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AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Zaèal sa nový rok 2013. Èo by ste zaželali 
Na zasadnutí mestského zastupite¾stva obyvate¾om nášho mesta?
dòa 13.12.2012 sa okrem iného schva¾o-
vali aj nové Všeobecne záväzné nariade-
nia mesta Rajec. Uznieslo sa nieko¾ko 
zmien, ako sa dotknú obyvate¾ov Rajca?

Koncom roka sa uskutoènila vo¾ba ria-
dite¾ov do mestských organizácií. Aké 
sú výsledky?

Niektorí obèania si všimli, že máme iné-
ho vývozcu odpadu.

ný nový riadite¾ je poverená vedením MsKS 
aj naïalej pani Tordová.

Nový náèelník MsP a nová riadite¾ka DV 
si 19. decembra 2012 prevzali menovací 
dekrét a od tohto dòa už naplno pracujú vo 
svojich funkciách.

Všetkým obyvate¾om nášho mesta by 
som chcel popria� najmä zdravie, porozu-
menie a š�astie. Keïže nás pravdepodobne 
èaká opä� ve¾mi nároèný rok, tak aj ve¾a tr-

rok 2013 Obèanov mesta sme informovali, aj pezlivosti, aby sme spoloènými si-
prostredníctvom letáka, ktorý bol vložený    lami zvládli a aby sme sa spoloène tešili      
v kalendári na rok 2013, že jediná zmena, z každej malièkosti, ktorá nás postretne.
ktorá nastala v správnych poplatkoch sa 
týka miestneho poplatku za komunálny od-
pad. K navýšeniu poplatku muselo prís� 
preto, lebo došlo k navýšeniu ceny za ulo-
ženiu odpadu na skládku v Šuji a aj preto, Je všeobecne známe a informovali sme 
lebo sa v minulom roku zakúpil kompaktor, o tom aj prostredníctvom mesaèníka Raj-
ktorý stál 300 tisíc eur, èo sa tiež premietlo èan, že v septembri 2012 boli odvolaní zo 
do ceny za uloženie. Kompaktor musí by� svojich funkcií náèelník mestskej polície, 
súèas�ou skládky, vyžaduje si to platná le- splatnosti. V prípade, že tieto lehoty nedo-riadite¾ka Domova vïaky a riadite¾ka mest-
gislatíva. Kompaktor zhutòuje masu odpa- držia, budeme musie� vyrubi� úroky z omeš-ského kultúrneho strediska. 6. septembra 
du, ktorá sa denne vyváža a tým zabezpe- kania. Preto chcem požiada� obèanov, aby 2012 poslanci mestského zastupite¾stva ro-
èuje, aby skládka èo najdlhšie vydržala. lehoty splatnosti na výmere dodržiavali, aby zhodli o tom, že sa uskutoèní nové výberové 

Nako¾ko musela by� zvýšená cena za sa im zbytoène poplatky nepredražovali. konanie na tieto menované pozície. Po zre-
uloženie odpadu, musela sa následne alizovananí výberového konania mi boli, 

predložené zdvihnú� aj cena za likvidáciu odpadu. Pod-ako primátorovi mesta, závery 
¾a platných zákonov musí by� celá cena za výberového konania, aby som posúdil a ná-
vývoz a uloženie odpadu premietnutá do Keïže nám po 10 rokoch skonèila zmlu-sledne predložil návrh na vymenovanie no-
poplatku za komunálny odpad pre obèana. va s doterajším vývozcom odpadu v zmysle vých riadiacich pracovníkov týchto troch or-
Navýšenie predstavuje 2,43 eura na osobu zákona o verejnom obstarávaní Mesto Ra-ganizácií.
a rok. Chcem podotknú�, keïže máme jec zrealizovalo výberové konanie na no-Dòa 17.12.2012 som zvolal mimoriadne 
vlastnú skládku, máme 54 vývozov odpadu vého dodávate¾a. Výberovým konaním bola mestské zastupite¾stvo s jediným bodom 
za rok – èo má máloktorá obec, sme stále    vybraná firma Megawaste Slovakia Považ-programu a to vo¾ba nových riadiacich pra-
s pomedzi okolitých miest ako napr. Bytèa, ská Bystrica, ktorá od 1. januára 2013 za-covníkov. Na zasadnutí MZ boli zvolení za 
Považská Bystrica èi Žilina najlacnejší. bezpeèuje vývoz komunálneho odpadu      nového náèelníka mestskej polície Ing. Ján 

Ïalšia zmena, ktorá nám vyplýva z plat- v našom meste. Nový vývozca je zazmluv-Jasenovec, PhD. a za novú riadite¾ku 
ných zákonov je tá, že výmery za miestne nený na 1 rok.Domova vïaky Mgr. Lívia Hodasová. Za 
dane a poplatky už nebudú obyvatelia dos- Snažili sme sa o to, aby obèania mesta riadite¾ku Mestského kultúrneho strediska 
táva� samostatne, ale dostanú jeden ve¾ký nepocítili žiadne zmeny vo vývoze odpadu Rajec som odporuèil na schválenie pani 
výmer, kde budú vyrubené všetky dane a ani po zmene vývozcu. Aj naïalej bude vý-Tordovú, ktorú však poslanci MZ neschvá-
poplatky naraz. S týmto súvisí aj zmena,   v o zný deò pre naše mesto streda. lili. Keïže za riadite¾a MsKS nebol nik zvo-
o ktorej sme už tiež informovali, že na pla-lený bude na túto funkciu vyhlásené nové 
tobnom výmere si obyvatelia nájdu aj lehoty výberové konanie. Kým nebude vymenova-

ZMENILA SA VÝŠKA POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNY ODPAD

ZMENILA SA VÝŠKA POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Vianoèné obdobie je èasom pokoja, lásky a obdarovania, v kto-
rom sa snažíme myslie� viac na druhých, ktorí nám nie sú ¾ahostajní.

Poslanci Mestského zastupite¾stva v Rajci v spolupráci s Pen-
ziónom Dubová uskutoènili 21. decembra charitatívnu akciu spoje-
nú s podávaním tradiènej kapustnice a vianoèného punèu. Cie¾om 
tejto akcie bolo spríjemni� piatkové popoludnie obyvate¾om a náv-
števníkom mesta, ktorí si prišli na námestie pozrie� predstavenie 
Živého Betlehemu. Zároveò sme chceli vyjadri� spolupatriènos� so 
staršími a pomôc� dobrej veci. Vý�ažok z tejto dobroèinnej akcie vo 

výške 341 eur bude pou-
žitý na vylepšenie vyba-
venia v Klube dôchodcov 
v Rajci.

Vïaka všetkým, kto-
rí prišli a svojím príspev-

si túto dobroèinnú akciu pomýlili s obèerstvením za pár centov.kom pomohli podpori� tú-
Poslanci mestského zastupite¾stva ïakujú Penziónu Dubová, to dobrú a vydarenú ak-

ktorí priestorovo a materiálne zabezpeèili túto akciu a aj kuchárovi ciu, v ktorej chceme po-
PaedDr. Marianovi Paprskárovi za uvarenie chutnej kapustnice.kraèova� aj naïalej. No 

žia¾ našli sa aj takí, ktorí Poslanci MZ v Rajci

ÈAS POKOJA, LÁSKY A OBDAROVANIAÈAS POKOJA, LÁSKY A OBDAROVANIA

Za rozhovor ïakuje Šzá

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

Foto: S. Kalma

Foto: S. Kalma
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dite¾ka Domova vïaky Rajec, 5. decembra 
2012 pohovor s uchádzaèmi o funkciu riadi-
te¾/riadite¾ka Mestského kultúrneho strediska 
Rajec. Na druhej èasti výberového konania 
sa mohli zúèastni� aj poslanci MZ, ktorí neboli vané vo finanènej komisii a následne v mest-Poslanci Mestského zastupite¾stva v Raj-
èlenmi výberovej komisie. Niektorí z poslan-skej rade, ktoré odporuèili návrhy rozpoètov ci sa na svojom zasadnutí stretli v decembri 
cov túto možnos� aj využili. schváli�. Po diskusii boli navrhované rozpoè-2012 dvakrát.

Výberová komisia na svojom zasadnutí ty poslancami schválené. 
dòa 12. decembra 2012 vyhodnotila výsledok V závere rokovania poslanci schválili plán Ïalšie riadne zasadnutie MZ sa uskutoè-

13. decembra výberového konania, urèila poradie uchádza-kontrolnej èinnosti hlavnej kontrolórky mesta nilo  2012.
èov a výsledok výberového konania oznámila na I. polrok 2013. Následne hlavná kontrolór-V prvom bode programu oboznámila 
primátorovi mesta.ka predniesla správu o uskutoènených kon-hlavná kontrolórka mesta poslancov s kon-

V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) Zákona     trolách v novembri 2012.trolou plnenia uznesení, ako aj s uznesenia-
è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plat-mi, ktoré neboli doposia¾ splnené.
nom znení primátor mesta predkladá na ro-Mimoriadne zasadnutie MZ bolo zvolané Následne sa poslanci zaoberali návrhmi 

17. decembra kovaní mestského zastupite¾stva návrh na na  2012 s jediným bodom pro-zmeny rozpoètu Mesta Rajec, mestského 
vymenovanie riadite¾a/riadite¾ky Domova gramu – personálne otázky.kultúrneho strediska a Domova vïaky za rok 
vïaky Rajec, riadite¾a/riadite¾ky Mestského Uznesením Mestského zastupite¾stva     2012. K týmto navrhovaným zmenám pred-
kultúrneho strediska Rajec a v zmysle § 2 v Rajci è. 93/2012 zo dòa 6. septembra 2012 niesla odborné stanovisko hlavná kontrolór-
ods. 3 Zákona è. 564/1991 Zb. o obecnej polí-bola schválená komisia pre výberové kona-ka mesta. Poslanci zmeny v rozpoètoch        
cii v platnom znení návrh na vymenovanie nie na riadite¾a/riadite¾ku Mestského kultúr-v týchto organizáciách schválili.
náèelníka Mestskej polície v Rajci.neho strediska Rajec, riadite¾a/riadite¾ku Do-Jedným z najdôležitejších bodov progra-

Na základe výsledkov výberovej komisie mova vïaky a náèelníka Mestskej polície      mu bolo prijatie Všeobecne záväzných naria-
primátor navrhol na vymenovanie riadite¾ky v Rajci. Táto komisia bola doplnená o dvoch dení mesta pre rok 2013, a to najmä VZN      
DV Mgr. Líviu Hodasovú, na vymenovanie èlenov, a to uznesením Mestského zastupi-o dani z nehnute¾ností, VZN o poplatku za 
riadite¾ky MsKS p. Annu Tordovú a za náèel-te¾stva v Rajci è. 118/2012 zo dòa 15. novem-komunálny odpad, VZN o dani za ubyto-
níka MsP Ing. Jána Jasenovca, PhD. Po bra 2012.vanie, VZN o urèení výšky finanèných pros-
ve¾mi dlhej diskusii, po ktorej štyria poslanci Dòa 27. novembra 2012 sa uskutoènila triedkov urèených na mzdy a prevádzku žia-
opustili rokovaciu miestnos�, bolo zo strany prvá èas� výberového konania, ktorá sa týka-ka základnej umeleckej školy, die�a�a mater-
poslancov schválené tajné hlasovanie. V taj-la overenia manažérskych zruèností a osob-skej školy a die�a�a školského zariadenia 
nom hlasovaní bola menovaná za riadite¾ku nostných predpokladov pre výkon funkcie zriadených na území mesta Rajec, VZN o da-
Domova vïaky Rajec Mgr. Lívia Hodasová a formou osobnostných dotazníkov. Druhá, ús-ni za psa a podobne. Všetky navrhované vše-
za náèelníka Mestskej polície v Rajci Ing. Ján tna èas� výberového konania sa uskutoènila obecne záväzné nariadenia boli poslancami 
Jasenovec, PhD. Anna Tordová zostáva na-osobným pohovorom s jednotlivými uchá-MZ schválené.
ïalej poverená vedením Mestského kultúr-dzaèmi, a to nasledovne: 3. decembra 2012 Ïalším dôležitým bodom rokovania bolo 
neho strediska Rajec.pohovor s uchádzaèmi o funkciu náèelníka prijatie rozpoètu Mesta Rajec, Domova vïa-

Mestskej polície v Rajci, 4. decembra 2012 ky a mestského kultúrneho strediska pre rok MsÚ
pohovor s uchádzaèmi o funkciu riadite¾/ria-2013. Návrhy rozpoètov boli najskôr preroko-

slovami vïaky a uznania sa prítomným dar-
com krvi prihovoril primátor mesta Ing. Ján 
Rybárik spolu s èlenkou výboru MO SÈK 
Ivetou Uhliarikovou. Príjemným spestrením 
tohto stretnutia bolo aj vystúpenie žiakov zo 
Základnej umeleckej školy v Rajci.

A kto patril medzi ocenených v tomto 
roku? Zlaté plakety MUDr. Jánskeho za 40 
odberov krvi získali: Ing. Martin Dolinay, Ru-
dolf Dúbravka, Ing. Martin Gutten, Marián 
Jánošík a Juraj Valica. Za 30 odberov krvi 
boli ocenené Eva Kosperová, Anna Štaffe-

nová a Markéta Zorvanová.
Strieborná plaketa za 20 odberov 

bola udelená: Márii Forbakovej, ¼ubomí-
rovi Slottovi, Jánovi Stankovi a Mate-

jovi Uhlárikovi. 
Bronzové plakety za 10 odberov Krv je život. Každý z nás 

krvi získali: Ing. Tomáš Barèiak, môže raz potrebova� krv na zota-
Anna Divková, Jozef Forbak, Ján venie sa po nároènej operácii alebo 
Furdek, Zuzana Kamasová, Jozef vážnom úraze. Mnohí ¾udia, ktorí 
Lednický, ¼ubomír Oravec, Jozef trpia chronickými chorobami, ako 
Pekara, Daniel Polach, Martin sú hemofília alebo talasémia, po-
Rybár a Roman Tarana.trebujú krv nepretržite. Krv je ve¾mi 

vzácna tekutina, ktorou zdraví ¾udia môžu 
Darcovstvo krvi má svoju tradíciu aj       pomôc� práve tým, ktorí to najviac potrebujú.

v našom meste, ktorá má svojich stálych 
darcov – hrdinov, ktorí vychovávajú k tomu V predvianoènom období sa už stalo tra-
aj svoje potomstvá a príbuzných. Tešme sa díciou, že Mesto Rajec v spolupráci s Miest-
tomu, aby to hrdinstvo zostalo v nás aj na-nou organizáciou Slovenského èerveného 
ïalej.kríža v Rajci organizujú stretnutie darcov 

¼. Cesneková, MsÚ Rajeckrvi, ktoré sa aj v tomto roku uskutoènilo   
2x ilustraèné foto: internet12. decembra v Radnici mesta Rajec. So 

Dòom 4.1.2013 zaèala Mestská polí-
cia Rajec vydáva� Povolenia pre par-
kovanie motorového vozidla na vyhra-
dených verejných priestranstvách     
v meste tzv. parkovacie karty.

Povolenia sa vydávajú v budove Mest-
ského úradu v Rajci, na 2. poschodí 
è.d. 221 kancelária MsP Rajec v pra-
covných dòoch od pondelka do piatka 

od 8.00 do 9.00 hod. 
a od 14.00 do 15.00 hod.

Pre vydanie parkovacej karty musí 
držite¾ už vydanej karty prinies� so sebou 
pôvodnú parkovaciu kartu a zaplati� po-
platok pod¾a sadzobníka. Majite¾ motoro-
vého vozidla, ktorému ešte nebola vyda-
ná parkovacia karta musí predloži� tzv. 
malý alebo ve¾ký technický preukaz a za-
plati� poplatok pod¾a sadzobníka.

Všetky potrebné informácie nájdete         
v UZN è. 146/2008 Smernica mesta Rajec, 
ktorá upravuje prechodné parkovanie motoro-
vých vozidiel na vyhradených verejných pries-
transtvách, na webovej stránke mesta alebo 
priamo u Mestskej polície Rajec.

Ing. Ján Jasenovec, PhD., 
náèelník MsP Rajec

DECEMBROVÉ MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVÁ

KAŽDÝ DARCA KRVI 
JE HRDINA

INFORMÁCIA MESTSKEJ 
POLÍCIE RAJEC O VYDÁVANÍ 

PARKOVACÍCH KARIET
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V decembri 2012 ste sa stala novou riadi-
te¾kou Domova vïaky. Môžete sa nám 
predstavi�?

Pochádzam z obce Višòové pri Žiline, 
kde som aj vyrastala, no od roku 1985 bý-

jej výsledkov budú realizované vam v Trnovom. Mám dve dospelé deti, Dotknú sa tieto zmeny aj 
konkrétne kroky, ktoré budú staršia dcéra pracuje a syn študuje na Stroj- obyvate¾ov Domova vïaky?
smerova� k zefektívneniu tak níckej fakulte Žilinskej univerzity. Nepredpokladám, že by 
ekonomickej, ako aj organi-Medzi moje zá¾uby patrí bytová archi- sa v krátkodobom horizonte 
zaènej stránky fungovania Do-tektúra, someliérstvo a keï je èas, najradšej zmeny významným spôsobom 
mova vïaky. Prioritou bude relaxujem pri práci v záhrade. dotkli klientov Domova vïaky. 
vždy kvalita poskytovaných Pred takmer desa�roèím som spoznala Verím však, že èasom sa 
služieb.telesne postihnutých dobrovo¾níkov z Ob- prejavia pozitíva zmien a 

Do celého procesu staros-èianskeho združenia Aktívny vozík, ktorí vo opatrení, ktoré zrealizujeme   
tlivosti o klientov Domova vïa-mne prebudili záujem o ¾udí v sociálnej nú- s tímom spolupracovníkov,     
ky plánujem zapoji� rodinu a dzi a postihnutých. Spolupráca s nimi u mòa s rodinnými príslušníkmi         
komunitu, preto v tejto súvis-napokon viedla k snahe lepšieho spoznania a v koneènom dôsledku aj 
losti rada privítam akýchko¾-hendikepovaných a sociálneho systému    všetkými obyvate¾mi mesta 
vek dobrovo¾níkov. Dôležitos� u nás, v èom mi pomohlo univerzitné štú- Rajec.
pr ik ladám aj spolupráci            dium sociálnych vied.
s miestnymi školami, organizátormi vo¾no- Èo zaželáte obyvate¾om mesta do 
èasových aktivít, ale aj klubom dôchodcov, Ako nová riadite¾ka urèite chystáte zme- nového roku 2013?
ktorí by svojim prispením oživili a na vyššiu ny v chode tejto organizácie. Èo bude Všetkým obyvate¾om Rajca prajem 
úroveò posunuli aj vz�ahy medzi klientmi Vašou prioritou, na èo sa chcete predov- hlavne ve¾a zdravia, š�astia, rodinnej poho-
Domova vïaky a verejnos�ou.šetkým zamera�? dy, spokojnosti, krásnej ¾udskosti a úspe-

Zároveò mám v úmysle rozvinú� systém Mojim cie¾om je kvalitatívne posunutie chov.
Za rozhovor ïakuje Šzáporadenstva pre rodiny s rodinnými prísluš-Domova vïaky, ktorému bude predchádza� 

1x foto: THníkmi trpiacimi demenciou. dôkladná analýza zariadenia. Na základe 

ky úlohy alebo projekty, ktoré sa v práci 
mestskej polície osvedèili a mali pozitívne 
výsledky. Svoju pozornos� zameriam na op-
timalizáciu výkonu služby s cielenou ochra-
nou dôležitých objektov a verejných priesto-

s mojou rodinou a teda aj s mestom až do- rov, ktoré sa v meste nachádzajú. Význam-Aj keï ste vo funkcii ešte krátko mohli by 
dnes. Na dôvažok musím spomenú�, že   n o u  úlohou bude rozširovanie spolupráce   ste sa s našimi èitate¾mi podeli� o svoje 
v súèasnosti už v Rajci opä� bývam, èím sa s našimi obèanmi. Mojim cie¾om je pravidel-prvé skúsenosti a pocity v novej práci?
môžem naïalej považova� za naturalizova- né informovanie obèanov o práci mestskej Každá práca èi funkcia, v ktorých som   
ného „kožkára“. Prostredie, v ktorom bu- polície, napríklad aj prostredníctvom me-v rámci mojej profesionálnej kariéry pôsobil, 
dem pôsobi�, mi týmto nie je cudzie a pred- saèníka Rajèan èi webovej stránky mesta. bola a je nieèím výnimoèná. Nie je tomu 
pokladám, že bude pre mòa len na pros- Dôraz v práci chcem položi� nato, aby sme inak ani teraz. V súèasnosti sa urýchlene 
pech v ïalšej práci. dosiahli vzájomnú dôveru pri riešení akých-orientujem v obsahu a rozsahu úloh, ktoré 

ko¾vek podnetov a pripomienok obèanov. mestská polícia plní. Vykonávam podrobnú 
Je potrebné poveda�, že všetko to èo sa analýzu tzv. bezpeèného manažmentu, kto- Kde ste do príchodu na túto funkciu pô-
deje v našom meste, èi už v pozitívnom rý je v Rajci uplatòovaný prostredníctvom sobili?

Pracoval som na rôznych riadiacich alebo negatívnom zmysle slova, sa týka mestskej polície. Moje doterajšie pocity sú  
pozíciách v Ozbrojených silách Slovenskej hlavne nás všetkých. Mesto Rajec má okolo z môjho osobného h¾adiska pozitívne. Roz-
republiky. Plnil som napríklad úlohy súvisia- 6 000 obyvate¾ov a rozlohu 3 146 ha, èo je hodne by som chcel poveda�, že výber a 
ce s ochranou vybraných objektov. Zodpo- na poèet príslušníkov MsP Rajec znaèná vo¾ba mojej osoby je pre mòa prejavom dô-
vedal som za vzdelávanie a prípravu pod- úloha, avšak každá èas� mesta žije životom very, ako aj záväzku do budúcnosti.
dôstojníkov a dôstojníkov strážnych jedno- svojich obèanov – susedov a na takomto 
tiek, ktorí pôsobili v rámci ozbrojených síl. „našom susedskom“ základe je možné bu-
Pracoval som, mimo iné funkcie, tiež ako dova� spoluprácu a dôveru, ktorá je potreb-
velite¾ kontingentu v Kosove v rámci zahra- ná pre bezpeènos� mesta. Samozrejme 
nièných operácií, kde som plnil úlohy krízo- pripravujeme ïalšie projekty a opatrenia 
vého a bezpeènostného manažmentu. Svo- súvisiace s preventívnou èinnos�ou mest-
je skúsenosti som ïalej rozvinul v rámci skej polície. Pevne verím, že postupnými 
doktorandského štúdia na Žilinskej univer- krokmi dosiahneme v budúcnosti vzájomne 
zite. Do súèasnosti sa aktívne podie¾am na väèšie pochopenie pri výkone našej práce a 
vedeckých projektoch, výskume ako aj na riešení vašich problémov alebo podnetov. 
publikaènej èinnosti v oblasti ochrany osôb 
a majetku. Všetky doterajšie skúsenosti a Èo zaželáte obyvate¾om mesta do nové-
prax chcem v plnej miere premietnu� do prá- ho roka 2013?
ce Mestskej polície v Rajci. Obèanom mesta Rajec by som chcel do 

nového roku popria� pevné zdravie, lásku a Môžete sa obèanom mesta predstavi�?
vzájomné porozumenie. Pochádzam z Rajca a až do svojich Ako nový náèelník MsP urèite chystáte 

Teším sa na spoluprácu so všetkými školských rokov som tu vyrastal. Neskôr nejaké zmeny. Èo bude Vašou prioritou, 
obyvate¾mi.som za štúdiom a prácou èiastoène Rajec na èo sa chcete predovšetkým zamera�?

„opustil“, V prvom rade chcem nadviaza� na všet- avšak i naïalej mi ostal kontakt     

PREDSTAVUJEME VÁM NOVÝCH RIADIACICH PRACOVNÍKOV
Koncom roka 2012 sa uskutoènilo výberové konanie na funkciu riadite¾ky Domova vïaky. 
Výberovou komisiou bola vybraná a poslancami mestského zastupite¾stva zvolená nová 
riadite¾ka Domova vïaky Mgr. Lívia Hodasová, ktorej sme položili nieko¾ko otázok.

Výberové konanie na funkciu náèelníka Mestskej polície v Rajci sa tiež uskutoènilo koncom roka 
2012. Výberovou komisiou bol vybraný a poslancami mestského zastupite¾stva zvolený nový 
náèelník mestskej polície Ing. Ján Jasenovec, PhD, ktorého sme požiadali o krátky rozhovor.

Za rozhovor ïakuje Šzá 
1x foto:Šzá
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MIKULÁŠ NEOBIŠIEL ANI RAJEC
Zaèiatok decembra neodmyslite¾ne patrí de�om, veï zaèiatkom 

mesiaca im nosí darèeky Mikuláš. Nebolo tomu inak ani v tomto roku a 
v piatok 7. decembra ich prišiel osobne navštívi� na rajecké námestie, NECHÝBAL ŽIVÝ BETLEHEM 
aby im rozdal sladké balíèky. Samozrejme, že nezabudol ani rozsvieti� Aj v tomto roku pripravilo ochotnícke divadlo Kožkár, ktoré pôsobí 

vianoèný strom- pri MsKS Rajec, pár dní pred Vianocami predstavenie Živý Betlehem – 
èek. Pred prícho- príbeh o zves-
dom Mikuláša sme tovaní, naro-
si mohli vypoèu� dení Ježiša 
krásne vianoèné Krista až po 
koledy èi pozrie� si príchod Troch 
bábkovú rozpráv- krá¾ov. 
kovú hru Kocúr      Štyri hrané 
v èižmách doplne- predstavenia 
nú krásnymi pes- poèas celého 
nièkami. Komu sa dòa prilákali na 
nechcelo pozera� námestie ma-
na program na pó- lých i ve¾kých a 
diu, mohol sa ob- spestrili im tak 

èerstvi� na malom vianoènom trhu v radnici, peèenou klobásou, ze- predvianoèné 
miakovými plackami, štrúd¾ami èi zohria� sa pri mikulášskom punèi. èakan ie .  A j  
Mohli ste si tu zakúpi� aj netradièné darèeky pod stromèek, medov- keï boli pred-
níèky èi domáce vianoèné oblátky. stavenia pekné, aj v tomto roku mali najväèší úspech živé oveèky, kto-

ré mali poèas celého dòa svojich nadšených obdivovate¾ov.
LUCIE POVYMETALI VŠETKO ZLO

Vinšujem Vám svätej Lucky, aby se Vám nebili hrnce, misky, ROZLÚÈKA S ROKOM 2012 NA NÁMESTÍ
doniesol som Vám kus ocele, aby Vám ostali hrnce celé... Každoroène sa na rajeckom námestí stretávame, aby sme sa 

Tento verš sa ozýval Rajcom 13. decembra na deò sv. Lucie, ktorý rozlúèili so starým rokom a privítali rok prichádzajúci. 
bol považovaný za najvýznamnejší zo stridžích dní. Viazali sa k nemu Na námestí sa zaèali oslavy už o 23. hodine diskotékou. Po blaho-
rôzne magicko-ochranné úkony. V predveèer Lucie na celom území želaniach a vinšoch v rodinách prišli na námestie aj ïalší obyvatelia.  
Slovenska dospelí i deti jedli cesnak, O pol jednej v noci sme si vypoèuli príhovor primátora, ktorý všetkým 
ktorý ich mal chráni� pred zlými duchmi. obyvate¾om zaželal úspešný š�astný nový rok 2013 a spoloène sme si 
Každý región Slovenska mal svoje zvy- pripili vareným vínkom – novoroèným prípitkom, ktoré zdarma pripra-
ky, ktoré sa na Luciu robili, aby uchránili vilo pre svojich obyvate¾ov Mesto Rajec. V zapätí nasledoval prekrás-
statok i seba pred bosoráctvom. ny ohòostroj, ktorý vyèaroval úsmev na tvári takmer každému. V pr-

V Rajci už nieko¾ko rokov tento deò vých hodinách nového roka vystúpilo k oblohe aj 600 balónov š�astia, 
pripomínajú deti z divadelného súboru ktoré boli zdarma rozdané na námestí. Oslavy a diskotéka pokraèo-
Èili divadlo pri MsKS Rajec a symbolicky vala až do skorých ranných hodín.
vyháòajú zlo z domov. Teší nás, že mno-
hí obèania nášho mesta sa na chví¾u 
dokážu pozastavi� a zapoèúva� sa do 
slov vinšovníkov a oceni� tak zvyky náš-
ho ¾udu. Za podarúnky ïakujeme a na 
rok k vám opä� zavítame, kúty od zla 
povymetáme.

VIANOCE V NAŠOM MESTEVIANOCE V NAŠOM MESTE

zdravia, optimizmu, radosti v rodine a vo 
svojom okolí. Mladým rodinám želám do 
nového roku zdravie, rados� a trpezli-
vos� pri výchove svojich detí, dostatok chvíle radosti a pohody... dobré zdravie a Poèas celého nového roka prajem 
prostriedkov na ïalší dôstojný život       múdre rozhodnutia v živote... aby poro-všetkým obyvate¾om nášho mesta a èi-
v rodine a v spoloènosti.zumenia a láska boli každý deò u nich na tate¾om mesaèníka Rajèan najmä pevné 

návšteve...zdravie, dostatok lásky a š�astia, aby ste Mariana Špániková, riadite¾ka Materskej školy 
všetci mali èo najviac dôvodov na ra- na Mudrochovej ulici v RajciPaedDr. Marian Paprskár, 
dos�. riadite¾ Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci

Žiaci, študenti a všetci zamestnanci Ing. Bibiana Sekáèová, 
hlavná kontrolórka mesta Rajec Katolíckej spojenej školy v Rajci prajú a Nechajte minulos� odís�, aby vaša 

vyprosujú v novom roku 2013 všetkým budúcnos� mohla nájs� miesto na roz-
obèanom mesta ve¾a zdravia, š�astia a kvitnutie. PF 2013Všetkým èitate¾om mesaèníka Raj-
vzájomného porozumenia.èan a všetkým obyvate¾om mesta Rajec PaedDr. Marián Remenius, 

by som chcel za kolektív policajtov Ob- riadite¾ Základnej umeleckej školy v Rajci Mgr. ¼ubomír Vereš, 
vodného oddelenia Policajného zboru   riadite¾ KSŠ Rajec

Všetkým obyvate¾om mesta Rajec v Rajci popria� krásne a pohodové preži-
Všetkým obyvate¾om mesta Rajec želá kolektív zamestnancov materskej tie vianoèných sviatkov a v novom roku 

prajem nový rok naplnený š�astím, zdra-školy š�astný nový rok 2013, ve¾a zdra-2013 pevné zdravie, rodinnú pohodu a 
vím, osobnými a pracovnými úspechmi. via, lásky, splnených snov a pracovných spokojnos� v práci.
Nech každého z vás od prvého dòa roku úspechov.mjr. Mgr. Jozef Sedliak, 
2013 sprevádza pokoj v duši, rados� zo riadite¾ OO PZ v Rajci Dana Dubeòová, riadite¾ka Materskej školy na 
života a pevné zdravie.ul. Obrancov mieru v Rajci

Za všetkých pracovníkov školy želám RNDr. Henrieta Melišová, 
Všetkým obyvate¾om nášho mesta riadite¾ka Gymnázia Rajec a celý kolektív školyvšetkým obyvate¾om Rajca, malým i ve¾-

želám do nového roku 2013 hlavne ve¾a kým, aby im nový rok 2013 priniesol 

ZAŽELALI VÁM DO NOVÉHO ROKU - PF 2013

Šzá a E. Pekná
2x foto: S. Kalma, 1x foto: E. Pekná

Mestské kultúrne stredisko Rajec aj touto cestou ïakuje 
všetkým svojim sponzorom za pomoc a pochopenie. Bez 
láskavého sponzorského príspevku, èi už materiálneho alebo 
finanèného, by tieto krásne podujatia nemohli vzniknú�.
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Vážení obèania, cert, Ve¾ký rajecký deò, Divadelné pred-
zas skonèil kalendárny rok a zas stavenie divadla z Radošiny, Rozlúèka 

sme o rok starší. Navštevujeme rodinu, s prázdninami, Úcta šedinám, Komorný 
stretávame priate¾ov, známych, prajeme koncert, Mikuláš na námestí, Živý Bet-
si zdravie, š�astie, úspechy v práci, zá- lehem, Silvester na námestí a iné)
roveò rozmýš¾ame a hodnotíme aký bol - 4 sú�aže, prehliadky alebo festivaly, 
rok 2012. Tešíme sa z osobných, ale aj ktorých sa zúèastnilo 390 úèastníkov 
pracovných úspechov, smútime a spo- (Škrábikov Rajec, 2x Improliga, Ša-
míname na svojich blízkych, ktorí už nie chový krá¾ Rajca)
sú medzi nami, premýš¾ame nad zme- - 96 iných podujatí s úèas�ou 4 918 
nami, ktoré nás èakajú v nasledujúcom úèastníkov – tu sú zaradené podujatia, 
roku. ktoré nemôžu by� zaradené do pre-

došlých skupín (13x výstava v radnici, 
O práci Mestského kultúrneho stre- výstava ku Dòu Zeme vo ve¾kej zasa-

diska Rajec ste poèas roka informovaní daèke, krúžky sebaobrany a jogy, Noc 
na stránkach mesaèníka Rajèan, ktorý je múzeí a ïalšie).
tiež výsledkom našej práce. Oslovuje- Uvedené štatistické vykazovanie je 
me prispievate¾ov, spracúvame príspev- súèas�ou roèného hlásenia, ktoré pred-
ky, vytvárame koneènú podobu èasopi- kladáme na Ministerstvo kultúry SR.
su, zabezpeèujeme tlaè a distribúciu. Je 
to jedna z oblastí našej práce, aj keï po- Tí, ktorí nás navštevujete v Mest-
merne nároèná, ktorej výsledkom je „náš skom kultúrnom stredisku Rajec viete, 
Rajèan“, v ktorom sa snažíme, aby ste že popri organizovaní akcií a podujatí, 
boli informovaní o dianí v našom meste. zabezpeèujeme prevádzku Mestskej 

Po viacroènej snahe sa nám podarilo knižnice a Mestského múzea so všetký-
zabezpeèi� na webovej stránke mesta mi povinnými evidenciami a ïalšími ná-
Rajec, že kultúre je venovaná samostat- ležitos�ami, ktoré pre prevádzku takých-
ná sekcia, ktorú si sami tvoríme, dopåòa- to zariadení ukladá zákon a ïalšie pred-
me a na ktorej vás môžeme podrobne pisy. 
informova� o pripravovaných akciách, Keï sme spolu so zamestnancami 
ale tiež si môžete spätne pripomenú� ak- hodnotili uplynulý rok zhodli sme sa na 
cie už uskutoènené. tom, že bol úspešný. Vykonali sme ve¾ké 

množstvo práce bez toho, aby sme žia-
Aj v Mestskom kultúrnom stredisku dali navýšenie finanèných prostriedkov 

Rajec sa v tomto období bilancuje, aký od zriaïovate¾a – Mesta Rajec. Dokon-
bol rok 2012. A pretože èinnos� MsKS ca sme získali znaènú èas� finanèných 
Rajec nie sú len zábavné a hudobné prostriedkov z iných zdrojov – zo štátne-
akcie na námestí, ponúkam vám poh¾ad ho rozpoètu a z Oblastnej organizácie 
na našu prácu za rok 2012 trochu inak – cestovného ruchu Rajecká dolina. 
cez èísla. Tešia nás najmä úspešne zorganizo-

V roku 2012 sme zorganizovali: vané nové, ve¾ké, týždeò trvajúce vý-
- 263 výchovno-vzdelávacích poduja- chovné podujatia: v apríli akcie ku Dòu 

tí, na ktorých sa zúèastnilo 5 557 úèas- Zeme pre žiakov a študentov všetkých 
tníkov (akcie k Medzinárodnému dòu rajeckých škôl, v októbri prednášky, be-
detskej knihy, podujatia ku Dòu Zeme, sedy, ukážky a ochutnávky na akciách 
akcie na tému Vèely a vèelárstvo, pre- Vèely a vèelárstvo pre žiakov základ-
hliadka najlepších outdoorových fil- ných a materských škôl, v novembri 
mov z roku 2011 na akciách Expediè- prehliadka najlepších outdoorových fil-
ná kamera, divadelné krúžky, krúžky mov z roku 2011 Expedièná kamera pre 
palièkovania, krúžok Kreativ, aktivity   žiakov všetkých základných a stredných 
s de�mi poèas jarných prázdnin, Paso- škôl v Rajci, aj pre verejnos�.
vanie prvákov za èitate¾ov knižnice, Nemôžeme zabudnú� na úspešnú 
informaèná výchova pre školy, reme- cezhraniènú spoluprácu s mestom Kr-
selné dielne pre deti – drotárstvo, výro- nov v Èeskej republike. V roku 2012 sa 
ba a zdobenie kraslíc, vypletanie prú- naša cezhranièná spolupráca rozšírila  
tia, história a výuèba tkania, práca   o  p o ¾s ké mesto Kêty, ktoré sme v roku 
s kožou, peèenie a zdobenie medovní- 2012 už dvakrát navštívili aj so skupinou 
kov, zážitkové èítania v knižnici a detí z rajeckých škôl. 
ïalšie). Úspešní sme boli aj v získavaní finan-

- 30 kultúrno-spoloèenských poduja- èných prostriedkov z grantových projektov.
tí, na ktorých sa zúèastnilo 10 847 Organizujeme ve¾a akcií, ktoré si už 
úèastníkov (Mestský ples, Detský kar- získali svojich priaznivcov. Na èastých 
neval, Fašiangová zabíjaèka, Vyhlá- stretnutiach s de�mi od materských až 
senie najlepších športovcov za rok po stredné školy sú pre nás najväèšou 
2011, divadelné predstavenia Èili di- odmenou rozžiarené detské oèká, od 
vadla a divadla Kožkár, Medzinárodný údivu pootvorené ústa, ale aj tichý a sús-
deò detí, Rajecké Ladislavské hody, tredený záujem v oèiach žiakov a štu-
Rajecké letné kino, Violonèelový kon- dentov doplnený otázkami a pripomien-

AKÝ SI BOL ROK 2012?
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kami k téme. Po uskutoènených rôznych podujatiach pre obèanov jednorázovo a ktoré obmieòame. Snažíme sa, aby každé podujatie 
nás mnohí z vás odmenia poïakovaním a neraz i slovami chvály. bolo prínosom pre niektorú, rôzne ve¾kú, skupinu obyvate¾ov. Nie-
Vaše slová vïaky sú to najväèšie ocenenie našej práce. kedy je to skupina detí z materskej školy, inokedy skupina obyvate-

¾ov a návštevníkov mesta, ktorí zaplnia celé námestie. Niekedy dos-
Vážení spoluobèania – „Milí priatelia!“ tanú návštevníci akcie množstvo informácií a nových vedomostí, 
Takto si vás dovo¾ujem oslovova� z pódia cez mikrofón. Ïakuje- inokedy sa „len“ dobre zabavia. Aj o tomto je naša práca! Snažíme 

me vám za vašu priazeò, ktorou ste nám dodávali silu a energiu po- sa oživi� a spestri� bežný život obèana nášho mesta, ale aj zvidi-
èas celého minulého roka! Zachovajte nám, prosím, svoju priazeò aj  te¾ni� a propagova� naše mesto. 
v novom roku! Tešte sa s nami pri zábavných podujatiach, prežívajte 
s nami osudy a príbehy postáv, ktoré vám sprostredkujú naši Za kolektív pracovníkov MsKS Rajec vám prajem v novom roku 
divadelníci, poèúvajte svoje deti a vnúèatá, keï vám budú rozpráva� ve¾a zdravia, pokoj a rodinnú pohodu. Zároveò vás pozývam na 
ako sa nauèili tka�, drôtova�, vyrába� z kože, vypleta� z prútia, ako ïalšie naše akcie, ktoré už pre vás pripravujeme: 2. februára Mest-
sa nauèili vyrobi� svoju prvú kraslicu, ako vedia upiec� a vyzdobi� ský ples, 8. februára Fašiangová zabíjaèka s Ïurèanskou muzikou, 
medovníky, èi ako sa nauèili robi� palièkovanú èipku a všelièo iné. 10. februára Detský maškarný ples.

Priatelia, organizujeme pre vás akcie, z ktorých je niektoré pot- Anna Tordová, poverená vedením MsKS Rajec
rebné zachováva� a opakova�, ale aj akcie, ktoré sú organizované 9x foto: archív MsKS Rajec

sa vždy nakoniec dohodli. V nede¾u, po pokraèovaní tréningu, spo-Poèas víkendu 8. a 9. decembra som bola s desiatkou detí zo 
loènom závereènom odtancovaní oboch zostáv a skvelom obede, Základnej umeleckej školy v Rajci a Katolíckej spojenej školy v Rajci 
sme sa príjemne unavení v popoludòajších hodinách vybrali naspä� v partnerskom po¾skom meste Kêty, na taneèných workshopoch.
do Rajca. Decká sa pod vede-

ním dvoch inštrukto-
riek spoloène s po¾-
skými de�mi nauèili 
nové tance. Dielne 
boli zamerané na dva 
druhy street dance 
tancov a poèas dvoch 
dní sa deti stihli nauèi� 
dve taneèné zostavy. 

V sobotu vo veèer-
ných hodinách nám 
partnerské mesto pri-
pravilo aj malý pro-

gram. Na Námestí sv. Jána z Kenty prebiehal Festival ¾adu, súèas-
�ou ktorého bola aj malá tržnica a sprievodný program – vyrezáva-

nie sôch z ¾adu. Keïže boli 20 stupòové mrazy a 
deti boli vyèerpané 
z nároèného tré- Taneèné workshopy sú súèas�ou 
ningu, po necelej spoloèného projektu medzi mestami 
hodine sme sa vrá- Rajec a po¾ským mestom Kêty. 
tili do hotela, kde Projekt, súèas�ou ktorého boli aj tie-
na nás èakala to dva skvelé dni, je zameraný na spoz-
slávnostná veèera návanie sa detí oboch partnerských 
spoloène s po¾ský- miest pomocou športu, kultúry, zvykov 
mi de�mi. Po úžas- a na prekonávanie jazykovej bariéry 

ne pripravenom, trojchodovom pohos- medzi Slovákmi a Poliakmi.
tení sa deti povyzvedali na život vo Poèas dvoch dní vzniklo v gmi-
svojich krajinách a navzájom si pred- ne/meste Kêty nieko¾ko milých priate¾-
viedli taneèné zostavy, ktorými sa pre- stiev medzi slovenskými a po¾skými 
zentujú doma na sú�ažiach. Dorozu- de�mi.
mievanie bolo niekedy zábavné, ale 

Zuzana Šèasná, pracovníèka MsKS Rajeckeïže slovenský a po¾ský jazyk je 
4x foto: autorve¾mi príbuzný „rukami, nohami“ sme 

WARSZTATY TANECZNE STREET DANCE V GMINE KÊTY
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4. december sa niesol v znamení kultúry názvom Peter Black. Obe predstavenia boli 
a upevòovania jazykových zruèností. Žiaci spracované v súèasnom duchu, prešpiko-
a študenti Katolíckej spojenej školy sa zú- vané vtipnými dialógmi a skvelými výkonmi 
èastnili divadelného predstavenia v anglic- mladých hercov. Popri tom si žiaci vhodnou 
kom jazyku. formou zopakovali frekventované frázy a 

Mladší žiaci sa potešili predstaveniu základné gramatické javy z angliètiny.
John and Mary – modernému spracovaniu Už dnes sa tešíme na ïalšiu ponuku Di-
klasickej rozprávky O Jankovi a Marienke. vadelného centra v Martine.
Naši skúsenejší žiaci videli príbeh èloveka, MVDr. Zuzana Kotríková, 
ktorý v jednej chvíli prišiel o všetko, pod KSŠ Rajec

né z dôvodu nepriaznivého a chladného Žiaci 4. a 5. roèníka Katolíckej spojenej 
poèasia. 2. skupina žiakov mala možnos� školy sa 12. decembra so svojimi triednymi 
sa trošku rozptýli�, pretože im bol ponúk-uèite¾mi vybrali na exkurziu do hvezdárne   
nutý krátky rozprávkový film o Shrekovi, v Kysuckom Novom Meste. Po príchode do 
ktorý pozerali cez 3D okuliare. Mnohým sa hvezdárne nás milo privítali a oboznámili    
to ve¾mi páèilo a dobre sa bavili. Pochopi-s nasledujúcim programom. 

te¾ne sme sa vystriedali, aby sa aj dru-Na zaèiatku nášho poznávania sme 
hý skupina dostala k ïalekoh¾a-absolvovali prednášku na tému Sl-

dom. Pred naším odchodom sa neèná sústava, ktorá bola v roz-
mohli žiaci otestova�, keïže sa sahu 1 vyuèovacej hodiny. Žiaci 
ve¾a dozvedeli a èo to nauèili. pozorne poèúvali a obèas dopl-
Pracovníèka hvezdárne im da-nili výklad prednášky. Bolo jas-
la asi 20 otázok, na ktoré mali né, že ich to zaujalo. Po pred-
odpoveda�. Mnohí boli ve¾mi náške sme sa rozdelili na dve 
aktívni a zapájali sa do od-skupiny, keïže nás nebolo až 

povedí. tak málo. Prvá skupina sa vyda-
Po vzdelávacom a poznáva-la na prehliadku hvezdárne, resp. 

com pobyte v hvezdárni sme nasa-do najvyššej miestnosti na poscho-
dli do nášho autobusu a išli naspä� do dí, kde sú umiestnené špeciálne astro-

Rajca. Žiaci boli spokojní a potešení, že nomické ïalekoh¾ady. Tu nás privítala ïal-
mohli preži� nieko¾ko hodín mimo školy a šia pracovníèka, ktorá nás oboznámila s tý-
urèite to bolo pre nich obohatením a záro-mito prístrojmi. Žiaci sa potešili, že mohli 
veò pekným poznávacím zážitkom.vidie� veci urèené na pozorovanie vesmíru. 

Bohužia¾, pozorovanie oblohy nebolo mož- PhDr. Anna Matejková, KSŠ Rajec

va do vody, zvyk, ktorý sa ro- féru blížiaceho sa Adventu a Máme za sebou ve¾mi 
bil na Ondreja. Olovo sa vo Vianoc. Na záver treba len milé a príjemné štvrtkové 
vode sformovalo, vytvorilo doda�, že sme prežili prí-dopoludnie. 29. novembra 

sme sa po Šarkaniáde opä� 
stretli v Pastoraènom centre 
a privítali sme medzi sebou 
predškolákov z oboch ma-
terských škôl v Rajci a z MŠ 
v Ïurèinej a vo Ve¾kej Èier-
nej. Spoloène sme tvorili 
priam umelecké diela. 

Deti si vlastnoruène vys-
kúšali vyva¾ka� cesto, povy-
krajovali medovníèky a po 
upeèení si ich aj prekrásne 
vyzdobili. Vyrábali aj rôzne 
vianoèné ozdoby na strom-
èek – vianoèné gule z nití, 
žiariace svietniky a samo-
zrejme nechýbala maska 
Mikuláša. Všetkých zachvá-

nejaký tvar a deti sa snažili jemný deò plný zážitkov, tilo tvorivé nadšenie a ra-
háda�, èo im pripomína. Prí- tvorivých èinností a tešíme dos�. Deti mali možnos� po-
jemné prostredie dotvárali aj sa na podobné stretnutia       odhali� aj tajomstvo výroby 
žiaèky Katolíckej spojenej i nabudúce.vianoèných oblátok, ktoré 
školy, ktoré spevom v ¾udo-im po upeèení ve¾mi chutili. Mgr. Jana Barteková, 
vých krojoch navodili atmos-Pozorne sledovali i liatie olo- KSŠ Rajec

OZNAM

Riadite¾stvo Katolíckej spojenej školy 
v Rajci oznamuje, že zápis do         

1. roèníka Cirkevnej základnej školy 
sv. J. Vianneyho v Rajci pre školský 

rok 2013/2014 sa uskutoèní 
nasledovne:

18.1.2013 (piatok) 14.00 – 18.00 hod. 
19.1.2013 (sobota) 9.00 – 12.00 hod.

Zápis sa bude kona� v budove školy 
oproti farskému úradu (1. – 4. roèník).

Na zápis sa spolu so zapisovaným die�a�om 
dostaví aspoò jeden z rodièov / zákonných 

zástupcov, ktorý pri zápise predloží svoj 
doklad totožnosti a rodný list zapisovaného 

die�a�a.

Mgr. René Gabèo, zástupca riadite¾a

Katolíckej spojenej školy 
v Rajci 

1. roèníka Cirkevnej základnej školy 
sv. J. Vianneyho v Rajci 

18.1. 14.00 – 18.00
19.1. 9.00 – 12.00 

OZNAM

Základná škola, Lipová 2, Rajec
vykoná v súlade s ustanovením § 20 
ods. 2 písm. a) zákona è. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávané
a v zmysle § 2 ods. 3 VZN è. 2/2012

ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKA
pre školský rok 2013/2014

Termín: 
25. 1. 2013 (piatok) 14.00 – 18.00 hod.
26. 1. 2013 (sobota) 9.00 – 12.00 hod.

Miesto:
Základná škola, Lipová 2, trieda 3.A

Zápisu sa zúèastnia všetky deti narode-
né v èase od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007, 

ako aj deti, ktorým bola v uplynulom 
školskom roku odložená školská 

dochádzka.

Na zápis sa dostaví zapisované die�a
v sprievode aspoò jedného rodièa alebo 
zákonného zástupcu, ktorý si so sebou 
prinesie obèiansky preukaz a rodný list 

die�a�a.

PaedDr. Marian Paprskár, riadite¾ školy

Základná škola, Lipová 2, Rajec

pre školský rok 2013/2014
ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKA

25. 1. 14.00 – 18.00 hod.
26. 1. 9.00 – 12.00 hod.

Základná škola, Lipová 2, trieda 3.A

DIVADLO V ANGLICKOM JAZYKU

PREDVIANOÈNÉ TVORIVÉ DIELNE

Foto: archív KSŠ

NÁVŠTEVA KYSUCKEJ HVEZDÁRNE

ĎAKUJE

ELENE ZUBAJOVEJ ZA VÝROBKY ZO ŠÚPOLIA 
A VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI SVOJIMI 

VÝROBKAMI NA VÝSTAVU ČARO VIANOC

A POZÝVA NA VÝSTAVU

PRÁC ŽIAKOV MATERSKEJ ŠKOLY 
NA MUDROCHOVEJ ULICI

8.1. – 4.2.2013
VÝSTAVNÁ SIEŇ RADNICE V RAJCI

h

h

ELENE ZUBAJOVEJ
A VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI SVOJIMI 

VÝROBKAMI NA VÝSTAVU

MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO RAJEC
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SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Opustili nás

Pavol Jurický 1953 – 15.12.2012
Jozef Bucha 1932 – 20.12.2012

Mária Hašèíková 1924 – 20.12.2012
Anna Špániková 1928 – 22.12.2012
Jozefa Bakošová 1929 – 30.12.2012

Opustili nás

65 rokov 81 rokov
Štefan Novosad Emil Rúèka

Helena Chupáòová Štefánia Golierová
Anna Frištíková Júlia Žuchová

70 rokov 83 rokov
Jozef Biely Magdaléna 

Miroslav Šefara Polaczyková

75 rokov 85 rokov
Pavol Paulíny Anna Miškovská

Miroslav Paprskár
90 rokov

80 rokov Mária Slaboòová
Božena Hajstrová
O¾ga Bitušíková 101 rokov

Johanna Kuèeríková

V minulom èísle Rajèana sme vás infor-
movali o krásnom životnom jubileu Èest-
ného obèana mesta Rajec Jozefa Buchu.

S hlbokým smútkom vám oznamuje-

me, že JOZEF BUCHA nás nieko¾ko 
dní po dovàšení svojej osemdesiatky náh-
le opustil 20.12.2012. Posledná rozlúèka   
sa s ním uskutoènila 23. decembra na ra-
jeckom cintoríne.

Jeho náhlym odchodom odišla ïalšia 
rajecká osobnos�, ktorá bola svojim životom pre nás príkladom. 
Teší nás, že má v našom meste množstvo nasledovníkov, ktorí 
neváhajú darova� zo seba to najcennejšie – krv, ktorá zachraòuje 
množstvo životov.

Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústras�. 
Èes� jeho pamiatke!

Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec

V klube dôchodcov sa 12. decembra konalo podujatie zorgani-
zované èlenmi Klubu dôchodcov – denné centrum Posedenie pri 
stromèeku. Prítomných prišli poteši� svojím programom deti z Ma-
terskej školy na ul. Obrancov mieru. Vzapätí sa prítomným prihovo-

ril predseda klubu Štefan Pe-
cho a poprial im, aby vianoèné 
sviatky prežili v zdraví, v poho-
de, v š�astí a v kruhu svojej ro-
diny. Potom si èlenovia pose-
deli v družnej debate pri káviè-
ke do veèerných hodín. V zá-
vere posedenia si spoloène 
zaspievali vianoènú pieseò Tichá noc, svätá noc.

Aj touto cestou by sme sa chceli poïakova� za uplynulý rok 
2012 sponzorom: Mestský úrad Rajec – Ing. Ján Rybárik za finan-
ènú pomoc, Reštaurácii Dubová za chutný obed, Cukrárni v Dome 
služieb za zákusky.

Samospráva Klubu dôchodcov – denne centrum praje všetkým 
svojim èlenom do nového roku 2013 ve¾a zdravia, š�astia a pokoja. 
Tešíme sa na spoloèné stretnutie v roku 2013.

Samospráva Klubu dôchodcov
2x foto: Pavol Rýpal

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

BLAHOŽELANIE K JUBILEU

Jubilanti január 2013Jubilanti január 2013

Krásneho životného jubilea 101 rokov sa dožíva 

17. januára 2013 Janka KUÈERÍKOVÁ z Rajca.

Ku gratulantom sa pripájame aj my a jubilantke prajeme 
ešte ve¾a zdravia, š�astia a príjemných chví¾ strávených
 v kruhu svojich blízkych.

Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec

ODIŠIEL ÈESTNÝ OBÈAN JOZEF BUCHA

i
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Zámerom projektu bolo vybudovanie obecného kamerového 
systému za úèelom monitorovania verejných priestorov a majetku 
obce s cie¾om zníženia kriminality, zvýšenia bezpeènosti obèanov 
a ochrany obecného majetku. Obec reagovala na prioritu è. 2 Výz-
vy Rady vlády Slovenskej republiky prevencia kriminality. Projekt 
bol financovaný podielovo dotáciou štátneho rozpoètu z rozpoè-
tových prostriedkov Obvodného úradu Žilina – 80 %, ktorý bol pos-
kytovate¾om dotácie a prostriedkov z rozpoètu obce – 20 %.

Kamerový systém bol zrealizovaný a odovzdaný do prevádz-
ky vrátane zaškolenia dòa 15.10.2012.

Ing. Štefan Harant, starosta obce Ve¾ká Èierna

OBECNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM VE¼KÁ ÈIERNA

PREDVIANOÈNÉ STRETNUTIE
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bežali M. Cesneková, J. Koledová Ž. a   o  1 1.  h odine. Oplatí sa na záver roka vylep-V decembri už bolo pretekov naozaj po-
B. Žideková. ši� si náladu dobrým výkonom alebo sa as-menej, ale tie, ktoré v tomto zimnom mesia-

Výstup na Strážov, 30. decembra: pat- poò potrápi� a zdola� predsilvestrovskú hra-ci maratónci absolvovali, sa postarali o pek-
rí už dlhé roky do zoznamu turistickej skupi- nicu. Vratko Šimek vyhral pretek na 1 km. né výsledky a spoloèné stretnutia. 
ny maratóncov. Poèas 10 rokov už boli aj Desiatka dospelých, ktorí bežali 10 km tra� 

Vianoèný beh Žilina Vodné dielo,  t ak é dni kedy nebolo dovolené vystúpi� na mala takéto poradie: P. Holeša, Z. Koleda, 
22. decembra: vrch Strážov, lepšie povedané prebrodi� sa L. Pekný, M. Kamas, J. Slota, J. Šimek,       vrcholná úèas� podujatia     

J. Oèko, B. Gelatka, B. Mihalec v poète 550 bežcov. Z toho 16 
a J. Koledová.Rajèanov sa rozdelilo na pol-

Výsledky našich bež- A tu sa zaèína silvestrovský maratón. 
cov polmaratón program a verím, že dôjde aj na  – Z. Koleda do-

predsavzatia, ktoré k záveru behol celkovo na štvrtom mies-
roka patria. Tak nech sa všetko te èasom 1:19:39, P. Uhlárik 
vydarí – Silvester, nový rok 1:41:06, J. Slota 1:42:43,        
2013, tréningové plány a chu� J. Koledová 1:59:16 a J. Uhlá-

V behu na 8 km prekonáva�, ale najmä zvlád-rik 2:04:30.  
nu� všetko èo príde do cesty.obsadil absolútne 2. miesto 

Patrik Holeša èasom 29:19. L. 
V novom roku prajeme Pekný 32:32, M. Kamas 33:40, 

všetkým pevné zdravie, lásku, M. Tabak 34:21, R. Èeròanský 
prácu, š�astie a bežcom špor-34:32, J. Straòánek 35:01 a 
tové úspechy. Po celý rok 2013 ïalších 16 našich bežcov.       
nech máte v sebe rados� nie-Z dievèat bežali Monika Ces-
len pre seba, ale aj na obdaro-neková a Barbora Žideková.
vanie ¾udí okolo.množstvom snehu. Tento rok bol zase mra-Hôrecká šestka, 16, decembra: Rajèa-

zivý a nádherne slneèný, no z¾adovatený nia opä� bojovali v plnej sile nielen v popredí 
POZVÁNKAtak, že opatrnos� bola prvoradá. Zvládli sme bežeckého po¾a, ale hlavne medzi sebou 

Maratón klub Rajec organizuje 19.1.2012 to bez problémov, zlomenín, odrenín,         ako správna bežecká skupina. Vo Hôrkach 
maratónsky ples v duchu 80-tych rokov. s rados�ou v srdci a nezabudnute¾ným po-sa zišla špièka Slovenského behu a taktiež 

Srdeène vás pozývame medzi nás zapoji� hostením, ktoré prináša záver roka. rekordná úèas�. Na štart sa postavilo 164 
sa do nezabudnute¾nej atmosféry a výbor-10 km Silvestrovský beh v Lietave, bežcov, Rajèanov dobehlo 23. Výsledky 

nej zábavy. Tešíme sa na vás.31. decembra: má za sebou už piaty roèník. najlepších uvádzame: Z. Koleda 23:00,     
Zaèínalo sa detskými kategóriami od tých P. Holeša 23:28, L. Pekný 24:01, O. Vese-

Za Maratón klub Rajec jkznajmenších až po juniorov a hlavnú kategó-lovský 24:37, P. Prokopoviè 24:42, M. Ka-
1x foto: archív MK Rajec

riu na 10 kilometrov, ktorú odštartovali        mas 25:29, D. Zafka 25:35 a ïalší. Z dievèat 

POZVÁNKA

Maratón klub Rajec organizuje 19.1.2012 
maratónsky ples v duchu 80-tych rokov. 

Srdeène vás pozývame medzi nás zapoji� 
sa do nezabudnute¾nej atmosféry a výbor-

nej zábavy. Tešíme sa na vás.

svoju výkonnos� pripravujú poèas celého Lipová, Rajec; 2. miesto Vladimír Komorov-Každý rok v decembri, po 2. sviatku via-
roka v rámci nášho klubu, na hodinách te- ský, ZŠ Lipová, Rajec; 3. miesto Leonard noènom, Stolnotenisový klub Rajec organi-
lesnej výchovy a zúèastòujú sa rôznych Pavol Dávidík, ZŠ Jasenové.zuje Vianoèný turnaj v stolnom tenise pre 
stolnotenisových podujatí. Starší žiaci: 1. miesto Peter Kaczor, ZŠ deti z rajeckých základných škôl, ktorého 

Vianoèného turnaja sa zúèastnilo viac Lipová, Rajec; 2. miesto Jakub Škola, ZŠ Li-IX. roèník sa uskutoènil 27. decembra. 
ako dve desiatky hráèov zo pová, Rajec; 3. miesto Aurel Dávidík, Zá-
škôl z Rajca, zo ZŠ v Jaseno- kladná športová škola Žilina.
vom a Základnej športovej ško-
ly v Žiline. Na turnaj nastúpila STK Rajec ïakuje všetkým sponzorom, 
iba jediné dievèa zo ZŠ na Li- ktorí pomohli pri realizácii turnaja a k jeho 
povej ulici. Úèastníci boli roz- úspešnému priebehu: Kofola, a.s. Rajecká 
delení do dvoch kategórií Lesná, AMD-M s.r.o. – Ján Dolník, Vinuta 
mladší žiaci a starší žiaci. Hráèi spol. s r.o. – konatelia Ing. Ján Pekara a Ing. 
hrali na piatich stoloch a riadili Elena Veselá a Mestské kultúrne stredisko 
sa pod¾a pravidiel stolného te- Rajec – Anna Tordová.
nisu – najskôr skupinovým Osobitné poïakovanie patrí za celý rea-
spôsobom, z ktorého postúpili lizaèný štáb riadite¾ovi ZŠ na Lipovej ul.      
prví šestnásti, ktorí potom hrali v Rajci PaedDr. Marianovi Paprskárovi a 
K.O. systémom až do finále. jeho zástupcovi Mgr. Petrovi Hanusovi za 

Turnaj prebiehal vo vianoè- poskytnutie hracích priestorov v oboch te-
nej nálade, ktorú prišli spríjem- locvièniach školy.
ni� aj rodièia. Všetci zúèastnení Srdeène ïakujeme primátorovi mesta 
boli odmenení pitným režimom Rajec, poslancom mestského zastupite¾-
zn. Jupík, Kofola, Rajec a pek- stva, Komisii pre školstvo, kultúru a šport pri 
nými trièkami od firmy Kofola, MZ, celému vedeniu ZŠ na Lipovej ul. za 
a.s., Rajecká Lesná. Už teraz ve¾mi dobrú spoluprácu a všetkým naším 

pozývame deti na X. roèník, ktorý sa usku- priaznivcom a podporovate¾om celuloidovej Turnaj je rozdelený do štyroch kategórií: 
toèní v decembri 2013. loptièky prajeme š�astný a úspešný nový mladší žiaci, starší žiaci, mladšie žiaèky a 

rok 2013!staršie žiaèky. Po celý rok sa decká tešia na 
Jozef KavecVÝSLEDKY:náš turnaj, ktorý sa odohral v telocvièni Zá-

1x foto: archív STK Rajec Mladší žiaci: 1. miesto Peter Cúg, ZŠ kladnej školy na Lipovej ulici v Rajci. Žiaci si 

NOVÝ ROK, NOVÁ SEZÓNA, VE¼KÉ PREDSAVZATIA

VIANOÈNÝ TURNAJ ŽIAKOV V STOLNOM TENISE

FOTO: VÍ�AZI KATEGÓRIE MLADŠÍ ŽIACI: z¾ava – PETER CÚG, 
VLADIMÍR KOMOROVSKÝ, LEONARD PAVOL DÁVIDÍK
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KURZ SPOLOÈENSKÝCH TANCOVKURZ SPOLOÈENSKÝCH TANCOV
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC A BOSSA DANCE GROUP ORGANIZUJÚ

Cena kurzu:
45,- €/osoba

Prvé stretnutie 

22.1.2013 o 17.00 hod.
Ve¾ká zasadaèka Mestského úradu v Rajci

Námestie SNP 2/2, Rajec

(waltz, tango, valèík, cha-cha, jive, salsa a ve¾a ïalších)

Kontakt: 
Michal Bohúò – 0915 032 392

utorok

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

arnek
val

arnek
val

arnek
valDETs ýkDETs ýkDETs ýk

10. FEBRUÁR 201310. FEBRUÁR 2013

od  hod.15.00od 15.00 hod.
nede¾anede¾a

V !s atu mp rz a dV !s atu mp rz a d

KULTÚRNY DOM 
V RAJCI
KULTÚRNY DOM 
V RAJCI

HLAD A SMÄD 
ZAŽENIETE V BUFETE

HLAD A SMÄD 
ZAŽENIETE V BUFETE



Mestské noviny Rajèan, mesaèník, 56. roèník. Sídlo vydavate¾a: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IÈO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: 
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net. Redakcia si vyhradzuje právo kráti� 
príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodova� so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlaè: MsKS Rajec. Registrované Okres-
ným úradom v Žiline pod èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09                                                                                                         Cena 0,50 €

E O CM ST RAJE  

S S K LT S E O A ME T KÉ U ÚRNE TR DISK RAJEC 

OLUP I ŠT U ÁV SP RÁC S RE A R CIOU 

D O V PO ÝVUB VÁ ÁS Z AJÚ

piatok 8.2.2013  
od 1 .00 hod.3

 8.2.2013 
od 1 .00 hod.3

SNPNÁMESTIE  
RAJCV I

SNPNÁMESTIE  
RAJCV I

BO I T  A ? IE? K PRÍÏT
L  S E N N  TA E!

D 1 O VÁS AO 5. H DINY  ZAB VÍ .

DO ÁC  ZABÍ KEM EJ JAÈ
ÏU NS Á MU IKARÈA K Z

DO ÁC  ZABÍ KEM EJ JAÈ
ÏU NS Á MU IKARÈA K Z

ANGOFAŠI VÁ
B KZA ÍJAÈ A

ANGOFAŠI VÁ
B KZA ÍJAÈ A
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