, 23. októbra: ca jesennej èasti ešte 2 dvojkolá 

Kotešová A – STK Rajec B 10:8 a Mužstvo B ešte 2 kolá. 
5. kolo, 2. novembra: 

Jozef KavecJasenové A – STK Rajec B 7:11

AKTUÁLNE VÝSLEDKY STOLNOTENISTOV V SÚ�AŽIACH

Foto: archív STK

Foto – z¾ava: J. SMIEŠKO ml., R. MACÁK A I. DÁVIDIK 
V HERNÝCH KOMBINÁCIÁCH PROTI VIŠÒOVÉMU

striedaèiek, striekanie èiar na plochu, zabezpeèenie hokejbalových Ako už bolo spomínané v októbrovom vydaní mesaèníka Raj-
brán, úprava okolia popri mantineloch.èan v areáli futbalového štadióna pri tenisových kurtoch nám vyrás-

V strednodobom horizonte by sme ve¾mi radi implementovali ku tlo nové multifunkèné hokejbalové ihrisko s reálnym využitím aj pre 
mantinelu aj menšiu divácku tribúnu, kde budú môc� fanúšikovia a Klub malého futbalu, ktorý má v Rajci dlhoroènú tradíciu.
diváci z pohodlnej vyššej perspektívy ma� príjemný poh¾ad na hra-
ciu plochu.

Svoj prvý „krst oh-
òom“ ihrisko zažije    
29. decembra, kedy sa 
uskutoèní 2. roèník Šte-
fanského hokejbalové-
ho turnaja. 

Všetky potrebné a 
podrobné informácie    
o turnajui a aj prihlášky 
na turnaj môžete získa� 
na e-mailovej adrese 

 .

Aj týmto èlánkom by sme ve¾mi radi vyslovili úprimnú a ve¾kú 
vïaku ešte raz Mestu Rajec, spoloènostiam DOLKAM Šuja, a.s., Ve¾ká vïaka patrí jednoznaène Mestu Rajec, na èele s primáto-
VINUTA, s.r.o., Cenzuálne spolumajite¾stvo Rajec, ROSS, s.r.o., rom Ing. Jánom Rybárikom, ktoré v týchto nie jednoduchých èasoch 
CEIT a.s. a Ing. Ladislavovi Pekarovi, bez pomoci ktorých by ten-pre samosprávu dokázalo nájs� prostriedky potrebné pre realizáciu 
to nový športový areál nemohol stá�.tohto športového projektu. Poèas výstavby samotní hokejbalisti vy-

„tools“ Záverom už snáï len vyslovi� želanie, aby ihrisko plnilo úèel pre menili hokejky za pracovný odev, do rúk zobrali potrebné  a 
všetkých tých, pre ktorých je šport koníèkom aj relaxom od denno-neváhali manuálne odpracova� do dnešných dní viac ako 250 hodín 

„športového stánku“ denných povinností.pri realizácii tohto .
Hokejbalový Club RajecNajpodstatnejšie èasti ihriska sú už z väèšej èasti dokonèené, 

2xfoto: archív HBCale ešte nás èaká znaèná èas� dokonèovacích prác – vybudovanie 

mixo5@centrum.sk

NOVÉ MULTIFUNKÈNÉ HOKEJBALOVÉ IHRISKO MÁ REÁLNY VZH¼AD
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spestril èlen klubu pán Jaro-
slav Portašík, ktorý oslavoval 
okrúhle narodeniny. 

Neskôr medzi nás zaví-
tal Mikuláš. Prihovoril sa prí-
tomným èlenom a každého 

obdaroval balíèkom sladkostí. Na-
sledovala zábava. Do nálady hrala 
skupina Kvanto.

Chceli by sme sa poïakova� za 
chutný obed a koláèik Reštaurácii 

28. novem- Dubová v Rajci.V Klube dôchodcov – dennom centre sa uskutoènila 
bra Katarínska zábava spojená s Mikulášom. V úvode privítal prí- Samospráva Klubu dôchodcov
tomných predseda klubu Štefan Pecho. Kultúrny program nám 3x foto: Pavol Rýpal

NA KATARÍNSKU ZÁBAVU PRIŠIEL AJ MIKULÁŠNA KATARÍNSKU ZÁBAVU PRIŠIEL AJ MIKULÁŠ

sa dávali peniaze, ktoré tam zostali poèas ce-
lých sviatkov, aby sa v dome nedržala bieda.

Jedlá sa po veèeri zo stola neodkladali, 
ostali na òom najmenej do druhého dòa.

val pôst. Mäso sa jedlo až po polnoènej omši, ŠTEDRÝ DEÒ V MINULOSTI
dopriali si tak dve veèere. V evanjelických Štedrý deò bol a aj zostal pôstnym dòom. 
obciach sa varila kapustnica s klobásou a na Cez deò sa jedlo málo, výluène bezmäsité po-
štedroveèerný stôl sa dostalo i bravèové mä-krmy, až do východu prvej hviezdy. Malým de-
so. Poèet chodov bol na východnom Sloven-�om s¾ubovali, že ak vydržia do veèera o hla-
sku vymedzený na sedem alebo devä�, na se-de, uvidia na stene zlaté prasiatko. Na Štedrý 
vernom mal by� poèet pokrmov párny. deò ráno, sotva minula polnoc, ženy už miesili 

cesto na vianoèné peèivo. Usilovali sa, aby 
VEŠTENIE ZVYKY POÈAS ŠTEDROVEÈERNEJ VEÈEREboli s peèením do úsvitu hotové. Gazdiná si 

Jablko sa rozkrojilo vertikálne a ak rez Veèera� sa zaèalo vtedy, keï sa na nebi však nemohla dovoli� postupova� unáhlene. 
ukázal hviezdu, znaèila zdravie a š�astie, ak ukázala prvá hviezda. Mimoriadna starostli-Cesto muselo by� dobre vykysnuté, peèivo 
kríž, smr�. Jablko sa rozkrájalo na to¾ko kús-vos� bola venovaná úprave stola. Pod stôl sa pekné, vydarené.
kov, ko¾ko bolo osôb pri stole. Podobne sa veš-dávali železné nástroje (väèšinou sekery), 
tilo aj z rozbitého orecha, ak bol zdravý, znaèil ktoré mali chráni� pred chorobami a úrazmi. PRÍPRAVY NA VEÈERU
zdravie pre rodinu. Poèas veèere sa nesmelo Niekde sa obtáèali nohy stola re�azou, aby sa V minulosti sa na štedroveèerný stôl dos-
vstáva� od stola, lebo rodina by sa nemusela  upevnila súdržnos� a jednota rodiny. Na šted-távali predovšetkým chlieb, posúchy, opekan-
o rok spolu zís�. Na celom Slovensku bolo zvy-roveèernom stole nesmeli chýba� chlieb, via-ce s makom, štedráky, vianoèky, neskôr i plne-
kom, že slobodné dievèatá sa postavili chrb-noèné oblátky s me-né rožky, makovníky a tvarožníky. Hojnos� pe-
tom ku dverám a cez hlavu si prehodili topán-dom a cesnak. Ob-èiva bola jedným zo spôsobov, ktoré mali pod-
ku. Ak topánka smerovala špièkou ku dverám, látky symbolizujú po-pori� dobrú úrodu v nastávajúcom roku.
mala sa skoro vyda�. Po veèeri sa chodilo po koj, rados� a dušev-
návštevách po susedoch s vinšmi, so želaním nú èistotu, med po-
š�astia, zdravia a spokojnosti.silòuje lásku a dobré 

vz�ahy v rodine. 
Cesnak ochraòuje A ZVYKY DNES

Väèšina zvykov sa dochovala až do dneš-pred zlými silami a nik ním nesmel pohrdnú�.
ka. Akurát skladba jedál na našom stole má Poèet osôb sediacich za stolom by mal by� 
nieko¾ko obmien. Na stôl sa nám dostávajú párny. Na stole nesmela chýba� ani zapálená 
zákusky, zemiakový šalát s kaprom, rybie filé svieèka. Ak jej knôt smeroval ku niektorej oso-
èi losos. Kapor sa na štedroveèernom stole be, tá mala do roka zomrie�.
objavil až v druhej polovici dvadsiateho storo-Veèera sa zaèínala zvyèajne modlitbou, 
èia. Zemiakový šalát sa na Slovensko dostal po ktorej nasledovalo vypitie pohárika hriatej 
ešte ove¾a neskôr. Vo väèšine domácností na pálenky. Gazdiná si namoèila prst do medu a 
dnešnej štedroveèernej tabuli nesmie chýba� urobila s ním každému èlenovi krížik na èelo, 
exotické ovocie, orechy, vianoèné oblátky, aby bol medzi nimi súlad, deti boli dobré a aby 

dospelé dcéry ¾úbili mládenci.Dopoludnia zaèali gazdiné pripravova� med, kapustnica a zemiakový šalát s rybou. 
Ryba sa dostala na štedroveèerný stôl varené jedlá. Najèastejšie sa varil hrach alebo Každý sa snaží da� na stôl hojnos� všetkého, 

nielen ako pôstny pokrm, ale aj vïaka šupi-šošovica, kapustnica s hríbmi èi kaša z prosa. veï Vianoce sú len raz do roka.
nám, ktoré pripomínajú mince. Pod biely obrus V katolíckych obciach sa aj pri veèeri dodržia-

Pred pár dòami zaèalo vzrušujúce predvianoèné obdobie – advent a onedlho nastane dlho 
oèakávaný najkrajší deò roka – Štedrý deò. Keï štedroveèernú oblohu posejú milióny 
hviezd, rozžiaria sa i svetielka na našich vianoèných stromèekoch. Akoby zázrakom sa      
v našich srdciach, za�ažených každodennými staros�ami, zažnú iskierky, ktoré prebudia 
úprimnú lásku, nehu, úctu, pozornos� a v niektorých z nás prebudia aj kúsok die�a�a.

ZVYKY POÈAS ŠTEDROVEÈERNEJ VEÈERE

OPEKANCE S MAKOM

Text: Šzá; 3x foto: internet



9.00 hod., 10.30 hod., 15.30 hod. a 18.00 hod.

ZIVY BETLEHEMZIVY BETLEHEM
NÁMESTIE SNP V RAJCI

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

pi
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ok 21. decembra 2012

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 
VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

CARO VIANOC
výstava výrobkov zo šúpolia a ozdobených medovníkov

10.12.2012 – 7.1. 201310.12.2012 – 7.1. 2013
Vystavná sien Radnice v Rajci
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PROGRAMPROGRAM
23.00 hod.23.00 hod.

00.00 hod.00.00 hod.

00.30 hod.00.30 hod.

00.35 hod.00.35 hod.

MESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECMESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

NA NÁMESTÍ V RAJCINA NÁMESTÍ V RAJCI
SILVESTERSILVESTER

31. 12. 201231. 12. 2012

2. FEBRUÁR 2. FEBRUÁR 

VÁS SRDEÈNE POZÝVAJÚ NAVÁS SRDEÈNE POZÝVAJÚ NA

MESTSKÝ PLESMESTSKÝ PLES

MESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECMESTO RAJEC A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

RAJECKÝRAJECKÝ

SÁLA KULTÚRNEHO DOMU
zaèiatok o 19.00 hod.

SÁLA KULTÚRNEHO DOMU
o 19.00

Do tanca hrá hudobná skupina

POLLUXPOLLUX

PREDPREDAJ VSTUPENIEK: 
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC (pondelok – piatok 8.00 až 17.00 hod.)

Cena vstupenky: 20,00 €
(prípitok, 1. veèera, káva, èajové peèivo, 2. veèera, minerálka)

20,00 €
(prípitok, 1. veèera, káva, èajové peèivo, 2. veèera, minerálka)
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20
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