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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Tohtoroèný január nám doprial ve¾ké 
množstvo snehu. Ako prebieha zimná 
údržba?

Cenzuálne spolumajite¾stvo pozemkové 
spoloèenstvo Rajec, opä� podalo žia-
dos� o odkúpenie pozemku za bývalým 
smetiskom na Skotni. Vyhovie sa ich žia-
dosti?

Na Hviezdoslavovej ulici je postavená 
nová trafostanica. 

Na námestí sa nachádzajú dve 
významné pamiatky – radnica 
a mestské múzeum, ktoré by 
potrebovali rekonštrukciu. 
Poèíta mesto s ich opravou     
v tomto roku?

dom. Ak by projekt prešiel finanèné pros-
triedky by sme chceli použi� na opravu fasá-
du, ktorá vlhne a opravu strechy, ktorá je     
v dezolátnom stave. Uvidíme èi budeme ús-
pešní.

V havarijnom stave je aj budova mest-
ského múzea. Oddelenie výstavby spolu    
s mestským kultúrnym strediskom pripravu-
jú výkresovú dokumentáciu na najpotreb-
nejšie sanaèné úpravy v tejto budove. Aj na Je pravda, že v tomto roku napadalo 
opravu tejto budovy by sme sa chceli zapoji� ove¾a viac snehu ako inokedy. Snažíme sa 
do projektu na jeho rekonštrukciu z euro-preto zimnú údržbu robi� tak, aby nový stroj 
fondov. znaèky Unimog vyèistil èo najväèší priestor 

Zatia¾ však výzvy z ministerstva kultúry, v meste. Aj napriek tomu, že ho v súèasnosti 
prostredníctvom ktorých by sme mohli zre-(30.1.2013) máme dva dni v oprave je nám 
konštruova� tieto kultúrne pamiatky neboli ve¾mi nápomocný. Dokáže ohrnú� cesty a 
zverejnené.chodníky úplne inak, èo si obyvatelia urèite 

aj všimli. Ulice sú ohrnuté širšie, keïže stroj 
má väèšiu silu a má aj iný spôsob ohàòania 
– s variabilnou radlicou dokáže robi� mnohé 
veci. Aj prídavný posýpaè, ktorý rozmetáva 
štrkovú drvinu so so¾ou, je ve¾mi variabilný – 
je nastavite¾ný tak, že sa dá nastavova� do-
slova Áno, Cenzuálne spolumajite¾stvo po-na gramy a nemáme potom posypový 

zemkové spoloèenstvo Rajec opä� podalo materiál rozsypaný po celej šírke, ale iba 
žiados� na mestský úrad o odkúpenie po- odpredalo im pozemok za podmienky, že ho tam, kde to naozaj potrebujeme.
zemku na Skotni (pozemok sa nachádza budú využíva� pre potreby drevoskladu.Tam, kde to je potrebné, aby boli širšie 
nad miestom, kde v 80-tych a 90-tych rokoch chodníky èi cesty, sme pristúpili už aj k od-
bolo kedysi smetisko). Keïže Cenzuálne vážaniu snehu. Ide hlavne o ulice 1. mája, 
spolumajite¾stvo èas� tohto pozemku dlho-Športovú, celé námestie a jeho pri¾ahlé uliè-
dobo využíva mesto vyhovelo ich žiadosti a V spolupráci so Stredoslovenskou ener-ky. Odvoz snehu sme museli v januári vyko-

getikou, a.s. sa snažíme postup-na� už nieko¾kokrát.
ne modernizova� všetky trafosta-
nice v našom meste. Minulý rok 
bola postavená nová trafostani-
ca na Bystrickej ulici (o èom sme 
písali aj na stránkach Rajèana), 
keïže tam mali obyvatelia stále 
problémy s kolísavým napätím.

Trafostanica na Hviezdosla-Samozrejme, že áno. Musí-
vovej ulici je ïalšia, ktorá sa zmo-me však bra� do úvahy, že oba 
dernizovala a zrekonštruovala. objekty sú zapísané v zozname 
Dúfame, že aj tento krok vyrieši národných kultúrnych pamiatok.
problémy v tejto èasti mesta. Èo sa týka radnice – keïže 

So Stredoslovenskou energe-ide o chránený objekt, všetky 
tikou chceme postupne zrekon-práce musia by� odkonzultované 
štruova� aj ïalšie trafostanice, s pamiatkovým úradom. Mesto 
ktorých máme v meste nieko¾ko Rajec už tretí rok žiada minister-
desiatok.stvo kultúry o dotáciu z granto-

vého projektu Obnovme si svoj Za rozhovor ïakuje Šzá

ÏALŠIA ZMODERNIZOVANÁ 
TRAFOSTANICA

ÏALŠIA ZMODERNIZOVANÁ 
TRAFOSTANICA

NOVÁ TRAFOSTANICA NA HVIEZDOSLAVOVEJ ULICI

Foto: Šzá

VÝVOJ OBYVATE¼STVA V MESTE RAJEC POÈAS OSTATNÝCH TROCH ROKOV

MsÚ
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starostlivosti o psov ich majite¾mi zlepší na 
únosnú mieru. Ak by mal pokraèova� súèas-
ný trend, tak by mestskú políciu v roku 2013 
èakal odchyt viac ako 50 psov, èo je èasovo spoloèné – chýbal im buï obojok alebo evi-Máme pred sebou krátke obdobie od 
a finanène nákladné. Azda každý èitate¾ si denèné èíslo psa, tzv. psia známka, na oboj-konca decembra do druhej polovice januára 

„doplnok“ môže domyslie�, akým spôsobom by naložil ku. Azda je to len taká drobnos�, èi  a už môžem konštatova�, že v práci Mest-
„dôležité“ s týmito prostriedkami, a kde by bolo vhod-avšak bez takejto malièkosti nám majitelia skej polície Rajec, zastáva pes  

nejšie ich využitie. Sme presvedèení, že èas s�ažili identifikáciu psa. Prièom vïaka takej-miesto. Nie je to tým, že by mala mestská 
strávený odchytom psov, môžeme efektív-to známke mohol by� majite¾ v krátkej dobe polícia svojich psov na služobné úèely, ale 
nejšie využi� pri plnení úloh ochrany a ma-informovaný. bolo nevyhnutné zaobera� sa odchytom 
jetku mesta Rajec.Možno si poviete, stane sa. Ale aby sme týchto zvierat (29.12. sa zatúla pes majite-

takéto nechcené výlety ¾ovi z Mudrochovej ulice, 30.12. majite¾ovi 
zatúlaných psov èasovo zo Zbýòova, 11.1. majite¾ovi z Jánošíkovej 
minimalizovali, psia znám-ulice, 11.1. majite¾ovi z Bystrickej ulice a 
ka je nevyhnutnos�ou. 24.1. majite¾ovi z Hollého ulice). 
Riešeniu takéhoto problé-
mu pomôže aj to, ak nás Je treba zdôrazni�, že odchyt psov ne-
vèas kontaktujete. Zo skú-patrí medzi prioritné úlohy mestskej polície, 
seností mestskej polície avšak takéto zvieratá sa po urèitom èase a 
vyplýva, že sa majite¾ ozve mimo svojho domova stávajú bezpeènost-
až po ohlásení psa v mest-ným rizikom pre ostatných obyvate¾ov. De-
skom rozhlase, prièom zorientované zvieratá sa v mnohých prípa-
dovtedy kontaktoval rôzne doch túlali v plnej premávke po hlavných 
iné inštitúcie, okrem nás. komunikáciách nášho mesta. Niektoré situ-

ácie boli, iba so š�astím a oh¾aduplnos�ou 
Mestská polícia v sna-vodièov, vyriešené bez ujmy na zdraví a ži-

he predís� opakovaniu sa vote psov, ale aj ostatných úèastníkov cest-
takýchto prípadov zaèala nej premávky. V rámci prevencie pred taký-
na sklonku roka 2012 vies� mito rizikami, ako aj priamym ohrozením, 
presnú evidenciu odchy-akým môže by� útok psa na èloveka, mest-
tených psov, vrátane fotodokumentácie a Na záver je potrebné poïakova� všet-ská polícia vykonáva aj odchyt zatúlaných 
overovania si ich prihlásenia. Stav, ktorý   k ý m všímavým obèanom mesta, ktorí nám zvierat. Tieto sú následne umiestòované    
v tejto oblasti existuje, nás núti pokraèova�  zavolali a informovali nás o túlajúcom sa v provizórnych priestoroch mestskej polície. 
v ïalších aktivitách, súvisiacich s dodržia- psovi. Neby� nich, nevedno, ako by niektorí Prípady túlajúcich psov sa vo väèšine zaèali 
vaním ustanovení Zákona è. 282/2002 Z. z. štvornohí miláèikovia skonèili. prekonaním oplotenia alebo jednoducho 
o podmienkach držania psov, a samozrej-ušli svojim majite¾om z prechádzky. Pracujeme pre vašu bezpeènos�.
me aj prijímanie adekvátnych riešení týchto Nevyspytate¾nos� zvieracej duše takto 

Ing. Ján Jasenovec, PhD., 
priestupkov, v súlade s platným zákonom. spôsobila radu starostí, nielen svojmu maji- náèelník Mestskej polície Rajec

„tuláci“ V budúcnosti oèakávame, že sa stav te¾ovi, ale aj nám. Všetci  mali jedno 1x foto: archív MsP Rajec

TÚLAVÉ PSY V RAJECKÝCH ULICIACH

PRÍSLUŠNÍK MSP V RAJCI 
ROMAN TARANA PRI ODCHYTE 

ZATÚLANÉHO PSA

Pri èítaní kníh nás príbehy 
vtiahnu do rôznych krajín, 
skutoèných i vymyslených,    
v iných knihách putujeme sto- šikovnos� pri èítaní kníh. žu silní zachráni� seba. Pomocou hry sme 
roèiami èi sa stávame rôzny- Ob¾úbené postavy z kni- vytvorili zložitú pavuèinu života, kde všetko 

Kubko mi rozprávkovými postavami. hy Márie Grznárovej so všetkým súvisí. Správne odpovedali aj 
a Ma�koPríbehy, ktoré zažívajú po-  ožili v príbehu 
Ako Kubko s Ma�kom stavy v knihách si predstavu-
našli poklad na Jánajeme a zamýš¾ame sa nad .   

tým, ako by sme reagovali K svätojánskemu obdo-
my, keby... biu sa viazali rôzne zvy-

ky a zistila som, že 
druháci z nich množ-Mestská knižnica pri Mes-
stvo poznajú. Vyskúšali tskom kultúrnom stredisku 
si aj aké mohlo by� há-Rajec sa prostredníctvom zá-
dzanie zapálených me-žitkového èítania snaží zisti�, 

tiel (tie predstavovali kužele), h¾adali ako dokážu deti zapoji� svoju fantáziu a 
poklad trochu netradiène, ale na jed-
notku.

Tretiaci sa prostredníctvom príbe-
hu z knihy Gabriely Futovej Naša ma-
ma je bosorka zahrali na rozprávkové 
bytosti, zistili sme, že v upratovaní sú rov- na zaujímavosti o stromoch. Na záver v báj-
nako šikovní chlapci aj dievèatá. Svoju ke O žabe a bocianovi našli pouèenie, ktoré 
predstavu ako by mohla vyzera� taká bo- sami ve¾mi èasto realizujú.
sorka dokonca nakreslili. Kníh je ve¾a a ve¾a je aj príbehov, ktoré 

Múdry Grék Ezop svojimi bájkami uèil nás èakajú. Tešíme sa na ïalšie stretnutie   
¾udí ako sa majú chova�, èo robi� a èo ne- s ich hrdinami.
robi�. Štvrtákom v bájke Stromy a sekera Eva Pekná
pripomenul, že ochraòovaním slabších mô- 3x foto: E. Pekná

VSTÚPME SPOLU DO ROZPRÁVKY
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Obaja bratia Konštantín a Metod sa naro-
dili v druhom najvýznamnejšom meste By-
zantskej ríše, v ktorom žilo množstvo slovan-
ských rodín Thessaloniké, Slovanmi nazýva-
ným Solún. 

Štátne náboženstvo byzantskej spoloè-
nosti – kres�anstvo sa stalo základom, ktorý 
na seba viazal mnohé zložky kultúry, èi už išlo 
o písomníctvo, výtvarné umenie, ale hlavne     
o systém vzdelanosti. Ve¾mi skoro vzniklo a 
dobudovalo sa školstvo, medzi nimi aj štátna 
univerzita v Konštantínopole, ktoré sa ako 
sídlo cára zaèalo nazýva� Carihrad.

vybrali kres�anskú vieru. Uèený filozof a teológ val už len preklad textov a kníh potrebných pre 
Konštantín im mal k tomu dopomôc�. Cesta, ve¾komoravskú misiu. Vlastné písmo zname-
na ktorej sa putovalo po mori i po súši, bola pre nalo pre vtedajších Slovanov ve¾kú kultúrnu 
bratov ve¾mi užitoèná. zmenu – stali sa spoloèenstvom gramotným a 

posunuli sa na popredné miesto v civilizova-
Keï po smrti Mojmíra I. vypuklo na Ve¾kej nom svete

Morave povstanie, vtrhol franský krá¾ ¼udovít Diplomatická misia Byzantskej ríše sa 
s vojskom do krajiny a na panovnícky stolec na Ve¾kú Moravu vybrala roku 863. Okrem 
posadil Rastislava. Rastislav zaèal územne solúnskych bratov do kultúrnej èi náboženskej 
rozširova� hranice svojho štátu a upevòova� zložky misie patrili aj poèetní duchovní, svetskí 
jeho organizáciu. Pritom ve¾mi dobre pochopil diplomati, ktorí mali s Rastislavom rokova�     
silu kres�anstva, ale aj praktickú moc cirkevnej o pripravovanej spolupráci. Cesta trvala asi  
organizácie ako pomocníka pri upevòovaní 40 dní. Z Carihradu sa pobrali smerom na So-
suverenity štátu. Rozhodol sa, že chce ma� vo lún a potom pokraèovali naprieè južným Bal-
svojej krajine samostatné biskupstvo priamo kánom, prišli do Dyrrhachia (dnešný Dubrov-
podriadené jemu a Rímu. Najprv sa obrátil so ník v Chorvátsku), loïou sa prepravili do Be-
žiados�ou na Rím, hoci vedel, že pápež sa    n á tok, odtia¾ pokraèovali cez severovýchodnú 
v danej chvíli nemôže postavi� na odpor proti Itáliu a po západnej hranici dnešného Maïar-
silnej franskej cirkvi. Po jeho odmietnutí Ras- ska. V dnešnom mesteèku Szombathely sa 
tislav podnikol priam geniálny krok svedèiaci   cesta rozdvojovala – jeden jej prúd smeroval 
o znalostiach mocenskej štruktúry v strednej a ku Komárnu a druhý po západnej trase išiel až 
juhovýchodnej Európe. V takejto chúlostivej do Bratislavy. Nech si solúnski bratia zvolili 
mocensko-politickej konštelácii posiela Rasti- akúko¾vek cestu, na slovenskej strane misiu 
slav svoje posolstvo na dvor byzantského ci- privítal knieža Svätopluk, ktorému vtedy patril 
sára Michala III. Rastislavovi vyslanci ozna- kniežací stolec v Nitre a spravoval východnú 
movali, že ich krajina sa „už odriekla pohan- èas� štátu. Svätopluk dopravil misiu na dvor Bratia sa narodili do rodiny vojenského 
stva a drží sa kres�anského zákona“.drungaria  V strede Rastislava a ten ich prijal viac ako srdeène. štátneho úradníka – . Konštantín sa 

„vla-uzrel Rastislavovej žiadosti stojí preto prosba: Zveril bratom správu nad všetkými ve¾komo-narodil roku 826 alebo 827, starší Metod 
dyka... pošli nám biskupa a uèite¾a“svetlo sveta asi roku 815 (meno Metod vtedy . ravskými kostolmi a kòazmi a franské ducho-

(Bola to zmena, ktorá ešte nenosil, to získal až neskôr, po vstupe do Cisár Michal III. spolu s Fotiom vyzvali venstvo poslal domov. 
nemohla osta� bez odplaty. Hneï v roku 864 kláštora, pravdepodobne sa pri narodení volal Konštantína, aby sa ujal spolu s bratom misie 
vytiahlo vojsko ¼udovíta Nemca v plnej sile, Michal). namierenej na Ve¾kú Moravu. Konštantín mal  Obaja rodièia ovládali základy slovan-

vlastnosti, ktoré ho priam predurèovali na ta- aby potrestalo spupného Rastislava. Ten mu-ských jazykov, keïže otec ako úradník pôsobil 
kéto poslanie. Bol to muž so širokým vzdela- sel v ob¾ahnutom Devíne kapitulova� a prisa-v župe, kde celé obyvate¾stvo bolo slovanské. 
ním, bohatou uèite¾skou ha� vernos�. Ako záz-Po ukonèení právnického vzdelania v So-
praxou, so skúsenos�ami rakom zostala úèin-lúne dostal Michal-Metod miesto správcu župy 
z diplomacie, no najmä kova� škola, ktorú medzi Slovanmi v Macedónsku, v okolí rieky 
patril k Solúnèanom,       bratia zriadili a v kto-Strumy a Bregalnice. Mladší Konštantín ako 
o ktorých cisár tvrdil, „že rej na podnet Rasti-sirota (po smrti otca) odišiel po dovàšení 15 ro-
všetci hovoria slovan- slava študovalo mno-kov študova� na univerzitu do Konštantínopo-
ským jazykom“. Konštan- ho žiakov. Konštantín la. 
tín ihneï zaèal skúma�, èi viedol výuèbu v do-Po prevrate na cisárskom dvore, keï brat 
ve¾komoravskí Slovania mácom, staroslovan-cisárovnej Theodory Bardas donútil cisárovnú 
majú písmo, ktorým by skom jazyku a všetko vzda� sa vlády, bol odstránený aj štátny tajom-
zapisovali svoj jazyk.      èo bolo potrebné na ník Teoktist, priaznivec oboch bratov. Preto 
A keï niè nenašiel, pribral výuèbu a na budúcu boli bratia donútení utiahnu� sa do kláštora, 
sa k tvorbe abecedy, kto- pastoraènú èinnos�, aby tu preèkali �ažké èasy. Keï do funkcie pat-
rá by dokázala zachyti� hneï prekladal a za-riarchu vymenoval Bardas univerzitného pro-
mnohé fonetické zvlášt- pisoval novým hlahol-fesora Fotia pri prvej príležitosti sa postaral     
nosti slovanského jazyka. ským písmom). o obidvoch bratov. Keï odchádzalo ve¾ké štát-
Konštantín v krátkom èa- Už po príchode ne posolstvo k Chazarom, aby s nimi rokovalo 
se vytvoril prvé slovanské na Ve¾kú Moravu pri-o ochrane Byzancie pred vpádmi Rusov, do 
písmo – hlagoliku. Bol to niesol Konštantín      posolstva zaradili Konštantína i jeho brata Me-
nový výtvor, celkom od- v preklade výòatky zo toda ako kultúrnu èas� misie. Tá mala za úlohu 
lišný od všetkých zná- sv. Písma, ktoré sa presvedèi� Chazarov, ktorí sa rozhodovali me-
mych abecied. Nasledo- èítali pri omši. Nasle-dzi pohanstvom, judaizmom a islamom, aby si 

1150. VÝROÈIE PRÍCHODU SV. CYRILA A SV. METODA NA SLOVENSKO

PRÍCHOD SOLÚNSKYCH BRATOV
Svätí Cyril a Metod patria urèite k jedným z najvýznamnejších osobností v dejinách slovenské-
ho národa. S ich misionárskou èinnos�ou na Ve¾kej Morave sa spája skutoèný rast Slovanov       
v kres�anstve a ich príchod na Ve¾kú Moravu sa pokladá za zásadnú kultúrnu zmenu. V roku 
863 cisár solúnskych bratov poslal ako vierozvestov na Ve¾kú Moravu. Pre toto poslanie 
zostavili slovanské písmo a preložili do staroslovienèiny liturgické a biblické texty. V roku 867 
odišli do Ríma, kde pápež Hadrián II. schválil ich èinnos� a uznal staroslovienèinu ako liturgický 
jazyk. K cyrilo-metodskému duchovnému dedièstvu sa horlivo hlási nielen cirkev, ale všetci 
Slováci bez rozdielu politického èi náboženského presvedèenia dodnes. Dokonca naò odkazuje 
naša ústava. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kres�anstva v Európe vyzdvihol v roku 
1980 pápež Ján Pavol II., keï ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. V roku 2013 si pripomíname 
1150. výroèie ich príchodu na Ve¾kú Moravu. 

SÚSOŠIE SV. CYRILA A METODA 
PRI FARSKOM KOSTOLE V ŽILINE

HLAHOLSKÁ ABECEDA
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už iba pä�desiat dní. Zomrel 14. februára roku dza do Ríma a prináša udanie na Metoda, že dovali liturgické texty – preložil takmer všetky 
869. Odišiel ve¾ký muž, ktorého už súèasníci hlása herézu, že sa neriadi pápežskou kúriou. liturgické knihy, ktoré sa v tom èase v Byzancii 
považovali za svätca. Metod ho chcel da� pre- Metod teda ide vysvetli� situáciu do Ríma. používali. Potom prikroèil k prekladu všetkých 
viez� do Byzancie, ako si to želala ich matka pri Súèasne však odchádza do Ríma aj fransko-štyroch evanjelií. Ako úvod prekladu evanjelií 
odchode na Moravu, ale dal sa presvedèi�, že bavorský nepriate¾ slovanskej metodovskej napísal aj zvláštnu poetickú skladbu, nazvanú 

Proglas má by� pochovaný v Ríme. Pochovali ho s ve¾- kultúry Viching, ktorý verí, že pápež odvrhne . Dlho sa o nej nevedelo. Proglas bol 
kými poctami v bazilike sv. Klimenta. Metoda a on sa stane arcibiskupom na Mo-objavený až v roku 1858 v Srbsku v pergame-

Koce¾ vyslal na pápežský dvor posolstvo, rave. Stane sa však opak, pred pápežom ví�a-novom rukopise z 13. storoèia. Bližší rozbor 
aby pourgoval zriadenie vlastného biskupstva zí Metod a pápež vydáva bulu Industriae tuae. potvrdil, že ide o poetický text – báseò, s vyso-
na èele s Metodom. Metod ani nemohol ve¾mi V nej sa potvrdzuje Metodova pravovernos�, kou umeleckou hodnotou, ktorá obsahuje filo-
protestova�, keï ho pápež vyslal, aby nielen   jeho arcibiskupská hodnos� a staroslovienska zofiu a zmysel celej slovanskej misie oboch 
v Koce¾ovom Zadunajsku, ale aj v krajine Ras- liturgia. Zároveò v nej však odoberá Metodovi bratov. S Proglasom, prekladom evanjelií a 
tislava a Svätopluka vybudoval samostatnú právomoc na Panóniu. Druhým ústupkom je, neskôr aj celého Písma vzniká na západe je-
cirkevnú organizáciu. Nakoniec, plnil tak aj že Metod síce zostáva arcibiskupom morav-den z prvých prekladov tejto kres�anskej knihy 
s¾ub, ktorý dal bratovi Cyrilovi na smrte¾nej ským, ale za nitrianskeho biskupa je urèený kníh do národného jazyka.
posteli: že sa vráti a bude pokraèova� v die- Nemec Viching. Staroslovienska liturgia sa sí-Potom uplynuli tri roky a štyri mesiace pô-
le, ktoré spolu zaèali. A tak sa stal pápež- ce schva¾uje, ale niektoré jej èasti musia by� sobenia misie u nás. Za ten èas bratia položili 

najskôr latinsky.základy svojbytnej ve¾komoravskej cirkvi, 
Arcibiskup Metod dôsledne stojí ved¾a vytvorili pre òu slovanskú liturgiu, nábožen-

svojho panovníka, ktorý Ve¾kú Moravu roz-skú literatúru v slovanskom jazyku a vycho-
širuje na rozsiahlu stredoeurópsku ríšu. vali skupinu žiakov. Bolo ich však treba vys-
Putuje s ním do Èiech, medzi lužických väti�, ale ani jeden z bratov nemal k tomu 
Slovanov, k Vislanom do Po¾ska, šíri kres-kanonické oprávnenie, mohol ich vysväti� 
�anstvo v Zadunajsku a v Potisí. Neohroze-iba biskup. Pobrali sa preto domov do By-
ne bojuje za udržanie slovanskej liturgie, zancie, aby sa tu vykonala vysviacka a po-
hoci vidí, že pre pápežskú politiku tým plní dali odpoèet svojej èinnosti patriarchovi a 
viac politické a mocenské ciele, ako nábo-cisárovi.
ženské poslanie. Zoslabnutému starcovi 
sa už nedostáva dostatoènej podpory a Po príchode do Benátok franský klérus 
ve¾ké dielo sa mu pomaly rozpadáva pod s nevô¾ou znášal úspechy, ktoré misia do-
rukami. Ví�azia skôr jeho odporcovia a ne-siahla na Ve¾kej Morave, preto obviòoval 
priatelia. bratov z niektorých vierouèných otázok. 

6. apríla roku 885 zavèas ráno skonal. Oboch bratov si predvolali na zhromažde-
So svojim metropolitom sa prišlo rozlúèi� nie biskupov, kòazov a mníchov a vyzvali 
množstvo ¾udí, pochovávajú ho v katedrál-ich, aby vysvetlili, preèo dali Slovanom kni-
nom chráme s ve¾kými poctami (doteraz sa hy a uèili ich pod¾a nich, keï sa to neodvážil 
nevie, kde bol tento chrám). Obrady sa ko-nikto z ve¾kých cirkevných otcov. Bohosluž-
nali v troch jazykoch – v gréckom, latin-by sa vraj môžu kona� len v troch jazykoch – 
skom a slovanskom.v gréètine, latinèine a hebrejèine. Konštan-

tín sa bránil: „Èi Boh neposiela dážï všet-
kým rovnako, alebo èi slnko tak isto nesvieti Pred smr�ou menuje Metod za svojho 
všetkým? A vy sa nehanbíte, uznávajúc len nástupcu Gorazda, svojho spolupracovní-
tri jazyky, akoby všetky ostatné národy a ka nitrianskeho pôvodu – najvzdelanejšiu 
plemená boli slepé a hluché?...“ osobnos� nitriansko-moravského domáce- A uspel.

ho duchovenstva. Ale Viching ide do Ríma Poèas pobytu bratov v Benátkach poz-
a získava pápeža Hadriána III. a Štefana V. val pápež Mikuláš I. oboch bratov aj s ich 
na svoju stranu. Ten posiela na Ve¾kú Mo-žiakmi do Ríme. Bol to posledný èin tohto 
ravu svojich legátov s direktívami a listom pápeža pred smr�ou. Keï Konštantín a Me-
pre Svätopluka. Gorazd má zakázané tod prišli do Ríma, vítal ich už nový pápež 
vykonáva� funkciu odporúèanú Metodom. Hadrián II. Prišiel s rímskym ¾udom a kòaz-

Arcibiskupským administrátorom sa stáva Vi-ským legátom. Koce¾ žiadal Rím, aby bol Me-mi až pred brány mesta, aby privítali oboch 
(našiel ching. Väèšina Metodových prívržencov od-tod ustanovený aj za ponónsko-moravského bratov, ktorí niesli ostatky sv. Klimenta 

ich Konštantín poèas misie ku Chazarom        chádza preè z Ve¾kej Moravy, menšia èas� do arcibiskupa, a to priamo na stolici sv. Androni-
v Chersone na ostrove Krym) Bulharska, iba malá èas� zostáva doma. Me-ka, ktorý mal sídlo v dnešnej Sriemskej Mitro-, ktoré hneï aj 

dzi nimi aj Gorazd. V roku 893 je Viching odvo-vici a bol prázdny už od èias avarských vojen. vystavili, aby ich rímsky ¾ud mohol uctieva�. 
laný z funkcie arcibiskupa, o rok neskôr zomie-Koncom roku 869 prichádza Metod do Na rad prišlo preverovanie pravosti kníh a 
ra Svätopluk. V roku 898 žiada Mojmír II. pá-Panónie v hodnosti pápežského legáta a arci-sv. Písma napísaných slovanským písmom. 
peža Jána IX. o zriadenie, resp. obnovenie biskupa. Pri politických rozbrojoch, ktoré sa Keïže na dvore nikto neovládal hlaholiku, išlo 
moravskej cirkevnej provincie. Pápež posiela udiali medzi Rastislavom a Svätoplukom, pa-to pomaly. Po preverení pápež prijal slovanské 
na Moravu arcibiskupa Jána a biskupov Bene-dol Metod do rúk pasovského biskupa Her-knihy, posvätil ich, položil na oltár v chráme 
dikta a Daniela. Tí menujú z domáceho kléru manricha. Dva a pol roka ho v tajnosti vláèili po svätej Márie (dnes Santa Maria Maggiore) a 

„Uèíš v na- jedného arcibiskupa, ktorým sa stal pravdepo-bavorských väzniciach, týrali ho. spolu s bratmi tu spievali liturgiu v slovanskom 
šej oblasti“ „hriech“ dobne Gorazd, a troch biskupov.  – to bol hlavný  arcibisku-jazyku. Navyše pápež nariadil, aby sa aj v ïal-

Po rozbití Ve¾kej Moravy Maïarmi v roku pa Metoda. Až po návrate Svätopluka na ších štyroch rímskych kostoloch, nevynímajúc 
907, odchádza Gorazd do oblasti Visly (Kra-ve¾komoravský panovnícky stolec a vïaka chrám sv. Petra, konali bohoslužby v slovan-
kov, Po¾sko) a odnáša so sebou dielo Život ráznemu konaniu pápeža Jána VIII. sa poda-skom jazyku. Bolo to ve¾ké ví�azstvo. Potom 
Metoda, ktoré bolo spísané krátko po Metodo-rilo vypátra� miesto, kde bol Metod uväznený. dal pápež vysväti� niektorých žiakov za kòa-
vej smrti.Pápež vyslal svojho zvláštneho legáta Pavla  zov, iných za lektorov a za kòaza bol vysväte-

Zdroj: z Ancony nielen s pokarhaniami a suspendá-ný samotným pápežom aj sám Metod, ktorý 
1. Proglas, Bratislava: Perfekt 2004ciami pre bavorských biskupov, ale najmä       bol dovtedy iba diakon.

2. Život a dielo Metoda prvouèite¾a národa s povinnos�ou usadi� Metoda na jeho zákonitý 
Slovienskeho, Bratislava: Tatran 1985arcibiskupský ve¾komoravský stolec. Niekedy Neistá doba a nezdravé rímske podnebie 

v lete roku 873 prišiel Metod na Ve¾kú Moravu Spracovala: Šzáneprospievalo Konštantínovmu zdraviu. Pre-
a ujal sa svojho úradu. javil želanie vstúpi� v Ríme do gréckeho kláš- 2x foto: Proglas, Bratislava: Perfekt 2004

V roku 879 Svätoplukov vyslanec, odchá-tora. Prijal reho¾né meno Cyril a ako mních žil 1x foto: internet

PROGLAS –  PREDSLOV K ŠTYROM EVANJELIÁM 
NAPÍSANÝ HLAHOLIKOU
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Náš skvelý deò dodennej spoloènej 
nastal 14. januára, veèernej modlitby sme 
kedy sme sa my, žiaci sa dvakrát zúèastnili 
kvinty, tercie a sied- na sv. omši, ktorú slúžil 
meho roèníka Kato- náš pán kaplán Pavol 
líckej spojenej školy, Gera. Poèas tohto týž-
vybrali na lyžiarsky a dòa sme prežili kopec 
snowboardový výc- zábavy, malých trapa-
vik do lyžiarskeho sov a ve¾a úžasných 
strediska Park snow zážitkov.
Donovaly. Celých pä� 
dní sme lyžovali v pl- Chceme sa všetci 
nom nasadení aj na- poïakova� nášmu pá-
priek nie vždy priaz- novi kaplánovi a našim 
nivému poèasiu. uèite¾om za to, že mali 

s nami ve¾kú trpezli-
vos� nielen pri lyžovaní Ubytovaní sme 
a snowboardovaní, ale boli v Penzióne Zor-
ja pri ostatných aktivi-nièka, kde sme zažili 
tách.ve¾a skvelej zábavy. 

Každý veèer sme po-
zerali buï naše fotky, 

rôzne hry, ako napr. pingpong, biliard, kal-alebo videá snowboardistov a lyžiarov, kto- Alžbeta Vanáková, O¾ga Kasmanová, 
èeto alebo sme sa korèu¾ovali na ¾adovej rých výkony nám èasto vyrážali dych. Poèas kvinta, KSŠ Rajec
ploche blízko nášho penziónu. Okrem kaž-pobytu sme okrem lyžovania stíhali aj hra�, 1x foto: archív KSŠ

Školský klub detí (ŠKD) pri Ka- viedli s nimi rozhovory na danú tému. 
tolíckej spojenej škole navštívili 15. ja- Deti sa do rozhovoru aktívne zapájali, 
nuára deti z Materskej školy na Mud- potom nakreslili pekné obrázky, ktoré 
rochovej ulici pod vedením uèiteliek   s me si vystavili na nástenke v našom 
S. Pialovej a A. Tabaèkovej. ŠKD. 

Deti boli nakoniec odmenené slad-
V rámci spolupráce sme uskutoè- kos�ou a peknými oma¾ovánkami. Už 

nili besedu na tému Zimné športy. Po teraz sa tešíme na ïalšie stretnutie.
príchode do ŠKD sa deti oboznámili    Marta Paulínyová, 
s prostredím. Naše vychovávate¾ky M. vychovávate¾ka ŠKD pri KSŠ Rajec

1x foto: archív KSŠPaulínyová a ¼. Rosická ich usadili a 

Nasledovala zábava, na ktorej nechýbali ani fašiangové masky, 
ktoré vyzvàtali prítomných. Zlatým klincom programu bolo pochová-
vanie basy v podaní skupiny mládencov z Malých Ledníc. Fašian-
gové posedenie spestrila kapela Kvanto. Podávala sa veèera          
s chutnými pampúšikmi. Rados� a veselá nálada pokraèovala do 
veèerných hodín.

V Klube dôchodcov – dennom centre Rajec sa uskutoènilo      
26. januára podujatie Privítanie nového roka spojené s fašiangovým 
posedením. Na zaèiatku privítal prítomných èlenov predseda klubu 
Štefan Pecho. V zapätí sa èlenka klubu p. Emília Pekarová prihovo-
rila èlenom so svojim prianím pevného zdravia, š�astia, pokoja a 
Božieho požehnania.

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

Samospráva klubu dôchodcov
2x foto: P. Rýpal

ŠKÔLKARI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK NA DONOVALOCH
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Varenie piva podmieòovalo pestovanie 
jaèmeòa a chme¾u. Tieto plodiny boli v Ra-
jeckej doline rozšírené už oddávna. Chme¾ 
sa pestoval nielen na majeroch panstva, ale 
aj na poliach poddaných, ktorého dorábanie 
patrilo medzi ich urbárske povinnosti. Miest-
ne pestovanie chme¾u však zväèša nepos-

synem, aby spoloène wladnuli a užiwali na roèia produkcia piva prudko poklesla, èo taèovalo, a tak sa chme¾ musel dováža�      
ktery dom Položil Joannes Galwanek z Hor- zrejme súviselo s predajom tzv. frajungové-z Bytèe alebo až zo Sliezka.

niho noweho Mesta ho (to znamená v urèitých dòoch vo¾ne pre-
zatowi swemu Joan- dávaného) vína. Neskôr prešlo varenie piva 
nesowi Smatanowi a do rúk mestského árendátora. Pivovar bol   
dcere swogeg Panei v tom èase zrejme v zlom stave, lebo           
tu zwrchu doloženei v r. 1811 sa spomínajú výdavky na jeho 
flor. 150...“ opravu. V ïalších rokoch záznamy o pivo-

O ve¾kom rozšíre- varníctve miznú, a tak možno len predpo-
ní pivovarníctva me- klada� jeho postupný zánik. V priebehu    
dzi rajeckými meš�an- 19. storoèia výroba piva v Rajci zanikla.
mi svedèí aj záznam   Nie je známe, kde presne sa v Rajci 
v rajeckých mest- nachádzali oba pivovary. Predpokladá sa, 
ských knihách z roku že ako pivovarnícky dom slúžila budova 
1678, pod¾a ktorého: dnešného mestského múzea na námestí. 
„kdoby koli smel, aneb Dom pochádza zo 17. storoèia, i keï je 
opowažil se bez cechi možné, že má stredoveké jadro. V 18. a 19. 
slad zemelet a nemal- storoèí bola budova prestavaná. Neskôr 
bi slussneg Pricziny, slúžila ako mestská krèma. Ešte po 2. sve-
tehož prepadat bude tovej vojne stál v rohu námestia jednopos-
na mesteèko gakožto chodový dom, ktorý miestna tradícia ozna-
Pokutnik, a russitel èovala ako pivovar. V 50-tych rokoch bol 
dobreho Poradku...“ však zbúraný. Doklad o varení piva v Rajci, 
Toto uznesenie bolo tak zostali len v archívoch Lietavského pan-

prijaté celou obcou, z èoho vyplýva, že mes- stva.Varenie piva sa v Rajeckej doline vysky-
to Rajec malo starodávne právo vari� pivo, tuje už v 16. storoèí ako sa uvádza v zázna-
prièom poèiatky tejto výroby nie sú známe. Medzi vzácne rukopisy zaraïujeme       moch pánskeho úradníka. V nich možno 
Varenie piva meš�anmi sa riadilo istými pra- i v bernolákovskom jazyku napísanú báseò zisti�, že ani panstvo si slad nevyrábalo sa-
vidlami, ktoré však nie sú známe. Záznam   rímskokatolíckeho kòaza Karola Akaya mo, ale v sladovniach sedliakov. V 16. sto-
v spomenutých knihách upravuje práva èle- CHVÁLA RAJECKÉHO PIVA z roku 1800. roèí je už sladovanie jaèmeòa a varenie piva 
nov cechu rajeckých pivovarníkov. Z neho Jej text (ide o 29 šes�veršových strof) je nato¾ko rozšírené, že treba predpoklada� 
možno vyèíta� snahu zamedzi� ro¾níkom, odtlaèený v knižnej publikácii známeho lite-skoršie zaèiatky tejto výroby. Zo záznamov 
ktorí mali menšiu výmeru pôdy ako štvr� rárneho historika Michala Eliáša Kratochví¾-Lietavského panstva vyplýva, že slad sa 
prúta (prút – stará plošná miera = asi 5 ju- ne historky. Malá ukážka z nej:varil aj v Rajci. Zo sladu a chme¾u sa potom 
tár), akéko¾vek varenie piva, ktoré zrejme v pivovaroch varilo pivo. Prvá zmienka o pi-
bolo výnosné. Každý èlen cechu pivovarní-vovarníkovi je z roku 1544, ale už o dva roky 
kov musel ma� aspoò štvr� prúta polí, èiže skôr, v roku 1542, sa spomína varenie piva.
asi 1,5 jutra.V roku 1621 sa na Lietavskom panstve 

uvarilo spolu 72 000 litrov piva. Je-
den pivovar bol priamo pod Lietav-
ským hradom a fungoval ešte v roku 
1699. Varenie piva však postupne 
upadlo, až napokon v 18. storoèí 
panstvo prestalo vari� pivo úplne. Tá-
to èinnos� však naïalej pretrvávala u 
súkromníkov, ako o tom svedèia na-
príklad dokumenty, ktoré sa v súèas-
nosti nachádzajú v Štátnom archíve 
Bytèa, poboèka Žilina. V roku 1711 
panstvo predalo svoj pivovar v Rajci 
Jurajovi Smatanovi a jeho synovi Já-
novi. Jednalo sa o tzv. Krekussowský 
dom, sladovòu a celé zariadenie. 
Záznam o tomto predaji je v rajec-
kých mestských knihách zaznaèený 
takto: „Anno 1711 Die 13 Mensis Ju-
lij. Vedle Poruèeni geg Welkomož-
nosty Panei Panej Ordody Clary Po-
zustaleg wdowy po geho Welkomož-
nosty Medniansky Palowi, oslobozuge se V 18. storoèí varenie piva v Rajci pretr-
dom reèeni Crepuskowski Synowi Joanne- váva. Okrem spomínaného panského pivo-
sowi Georgiusa Smatani. Sladowen tak varu tu bol aj cechový pivovar spravovaný 
Piwowarna s kotlem, gako y Sussiaca, cum mestom, keïže poplatky za varenie piva sa 
omnibus appertinentijs Geor. Smatanowi ze odvádzali mestu. Na prelome 18. a 19. sto-

AJ V RAJCI SA VARILO CHÝRNÉ PIVO
V dnešných èasoch málokto vie, že aj v Rajci sa kedysi varilo pivo, a to hneï v dvoch pivo-
varoch. Pivo si jednak varilo Lietavské panstvo vo vlastnom pivovare v Rajci a osobitný 
pivovar malo aj samotné mesto. 

Do Rajca, do Rajca šuhaji,
 tam dobré pivo mávají, 
keï ho na veèer navarí, 

ráno je už pivo starý, 
tak dobrej a silnej moci, 
že sa každému zatoèí. 

Kto tomu nechce veriti,
môže to i sám skúsiti.

Nech ho vypije za paták, 
potom poví, že je to tak.
Keï mu do hlavy uderí,
sotva trafí von zo dverí.

... 

Kto trpí na kameò - boles�, 
tá je o tom pive poves�, 

aby plný fertal chytil, 
na jeden dúšok ho vypil. 

Hneï bude kameò rozotren, 
a vynde všetok z neho ven. 

... 

Tehdy to piveèko pite!
A aj mne z neho pripite! 

Keï ho dobre okoštujem, 
potom vám zaò poïakujem. 

Sadnem pod viechu na kameò 
u Èervenej košky. Ameò.

h

h

h

h

g

Zdroj: archív mesaèníka Rajèan
Spracovala: Šzá

1x foto: súkromný archív J. Paulinyho

INTERIÉR NIEKDAJŠEJ MESTSKEJ KRÈMY, DNES MESTSKÉHO MÚZEA

1x foto: Šzá
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piny. Jedna sa vydala na tra� dlhú 25 km a druhá na tú nároènejšiu, 
45 kilometrovú. Bol krásny zimný deò, výborné trate a viac ako 1000 
bežkárov, ktorí štartovali zo štadióna na Skalke postupne v troch vl-
nách. I napriek tomu sa opä� lámali palièky, bežky a samozrejme, že 

Aj bežkovanie na rybníku prispelo k športovým výkonom a naj- bez pádov to tiež nebolo. Zjazdy boli rýchle, zmrznuté a o to nároè-
mä radosti a vytrvalosti tých, ktorí sa tu schádzali. Niektorí si krásne nejšie. Beh na lyžiach vo¾ným spôsobom v prepletenom nároènom 
krúžili, iní sa uèili skateingovému lyžovaniu na našom rybníku, ktorý teréne Kremnických vrchov, zima a mráz, ktoré všetkých sprevá-
je vždy plný vyznávaèov zimných športov – bežkárov a korèuliarov. dzali, musel každý zvládnu� pod¾a svojich síl. Pre Janka Vanáka to 

bol beh s bežkami v ruke a otužovanie jednej nohy, pretože odtrhol 
Vyhodnotenie Žilinskej bežeckej ligy. Do 

Žilinskej ligy sa za rok 2012 zapojilo 251 bežcov 
z toho 20 Rajèanov. 

Výsledky – Muži do 30 rokov: 2. miesto Lu-
káš Pekný (592 b), 5. Patrik Holeša (511 b),       
8. Marek Kasman (328 b). Muži do 40 rokov:     
5. Jozef Straòanek (300 b). Muži do 50 rokov:    
8. Zdeno Koleda (401 b). Muži nad 50 rokov:     
5. Pavol Uhlárik (395 b). Ženy absolútne: 3. Do-
minika Vanáková (168 b), 4. J. Koledová Ž. (148 
b). Chlapci do 15 rokov: 2. Vratko Šimek (402 b), 
7. Peter Uhlárik (108 b).

Slovenský pohár v zimnom triatlone, 19. ja-
nuára, pokraèoval už tretím kolom. Pavol Uhlárik 
a Zdeno Koleda si domov odniesli ví�azné mies-
ta zo svojich kategórií. V absolútnom poradí ob-
sadil Zdeno 8. miesto. Verí-
me, že v ïalšom kole, 
ktoré bude vo februári 
v Zuberci, sa nás za-
pojí do tejto krásnej 

viazanie na 8 km a 15 km bežal v pokazenej lyžiarke plnej sne-a nároènej disciplí-
hu.ny viac. 

Výsledky – 25 km: Lukáš Pekný (1:44 h.), Dominika Vaná-Samozrejme, 
ková (1:58 h.). 45 km: Zdeno Koleda (2:50 h.), Pavol Uhlárik že naši úspešní tria-
(3:11 h.), Janka Koledová Ž (3:45 h.).tlonisti okrem toho 

ešte veèer perfektne 
Zimná desiatka Bratislava, 26. januára: s èasom 37:12 zís-zvládli maratónsky ples 

kal Patrik Holeša 6. miesto, Marek Kasman zabehol v èase a na parkete až do samého 
41:10.rána tancovali so svojimi partnerkami a ve-

novali sa nielen domácim hos�om, ale aj ta-
Prvé zimné kritérium Žilina, 26. januára. Po Bielej stope zvlád-kým, ktorí prišli až z Èeskej republiky èi Bratisla-

nu� hneï zimné kritérium, si dovolili len tí zdatnejší – Lukáš Pekný a vy, Žiliny a Handlovej. 
Pavol Uhlárik. K nim sa pripojil ešte Peter Prokopoviè, Ján Uhlárik a 

Biela stopa Kremnica, 26. januára, Biela stopa slávi svoje   J aro Stupòan. Bežalo sa v Žilinskom lesoparku 3 x 2 km okruh. To je 
40. narodeniny. už znak, že pomaly sa bude rozbieha� opä� Žilinská bežecká liga,  Keïže sme pravidelní úèastníci, nemohli sme chý-

behy budú pokraèova� a zima by mala ustupova�.ba� ani na tejto výnimoènej oslave. Prišli sme sa opä� poteši� a 
zvládnu� dlhé kilometre na bežkách. Rozdelili sme sa na dve sku-

ZIMA V PLNEJ KRÁSE

Za Maratón klub Rajec Jkz

3x foto: archív MK

Projekt cezhraniènej spolupráce medzi mestami Rajec a po¾-
ským mestom Kêty pokraèoval ïalším podujatím. 

V nede¾u 27. januára sa vybrala takmer dvadsiatka detí zo Zák-
ladnej školy na Lipovej ulici a Katolíckej spojenej školy do partner-
ského po¾ského mesta, aby sa tu nauèili základy jazdenia na skejte 
a kolieskových korèu-
liach. Decká sa tu opä� 
stretli so svojimi vrstov-
níkmi z Po¾ska. Pod ve-
dením dvoch po¾ských 
trénerov si dievèatá vy-
skúšali rôzne spôsoby 
jazdy na korèuliach – 
rôzne otoèky, jazdenie 
vzad èi výskoky a 
chlapci na skejtoch 
skákali z rôznych plošín a skúšali si triky vo vzduchu. Po nároènom 
trojhodinovom tréningu èakala na deti skorá veèera, po ktorej sa prí-
jemne unavení vybrali naspä� na Slovensko do Rajca.

Zuzana Šèasná, pracovníèka MsKS Rajec
2x foto: PaedDr. Mária Macková, KSŠ Rajec

TRANSGRANICZNY SKATE – CEZHRANIÈNÝ SKEJT

ZIMA NA RYBNÍKU
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Na multifunkènom ihrisku v Rajci sa ko-
nal 29. decembra 2012 2. roèník Štefanské-
ho hokejbalového turnaja. Kvalitne obsade-
ného turnaja sa zúèastnilo takmer 120 hrá- All4Fun. Red Wings potvrdil úlohu favorita a Najlepším strelcom turnaja sa stal Mar-
èov v 12 tímoch. Tímy boli rozdelené do šty- zví�azil 3:0. V súboji o tretie miesto a bron- tin Juríèek (Severania), ktorý strelil 7 gólov. 
roch skupín, z ktorých ví�azi postúpili do se- zové medaily nakoniec získali hráèi Retro, Najlepším brankárom bol Juraj Lednický 
mifinále. ktorí zdolali All4Fun 5:1. Vo finále nastúpili  (Severania), ktorý vychytal 3 èisté kontá a 

dostal len 3 góly.

Poèasie poèas celého 
dòa bolo super. Pre hrá-
èov aj divákov bol pripra-
vený guláš, obèerstve-
nie a punè. Celý turnaj 
sa niesol v duchu fair-
play, nálada bola výbor-
ná. Už teraz sa tešíme 
na ïalší roèník turnaja.

Aj touto cestou by 
sme sa chceli v mene or-
ganizátorov poïakova� 
všetkým zúèastneným 
hráèom, ktorí predvá-
dzali na ihrisku výborné 

proti sebe obhajcovia minuloroèného pr- výkony. Ïalej všetkým divákom, ktorí si       V prvom semifinále nastúpili proti sebe 
venstva, mužstvo Severania proti tímu Red v hojnom poète našli cestu na ihrisko a vyt-dve rajecké mužstvá Severania a Retro. Ví-
Wings, ktorí tvorili najmä hráèi z prvej a dru- vorili vynikajúcu divácku kulisu. A v nepo-�azom tohto, poriadne vyhecovaného, mes-
hej žilinskej hokejbalovej sú�aže. V zápase slednom rade aj sponzorom, ktorí zabezpe-tského derby sa stali Severania, ktorí vyhra-
už hráèom Severanov chýbali sily a pod¾ahli èili èi už ceny pre ví�azov alebo obèerstve-li 5:0 a postúpili do finále. V druhom semifi-
Red Wings 1:3, ktorí sa tak tešili zo zisku nie. nále sa stretol žilinský tím Red Wings, s prí-

HBC Rajeczlatých medailí.jemným prekvapením turnaja, tímom 

KMF Barsa si popri zápasoch v žilinskej Žirafa lige zahrala      
22. a 23. decembra 2012 aj na medzinárodnom turnaji v Ostrave. 
Zúèastnilo sa ho 32 tímov z Èeska, Slovenska a Po¾ska, ktoré boli 
rozdelené do 8 skupín. 

Vstup do turnaja chalanom nevyšiel a prehrali ho s TJ Slovan 
Ostravou 0:3. Naše druhé stretnutie malo už opaèný priebeh a bola 
z toho výhra 2:0 nad Static Ostrava. Poslednou prekážkou v skupi-
ne bol po¾ský Intermarche Knurow, naše ví�azstvo 1:0 znamenalo aj 
postup z prvého miesta. V osemfinále sme narazili na ïalších Po-
liakov, X-Team Ruda Slonska. Stretnutie skonèilo nerozhodne 1:1, 
nasledoval penaltový roztrel, kde chalani mali pevnejšie nervy a 
vyhrali ho 5:4. Vo štvr�finále nás èakal Juventus Lipino Žilina, v zos-
tave s viacerými hráèmi, ktorí majú aj extraligové skúsenosti. Zod-
povedný výkon priniesol vyrovnaný priebeh. Chybou v závere zápa-
su sme si však zapríèinili prehru 2:3 a stop v turnaji.

Za svoje pôsobenie sa hráèi nemusia hanbi�, a okrem prvého 
zápasu podali dobré výkony a celkovo obsadili 6. miesto z 32 tímov.

Tímu sa darí aj v Žirafa lige, kde mu patrí priebežné druhé mies-
to v 3. lige.

Výsledky v Žirafa lige:
KMF Barsa – Ovèiarsko 5:2 (2:1), góly: T. Hollý 3, Maroš 

Zadòan, K. Židek. R.I.P. Žirafa - KMF Barsa 0:5 – kontumaène. 
Zástranie - KMF Barsa 1:3 (1:1), góly: Maroš Zadòan, J. Vavrík, 
Martin Mazák. The Yellow´s – KMF Barsa 3:1 (1:1), gól: Martin Zad-   5. Bad Boys 12   7 2   3 56:49 23
òan. KMF Barsa – Bad Boys 7:2 (1:1), góly: T. Hollý 3, Joz. Pekara,   6. FK Kastrol Team ZA 13   7 0   6 59:54 21
Martin Zadòan, Maroš Zadòan, K. Židek.   7. ŽFA balastika.sk ZA 12   5 1   6 50:49 16

  8. Straník Zástranie 13   5 1   7 46:46 16
Tabu¾ka: DIADORA FUTSALOVÁ ŽILINA LIGA – SENIORI III.   9. Sparmal Ovèiarsko 13   3 1   9 43:74 10

10. R.I.P. Žirafa 13   3 0 10 40:76   9
  1. The Yellow´s 13 10 0   3 76:40 30 11. Formula Team 12   3 0   9 36:89   9
  2. KMF Barsa Rajec 13 10 0   3 63:27 30 12. FC Botafogo 13   2 0 11 45:75   6
  3. FC Diebels Vlèince 13   9 2   2 79:39 29
  4. Oranjes FF 12   8 1   3 68:43 25

ŠTEFANSKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

Foto: archív HBC Rajec

BARSA V OSTRAVE

Foto: horný rad z¾ava: LUKÁŠ BÔTOŠ, VLADO BÔTOŠ, 
MARTIN MAZÁK, MARTIN ZADÒAN, MAROŠ ZADÒAN. 

Dolný rad z¾ava: TOMÁŠ HOLLÝ, JOZEF PEKARA, KAROL 
ŽIDEK, JURAJ VAVRÍK. V popredí na zemi: PETER MIŠO.

kmf
1x foto:archív KMF
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  9. STO Jasenové A 11   5 1   5 105:93 22
10. K¾aèe A 11   5 0   6   98:100 21
11. Jablonové A 11   3 1   7   79:119 18
12. Maršová-Rašov A 11   3 0   8   85:113 17
13. Belá A 11   2 1   8   62:136 16
14. Žilina PaP A 11   2 0   9   71:127 15
15. Divina-Lúky C 11   1 0 10   35:163 13
16. TJ Fatran Varín A 11   0 0 11   25:173 11

Úspešnos� èlenov B mužstva STK Rajec:

por.  hráè                              stretnutia   zápasy      V         P        sety          úspešnos�

  3. Marián Macák   8 30 28   2 87:18 93,33 %
  4. Róbert Augustín   8 30 28   2 85:21 93,33 %
12. Ivan Dávidík 11 38 31   7 97:36 81,58 %
21. Radoslav Macák   8 32 22 10 79:51 68,75 %

Hráèi, ktorí odohrali maximálne tri stretnutia:
17. Jozef Smieško ml. 5 12 5 7 23:26 41,67 %
18. Branislav Fuèík 7 16 6 10 26:38 37,50 %
24. Tomáš Smieško 4 14 3 11 13:36 21,43 %Stolnotenisový klub Rajec ukonèil prvú polovicu sú�ažného 
37. Ján Šejnoha 1   4 0   4   5:12   0,00 %roèníka 2012/2013 s týmito výsledkami:

Aj mužstvo B pokraèovalo v druhom januárom týždni odvetnými 3. LIGA SR ŽILINSKÉHO KRAJA
zápasmi: 12. kolo: Belá A – STK Rajec B 4:14. Body: M. Macák 4,5 
b; J. Smieško ml. 3,5 b; R. Macák 3,5 b; B. Fuèík 2,5 b. 13. kolo:     Tabu¾ka:

por. mužstvo                    stretnutia      výhry  remízy    prehry          skóre        body TJ Fatran Varín A – STK Rajec B 4:14. Body: I. Dávidík 4,5 b;         
  1. Zákopèie A 11 11 0   0 147:51 33 T. Smieško 4,5 b; J. Smieško ml. 3 b; B. Fuèík 2 b.
  2. Èadca C 11   7 2   2 125:73 27 Po 13. kole si Mužstvo B udržalo 3. miesto.
  3. Stránske A 11   8 0   3 112:86 27
  4. Višòové A 11   7 2   2 112:86 27
  5. Žilina B 11   6 2   3 106:92 25
  6. Rado¾a A 11   5 2   4 109:89 23
  7. Novo� A 11   4 2   5   92:106 21
  8. Krušetnica A 11   4 1   6   92:106 20
  9. Ružomberok D 11   3 2   6   88:110 19
10. Žilina C 11   2 1   8   81:117 16
11. STK Rajec A 11   1 1   9   68:130 14
12. Lokca A 11   0 1 10   56:142 12

Úspešnos� èlenov A mužstva STK Rajec:

por.   hráè                              stretnutia  zápasy      V      P           sety        úspešnos�

21. Jozef Kavec 11 44 25 19 99:82 56,82 %
37. Peter Kavec 11 44 17 27 75:100 38,64 %
41. Jozef Smieško st.   9 36 13 23 58:84 36,11 %
48. Ivan Dávidik   9 32   1 31 11:95   3,13 %

Hráèi, ktorí odohrali maximálne tri stretnutia:
18. Róbert Augustín 3 6 1 5 4:15 16,67 %
25. Jozef Smieško ml. 2 4 0 4 0:12   0,00 %
27. Martin Macák 2 5 0 5 4:15   0,00 %
29. Radoslav Macák ml. 3 5 0 5 0:15   0,00 %

V druhom januárom týždni pokraèovalo mužstvo A odvetnými 
zápasmi: 12. kolo: STK Rajec A – Rado¾a A 8:10. Body: J. Kavec 
4,5 b; P. Kavec 2,5 b; J. Smieško 1.

Mužstvo A je po 12. kole stále na 11. mieste.

7. LIGA OSST ŽILINA

Tabu¾ka
por. mužstvo                     stretnutia       výhry remízy prehry         skóre          body

  1. Kotešová A 11 11 0   0 156:42 33
  2. Rosina B 11 10 1   0 163:35 32
  3. STK Rajec B 11   9 1   1 141:57 30
  4. Streèno C 11   8 0   2 101:97 26
  5. Višòové D 11   7 0   4 114:84 25
  6. Nededza B 11   7 0   4 109:89 25
  7. Divina-Lúky B 11   6 1   4 115:83 24
  8. Terchová A 11   6 0   5 125:73 23

STOLNOTENISTI REKAPITULUJÚ

Jozef Kavec
1x foto: archív STK Rajec

ROZOHRÁVANIE HRÁÈOV VO VARÍNE

ïakuje 
Materskej škole na Mudrochovej ulici

za výstavu prác žiakov

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

V SPOLUPRÁCI S

5.2. - 4.3.2013

VÝSTAVNÁ SIEÒ RADNICE V RAJCI
www.matusfoto.com    0944 024 543

V prípade záujmu je možnos� zakúpi� obrazy u autora
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hlavne všetci odchádzali príjemne naladení a ve¾mi spokojní. Tí 
š�astnejší aj s tombolovou cenou.

Poèas veèera sa o program postarala Taneèná škola Petra Cie-
kera zo Žiliny. Taneèníci predviedli ukážky latinsko-amerických tan-
cov.

Krásne róby, elegantné úèesy, netradièná výzdoba – to nie je iba 
súèas� ve¾kých plesov, ale aj plesu, ktorý už nieko¾ko rokov organi-
zuje Mestské kultúrne stredisko Rajec pod záštitou Mesta Rajec. 
Tohtoroèný XIV. roèník sa konal 2. februára. Bohatá výzdoba sa      
v tomto roku niesla v znamení fašiangov. Skombinova� nieko¾ko 

farieb sa môže nie-
komu zda� nemož-
né, nám sa to však 
podarilo a netradiè-

Bohatá tombola, do ktorej prispeli sponzori z firiem a podnikov   ná výzdoba zútulnila 
z Rajca a okolia, zlákala všetkých hostí na plese. Prvú cenu už nie-a okrášlila všetky 
ko¾ko rokov venuje primátor mesta Ing. Ján Rybárik, ktorou je hoto-priestory kultúrneho 
vos� 200 eur a sladká torta od Cukrárne Júlia na námestí.domu.

Mestský ples je z roka na rok 
ob¾úbenejší. Bohužia¾, nie je v na-
šich silách uspokoji� všetkých zá-
ujemcov, keïže kultúrny dom ne-
disponuje väèšou sálou. Opä� nás 

Ples, tak ako každý rok, otvoril potešilo, že aj tohtoroèný mestský 
primátor mesta Ing. Ján Rybárik ples bol ve¾mi vydarený a 164 
slávnostným prípitkom a vieden- hostí odchádzalo nadmieru spo-
ským valèíkom so svojou manžel- kojných.
kou. Vzápätí sa k nim pridali aj os-
tatní hostia. Do tanca poèas celé- Mestské kultúrne stredisko 
ho veèera hrala hudobná skupina Rajec ïakuje všetkým, ktorí 
Pollux, ktorá roztancovala a ro- akýmko¾vek spôsobom podpo-
zospievala úplne všetkých. Hos- rili zorganizovanie XIV. roèníka 
tia nadránom odchádzali príjem- Rajeckého mestského plesu.
ne unavení z tanca – niektorí aj    

Šzá
s ubolenými nohami, iní od množ- 3x foto: E. Pekná 
stva spevu takmer bez hlasu, ale 1x foto: S. Kalma

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme! Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa v januári 2013 

Daniel Matejka
Nela Halková

Marek Sádecký

Opustili nás

Anna Koledová 1939 – 6.1.2013
Cecília Náležinská 1951 – 7.1.2013

Štefan Špánik 1926 – 22.1.2013 

Narodili sa v januári 2013 

Opustili nás

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA83 rokov
Jaroslav Šimko

86 rokov
O¾ga Malíèková
Jozef Mikolka

65 rokov
98 rokovPavol Baránek

Štefánia PekaríkováRozália Mikolková
Jaroslav Dubec

75 rokov
Pavol Babèan

81 rokov
Vlasta Kosperová

Jubilanti Jubilanti 
február 2013február 2013

MESTO PLESALO UŽ PO ŠTRNÁSTYKRÁTMESTO PLESALO UŽ PO ŠTRNÁSTYKRÁTMESTO PLESALO UŽ PO ŠTRNÁSTYKRÁTMESTO PLESALO UŽ PO ŠTRNÁSTYKRÁT
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inzercia

inzercia

utorok 26.2. 

štvrtok 28.2. 

VE¼KONOÈNÉ KRASLICE 

      TROCHU INAK

VE¼KONOÈNÉ KRASLICE 

      TROCHU INAK

ME TSKÉ ULTÚRNE STREDISKO RAJEC

S KPOZÝVA VŠETKY DE I NA ORIV  RED OLUDNIA

T TV É P P Z I Y S  N N Í
CEZ PRÁ DN N  A E UD M

 Z I Y S  N N Í
CEZ PRÁ DN N  A E UD Md  26. – 28. februára 2

Ke y?

013

O ko¾kej? KAŽDÝ DEÒ OD 9.00 DO 12.00 HOD.

VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCIVE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

PRÍÏ SPOLOÈNE S NAMI STRÁVI� PRÍJEMNÉ, 
TVORIVÉ A INŠPIRUJÚCE PREDPOLUDNIE. TEŠÍME SA NA TEBA!

Kde? 

streda 27.2. 

NETRADIÈNÉ 

KOŠÍÈKY Z VLNY

NETRADIÈNÉ 

KOŠÍÈKY Z VLNY
Prineste si so sebou misku

Prineste si so sebou 
         vyfúknuté vajíèko

VE¼KONOÈNÁ SLIEPOÈKAVE¼KONOÈNÁ SLIEPOÈKA
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