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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
Na ostatom MZ sa okrem iného prejedná-
vala aj cezhranièná spolupráca mesta 
Rajec s rôznymi mestami. 

Vzh¾adom na nepriaznivé zimné poèasie 
– striedanie mrazov a oteplenia, sa na 
cestách a chodníkoch nachádza množ-
stvo výtlkov. Budú sa poèas roka opra-
vova�?

Na ostatnom mestskom zastupite¾stve 
poslanci MZ rozhodli o tom, že spolu      
s doruèením vyrubených daní dostanú 
obyvatelia mesta aj leták mestskej po-
lície.

lejšie reagova� na problémy, ktoré sa vy-
skytnú v našom meste.

Mesto Rajec spolupracuje s viacerými 
mestami na rôznych projektoch. Spoluprá-
cu sme nadviazali s dvoma po¾skými mes-
tami – Kêty a Czechowice-Dziedzice a èes-
kým mestom Krnov. V súèasnosti máme 
rozpracovaných nieko¾ko cezhranièných 
projektov.

S po¾ským mestom Kêty sme vypraco-
vali projekt Postavme si svoj skejtpark.       Keïže v ostatnom èase nemá mesto 
V meste Kêty si postavili nový a v rámci náš-dostatok finanèných prostriedkov na plošnú 
ho projektu budeme rozširova� súèasný opravu ciest a chodníkov, tak sa opravujú 
skejtpark. Na po¾skej strane je projekt už od nieko¾ko rokov iba èiastoène. 
jesene minulého roka schválený. Od októ-
bra chodia žiaci zo Základnej školy na Lipo-
vej ulici, zo základnej umeleckej školy alebo     
z Katolíckej spojenej školy na rôzne špor-
tové aktivity do Po¾ska, kde sú pre ne pri-
pravené rôzne tvorivé dielne. V októbri tam 
bola výprava našich korèuliarov a skejt-
bordistov, v decembri sa deti uèili street – denné centrum, ktorého èlenovia by mali 
dance tance a v januári sa uèili deti rôzne poèas tohto roka absolvova� nieko¾ko ciest 

do Po¾ska. 
Druhý projekt     

s mestom Czechowi-
ce-Dziedzice je za-
meraný na prácu       
s mládežou a tvorivé 
dielne. Po¾ská strany Výtlky sa každoroène množia, a preto 
si v rámci projektu vy-sme tak ako každý rok aj v tomto roku vy-
buduje skejtpark. èlenili z rozpoètu mesta finanèné prostried-

ky na nutné opravy. Postupne, ako nám to 
V rámci sloven-bude poèasie dovo¾ova�, sa budú opravo-

sko-èeskej cezhra-va� najviac znièené miesta na mestských 
niènej spolupráce komunikáciách. 
sme pripravili v spo-
lupráci s mestom Kr-
nov projekt na dobu-

akrobatické prvky na korèuliach a skejtoch. dovanie javiska v kultúrnom dome. Tento 
Na našej – slovenskej strane je náš projekt projekt bol podaný na ministerstvo a v sú-
v zásobníku, druhý pod èiarou, takže pred- èasnosti èakáme na jeho vyhodnotenie. 
pokladáme, že teoreticky by mohla by� nie- Výsledky by sme mali pozna� v priebehu 
kedy v auguste podpísaná zmluva a mali by troch mesiacov.
sme zaèa� rozširova� rajecký skejtpark. Za rozhovor ïakuje Šzá

3x foto: Šzá
Ïalšiu spoluprácu sme nadviazali s mes- 1x foto: MsÚ

tom Czechowice-Dzie-
dzice. S týmto mestom 
máme rozpracované 
dva projekty. 

Jeden projekt sa týka 
seniorov. V rámci pro-
jektu, ktorý už bol na 
po¾skej strane schvále-
ný, by mali naši seniori 
postupne absolvova� 

Áno, poslanci mestského zastupite¾stva nieko¾ko exkurzií do 
odsúhlasili, že pri doruèení obálok s vyrube- Po¾ska, kde by si mali 
nými daòami dostanú obyvatelia do rúk aj vzájomne predstavi� 
leták mestskej polície. V letáku bude Mest- svoje regióny. Projekt je 
ská polícia v Rajci informova� nielen o svojej zameraný aj na vzdelá-
èinnosti, ale predovšetkým chce požiada� vanie seniorov v oblasti 
obèanov o spoluprácu. Príslušníci mestskej práce s poèítaèom        
polície sa chcú zamera� na väèšiu spoluprá- a s internetom. Do tohto 
cu s obèanmi, aby spoloènými silami doká- projektu chceme zapoji� 
zali by� pružnejší, akènejší a dokázali rých- rajecký Klub dôchodcov 
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SPOLUPRÁCA RAJCA 
S  TROMI  MESTAMI

CEZHRANIÈNÁ 
SPOLUPRÁCA RAJCA 
S  TROMI  MESTAMI

VÝTLKY NA JABLOÒOVEJ ULICI

VÝTLKY NA HOLLÉHO ULICI

TANEÈNÉ WORKSHOPY V PO¼SKOM MESTE KÊTY

POH¼AD NA BUDÚCI ROZŠÍRENÝ RAJECKÝ SKEJTPARK
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V rámci odborného výcviku absolvovala èas� príslušníkov Mest- Princíp takejto simulácie pozostáva v tom, že simulátor umož-
skej polície v Rajci 30. januára výcvik v Centre simulaèných tech- òuje overi� u strie¾ajúceho, akým spôsobom mieri na terè a strie¾a. 
nológií v Liptovskom Mikuláši. Rajecká mestská polícia ako prvá Systém takto objektívne posudzuje, èi dochádza k chybám do mo-
spomedzi ostatných obecných a mestských polícií na Slovensku, mentu výstrelu a zároveò vyhodnocuje dosiahnutý výsledok vo vir-
mala týmto jedineènú možnos� overi� si svoje schopnosti v simu- tuálnom terèi. Simulátor dokáže každú stre¾bu spätne jednotlivo 
laènej stre¾be z pištole. analyzova�. Získané informácie usmeròujú strie¾ajúceho, aby sa 

vyvaroval zistených chýb. 
V rámci tejto èasti mal každý policajt možnos� vyskúša� si 

približne desiatku sérií strelieb. Po ich zvládnutí bola simulácia 
s�ažená striedavou stre¾bou na nieko¾ko terèov s èasovým obme-
dzením stre¾by od 5 sekúnd až do 2 sekúnd na terè. Aj v tejto simu-
lácii sa reálne vyhodnocovali všetky výsledky strelieb na virtuálnych 
terèoch. 

Musím poveda�, že túto èas� stre¾by zvládli všetci príslušníci 
mestskej polície na dobrej úrovni. 

Ve¾kým pozitívom takéhoto výcviku bola možnos� overenia si 
úrovne streleckých zruèností i prípadných chýb, ktoré sa môžu 
poèas stre¾by stáva�. V reálnej stre¾be na strelnici èas� z týchto 
zruèností nie je možné ihneï overi� a v mnohých prípadoch vyža-
dujú èas a nemalé finanèné prostriedky. Aj tento výcvik prispel ku 
kvalitnému zdokonaleniu streleckých spôsobilostí našich príslušní-
kov Mestskej polície v Rajci. 

Pracujeme pre vašu bezpeènos�.

Ing. Ján Jasenovec, PhD., náèelník MsP Rajec
1x foto: archív MsP

Prvé tohtoroèné zasadnutie Mestského zastupite¾stva v Rajci 
bolo zvolané na 28. februára 2013.

V úvode, už tradiène, predniesla správu o kontrole plnenia uzne-
sení hlavná kontrolórka mesta Ing. Bibiana Sekáèová.

V druhom bode programu informoval primátor mesta poslancov 
MZ o zistených skutoènostiach v Domove vïaky od nástupu novej 
riadite¾ky Mgr. Lívie Hodasovej.

Následne primátor mesta odovzdal slovo novému náèelníkovi 
Mestskej polície v Rajci Ing. Jánovi Jasenovcovi, PhD., ktorý pred-
niesol poslancom mestského zastupite¾stva správu za prvé dva 
mesiace pôsobenia vo svojej funkcii.

V ïalších bodoch programu sa poslanci zaoberali zriadením 
vecného bremena a prenájmom nehnute¾ností.

Vedúca finanèného oddelenia Tatiana Záborská predložila na 
zasadnutie MZ oznámenia o zmene rozpoètu, a návrh zmeny 
rozpoètu Mesta Rajec na rok 2013. Oznámenia o zmene rozpoètu 
zobrali poslanci na vedomie a návrh zmeny rozpoètu mesta Rajec 
na rok 2013 jednomyse¾ne schválili. Poslanci schválili aj návrh zme-
ny rozpoètu Domova vïaky Rajec na rok 2013, termíny rozborov 
hospodárenia za rok 2012 príspevkových a rozpoètových organizá-
cií mesta a termíny riadnych zasadnutí mestského zastupite¾stva 
pre rok 2013.

Jedným z posledných bodov rokovania bolo prednesenie Sprá-
vy hlavnej kontrolórky mesta za rok 2012 a Správy o výsledku usku-
toènených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za obdobie december 
2012 až február 2013. Obe správy zobrali poslanci na vedomie.

V interpeláciách kládli poslanci primátorovi mesta rôzne otázky, 
na ktoré im odpovedal. Poslanci taktiež predniesli svoje návrhy a 
podnety od obèanov, ktorými sa budú zaobera� jednotlivé oddelenia 
mestského úradu.

MsÚ

Jubilanti Jubilanti 

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodila sa vo februári 

Nela Janíková

Opustili nás

František Ïurek 1927 – 3.2.2013
Jozefa Buèková 1926 – 5.2.2013

Štefánia Dvorská 1922 – 16.2.2013
Janka Kuèeríková 1912 – 17.2.2013

Veronika Slaboòová 1931 – 22.2.2013
Igor Johanides 1950 – 25.2.2013
Jozef Imrišek 1950 – 26.2.2013

Štefánia Pekaríková 1915 – 28.2.2013

Narodila sa vo februári 

Opustili nás

81 rokov
Matilda Veselá

84 rokov
Jozefa Šimková83 rokov

Anna DaubnerováMária Rybáriková

89 rokov
Jozefa Hrehová

70 rokov
Jozef Kardoš

80 rokov
Alfonz Kavec

Štefan Smatana

marec 2013marec 2013

február 2013február 2013

VÝCVIK MESTSKEJ POLÍCIE V CENTRE SIMULAÈNÝCH TECHNOLÓGIÍ

PRÍSLUŠNÍK MsP JOZEF PEKARA PRI SIMULAÈNEJ STRE¼BE
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Mesto Rajec, poslanci Mestského zastupite¾-
stva v Rajci a Mestské kultúrne stredisko Rajec       
v spolupráci s Penziónom Dubová zorganizovali     
v piatok 8. februára DOMÁCU FAŠIANGOVÚ 
ZABÍJAÈKU na námestí.

Aj keï bol ráno 10 stupòový mráz, každý, kto šiel 
v piatok po námestí, videl, že už od samého rána 
vládol na námestí èulý ruch. Bolo potrebné postavi� 
stoly na robenie zabíjaèkových špecialít, spojazdni� 
paráky na varenie, rozloži� stoly a lavièky na 

celé námestie, aby spevom, tancom a špásmi zabavil všetkých di-obèerstvenie a rozloži� dáždniky, keby náhodou zaèalo sneži�. 
vákov a hodovníkov. 

Prasiatko už okolo 10. hodiny zaèal rozobera� mäsiar Ján Vanák 
Po vzájomnej s hlavnými pomocníkmi Jaroslavom Muchom a ¼ubomírom Pialom 

dohode medzi za výdatnej pomoci 
vedením Domova poslancov mest-
vïaky a Mest-ského zastupite¾stva 
ským kultúrnym a primátora mesta. 
strediskom Rajec M ä s o  p o s t u p n e  
Ïurèanská muzi-spracovávali a už po 
ka prišla sprí-nieko¾kých hodinách 
jemni�  krásny postupne na stoloch 
fašiangový deò aj zaèali pribúda� klo-
obyvate¾om tohto básy a jaternice, 

ktoré sa uvarili a ná-
sledne upiekli, krá-
jalo sa mäso na pe-

domova. Staruèkí obyvatelia sa èenie, slanina na oškvarky a varila sa zabíjaèková kapustnica. 
návšteve ve¾mi potešili. 

Okolo poludnia bolo množstvo ¾udí správne „hladne“ nalade-
Takmer celodenné podujatie ných na ochutnávku. Chutnú zabíjaèkovú kapustnicu vydával 

aj pod¾a nadšených ohlasov di-primátor mesta Ing. 
vákov dopadlo na výbornú a vyz-Ján Rybárik. Ostatné 
bieraný finanèný príspevok v cel-vynikajúce špeciality 
kovej výške 796,07 eur bude po-– peèené klobásy, ja-
užitý na ïalšie kultúrne podujatia ternice, mäso, oš-
v meste.kvarky vydávali za-

Šzá mestnanci mestské-
8x foto: S. Kalma

ho úradu. Záujem ¾u-

dí o špeciality bol ve¾-
ký a za symbolický 
príspevok 1 euro, sa 
každý z chuti najedol, 
mnohí si dali zabali� za-
bíjaèkové špeciality aj 
domov.

Ani v tomto roku nezostalo iba pri jedení. Od 13.30 hodiny vystú-
pila so spevom a tancom folklórna skupina z Katolíckej spojenej 
školy. Od 15. hodiny prišla, rozospievala a roztancovala všetkých 
divákov Ïurèanská muzika. Fašiangový sprievod z Ïurèinej obišiel 

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAÈKA NA NÁMESTÍ
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voskom vyžaduje predstavivos�, ale hlavne 
šikovnos�, inak vám vosk zostane na paliè-
ke, ktorou sa nanáša a vajíèko zostane bez 
ozdôb. Staré rajecké remeslá oprášili žiaci 

oboch základných škôl z Rajca, z Kune-
radu, z Rajeckej Lesnej, oboch materských 
škôl z Rajca a Špeciálnej základnej školy    
v Šuji na remeselných dielòach. 

História tkania je pútavá, ale ešte zaují-
mavejšie je, keï si svojimi rukami môžete 
vyskúša� rôzne techniky – tkanie na nite¾ni-
ciach alebo rámikoch, èi priamo na kros-
nách.

Zdobenie medovníèkov už nieko¾ko 
rokov patrí k predvianoènému obdobiu a 
nenechá si ho ujs� takmer žiadne die�a. Veï 

No a aká by to bola Ve¾ká noc bez najlepšie na 
korbáèov? Tie sa budú uèi� plies� nielen tom je to úžas-
chlapci, ale i dievèatá siedmeho roèníka a né olizovanie 
dokonca už aj malí škôlkari.sladkej polevy 

E. Peknáa ešte keï sa 
3x foto: E. Peknápodarí urobi� 

k rásny me-
dovník, nie je 
niè krajšie.

Žiaci piateho roèníka sa na 
chví¾u mohli sta� džarkami – 
malými drotárskymi uèòami. 
Nauèili sa zopár ozdobných 
prvkov z tohto krásneho re-
mesla. Výsledkom ich úsilia bo-
lo drôtené vajíèko. 

Kreativitu zdobenia ve¾ko-
noèných kraslíc si vyskúšali 
nielen ôsmaci ZŠ – dievèatá aj 
chlapci, ale i škôlkari. Zdobenie 

Deti v krásnych maskách, s dobrou náladou a v sprievode svo-
jich rodièov prišli 10. februára do Kultúrneho domu v Rajci, aby sa 
zabavili na Detskom karnevale. 

Deti sa prevteli-
li do svojich vysní-
vaných rozprávko-
vých postavièiek. 
Stretli sa tu prin-
cezné, víly, èi Sa-
xana zo známej 
rozprávky, èerti, 
piráti, ježibaby, 
zajaèiky, maèièky, 

jašením. Deti si za odmenu po úspešných sú�ažiach odniesli domov 
sladký darèek, niektoré aj zvieratko, meè èi korunu z balóna. Karne-lienky, ale aj motýliky a nezabudol prís� 
valový deò sa niesol hlavne v rytme hudby a spevu a pri rezkých ani sám Janko Hraško s ve¾kou lyžicou. 
tónoch diskotéky sa poriadne vytancovali a vybláznili.Rodièia spolu s de�mi vynaložili ve¾ké 

úsilie, aby vytvorili spoloène ich vysníva-
Rozprávkový deò pre všetky deti pripravilo Mestské kultúrne nú masku. 

stredisko Rajec, ktoré zároveò ïakuje všetkým sponzorom, ktorí Na karneval ich prišli zabavi� piráti až 
podporili toto podujatie.z Karibiku. Pirátka Perla a pirát Jack za-

Šzábávali deti poèas celého popoludnia roz-
3x foto: E. Peknáprávkovými hrami, sú�ažami a veselým 

V poslednom februárovom týždni mali 
žiaci Žilinského kraja jarné prázdniny a 
preto prázdninovali aj rajeckí školáci. A aby 
sa deti doma nenudili, pripravilo pre nich 
Mestské kultúrne stredisko Rajec tvorivé 
dielne. 

Poèas troch dní si každodenne okolo 
dvadsa� detí vyrobilo poèas dopoludnia 
zaujímavé predmety. 

V utorok si vyrobili krásne košíèky z ne-
tradièného materiálu – z vlnenej priadze. 
Aby si mali èo do košíèka vloži�, v stredu si 
vyzdobi l i  zauj ímavými technikami 
ve¾konoèné kraslice a vo štvrtok si ešte 
vytvorili z papiera a nití pomocou ihly 
ve¾konoènú 
sl iepoèku, 
ktorú si mô-
žu zavesi� 
na stenu èi 
okno. Keï-
že deti boli 
ve¾mi šikov-
né, niektoré     
z nich si sti-
hli vyrobi�i poèas predpoludnia aj nieko¾ko 
výrobkov naraz a už v predstihu sú tak pri-
pravené na nadchádzajúce ve¾konoèné 
sviatky. 

De�om sa dielne ve¾mi páèili a už teraz 
sa tešia na ïalšie, ktoré pre nich v budúc-
nosti pripravíme. 

Šzá
1x foto: E. Pekná

ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA

REMESLÁ STÁLE ŽIVÉ

CEZ PRÁZDNINY
SME SA NENUDILI
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môže nájs� svoje vlastné miesto. Na dru- vz�ahov, experimentovanie s rôznymi ro-
hej strane sa však na internete môžu pre- lami a aj objavovanie sexuality. Zároveò 
zentova� aj ¾udia s netolerantnými názor- je však aj miestom, kde deti môžu natrafi� 
mi. na erotický obsah, ktorý nie je pre ne ur-

• zneužitie osobných údajov – hlavné èený alebo môžu samy prekraèova� hra-
riziko poskytnutia akýchko¾vek osobných nice akceptovate¾ného správania. Takisto 

Dnešná informaèná doba prináša celý údajov prostredníctvom internetu spoèíva sa môžu stretnú� so sexuálnym ob�ažo-
rad možností, ktoré boli ešte v nedávnej v tom, že sa priamo èi nepriamo dostanú     vaním.
dobe nepredstavite¾né. Internet umožòuje k niekomu, kto ich môže zneuži�. Ak také-
spája� ¾udí, poskytuje ¾ahšie riešenie rady to údaje uverejnítem dávate ich vo¾ne      
problémov, vytvára celú škálu možností    k  di spozícií a strácate nad nimi kontrolu. 

nevyžiadaný obsahv získavaní informácií a podobne. Tieto po- •  – okrem dôležitých a 
zitíva skrývajú aj celý rad negatív, pri kto- užitoèných informácií sa cez internet a   
rých je možné internet zneuži� na rôzne e-mail šíri ve¾a zbytoèného balastu. Pri-
úèely. chádza množstvo reklamných správ a vý-

hodných ponúk, preposlaných vtipných  
e-mailov a varovaní pred rôznymi nebez-Mesto Rajec sa pripojilo k aktivitám, kto-
peèenstvami, ale aj vírusy a iný škodlivý ré informujú o možnosti prevencie pred zne-
softvér. užívaním prostredníctvom internetu. Najo-

• internetové podvody – internet má mno-hrozenejšou skupinou obyvate¾stva sú naj-
ho výhod, ktoré môžete využi� vo svoj mä deti a dospievajúca mládež, samozrej-
prospech ako neobmedzené šírenie in-me že možnej hrozbe môžeme èeli� aj my 
formácií, rýchlos�, prístup k službám ke-dospelí. Cie¾om kampane je prostredníc-

Ubližujú ti na internet? dyko¾vek a kdeko¾vek. Tieto výhody inter-tvom plagátov alebo 
Ob�ažujú �a na internet? netu však vedia využi� aj podvodníci.informova� žiakov 

• kyberšikanovanie – je jedným z najèas-a študentov v jednotlivých vzdelávacích in-
tejších negatívnych javov na internete. štitúciách v Rajci, ako aj ostaných obyvate-
Nie je to nieèo nové, je to len prejav, ktorý ¾ov mesta na webovej stránke mesta a na 
sa objavuje v inom priestore. S rozší-vývesných tabuliach mesta, o možných 
rením moderných technológií sa aj vý-hrozbách, akými je napríklad:

netolerancia na internete razná èas� šikanovania presunula do vir- •  – internet je 
tuálneho prostredia. Pre agresorov je ¾ah-vo¾ný a slobodný virtuálny priestor. Na 

• internetové známosti – internet je pries-šie ubližova� niekomu, komu sa nemusia jednej strane sa tu každý môže realizo-
tor, kde sa ¾udia majú možnos� prezento-pozera� priamo do oèí, menej vnímajú va�, vytvára� tu nieèo nové, každý si tu 
va�, kde komunikujú s kamarátmi a blíz-emócie a zranenie obete, menej si uvedo-
kymi, kde rozvíjajú existujúce vz�ahy ale-mujú závažnos� svojho konania a zodpo-
bo nadväzujú nové. Možnos� stretnú� sa vednos� zaò. 
s ¾uïmi s podobnými záujmami, nájs� si • hry a gambling – hra je prirodzenou 
nových priate¾ov èi partnerov je lákavá súèas�ou ¾udského života a detského ob-
pre deti i dospelých. Zoznamovanie cez zvláš�, je prostriedkom pre osvojovanie si 
internet má však aj svoje riziká, nie vždy si nových zruèností a získavanie nových 
môžete by� istí, kto je tá osoba na druhej skúseností. Je relaxom, zábavou i spolo-
„strane“ a podobne. èenskou aktivitou. V ostatných rokoch si 

èoraz väèší priestor získava hranie hier 
Tieto a podobné riziká sú v dnešnej na poèítaèoch, mobiloch a hracích konzo-

dobe súèas�ou kybernetického priestoru, lách. Okrem pozitív majú však poèítaèové 
ktoré internet obsahuje. Je dôležité ma� na hry aj svoje riziká, napr. jednostranné za-
zreteli, že obe�ou takéhoto konania môže-meranie aktivít die�a�a alebo riziko vzniku 
me by� my všetci, a preto opatrnos� je vždy závislosti.
na mieste. • sexualita na internete – ako sa deti 

Podrobnejšie informácie o projekte mô-dostávajú do puberty téma vz�ahov a 
žete získa� na webových stránkach sexuality pre nich zaèína by� ve¾mi 

, , prí�ažlivá. Zaujímajú sa o všetko, skúšajú 
 prípadne .èo je atraktívne a èo zaujme opaèné 

pohlavie. Internet je so svojimi možnos- Zdroj:  
�ami na komunikáciu a anonymitou ideál- Spracoval: Ing. Ján Jasenovec, PhD., 

náèelník MsP Rajecny priestor pre flirtovanie, nadväzovanie 

www.-
pomoc.sk www.stopline.sk www.zodpo-
vedne.sk www.ovce.sk

www.pomoc.sk

 HROZBY 
INTERNETU

Olympiáda v anglickom jazyku sa konala 16. januára na pôde nás� žiakov. Títo si zmerali sily 7. februára vo vyššej úrovni, v rámci 
Gymnázia na Varšavskej ulici v Žiline. Z našej školy sa v silne zastú- ktorej bolo v jednotlivých kategóriách zastúpených približne 50 žia-
penej kategórii 2B umiestnil na peknom šiestom mieste študent kov. Z týchto žiakov sú deviati úspešní riešitelia, èo znamená, že do-
Martin Èeròan zo septimy nášho osemroèného gymnázia. siahli minimálne 65 bodov zo 100. Medzi najlepších patria: 1. miesto 

Ïalšou jazykovou olympiádou bola Olympiáda v nemeckom Kamil Huljak (5. roèník CZŠ), 4. miesto Filip Brodòan (sekunda 
jazyku, ktorá sa uskutoènila 23. januára na Gymnáziu na Hlinskej GAŠ), 4. miesto Marek Závadský (tercia GAŠ), 3. – 4. miesto Mi-
ulici v Žiline. Študentka sexty Daniela Kluchová, ktorá reprezento- chaela Augustínová (9. roèník CZŠ), 3. – 4. miesto Adam Martinec 
vala našu školu, získala 2. miesto spomedzi ôsmich zúèastnených (9. roèník CZŠ). Niektorí z nich postupujú do krajského kola tejto 
gymnázií. Prajeme im ve¾a vytrvalosti a chuti v štúdiu jazykov. sú�aže. Taktiež im blahoželáme a prajeme im ve¾a úspechov v ïal-

Zo školského kola Geografickej olympiády postupovalo jede- šom kole. 

ÚSPECHY KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝCH OLYMPIÁDACH

Kolektív pedagógov KSŠ



RAJÈAN 3/2013

veri� v ïalšej triede, kde tvorili s drôtikom – slovesnos�. Deti hádali hádanky, hovorili vy-
vymodelovali geometrické tvary a èísla. Èa- èítanky a pomenúvali rozprávkové bytosti. 
kala ich tu aj krásna èipka, no nielen origi- Pri každom stanovišti boli deti odmenené 
nál, ale aj na papieri. Pri ob�ahovaní a kre- peknými darèekmi a samozrejme fotogra-
slení rôznych tvarov uèite¾ka overovala na- fiou, ktorá im bude pripomína� túto milú uda-
príklad správne držanie pastelky, poznanie los�.
farieb a podobne. Na rad prišla aj ¾udová Zápis detí do prvého roèníka pre školský 

Kým predškoláci ab-rok 2013/14 sa na Katolíckej spojenej škole 
solvovali všetky úlohy a uskutoènil 18. a 19. januára. 
aktivity, rodièia vybavili Pedagógovia prvého stupòa pripravili 
samotný zápis. Èakanie slávnostný zápis budúcich prvákov, ktorý sa 
na svoje ratolesti im sprí-niesol v duchu ¾udových tradícií. Od zaèiat-
jemnilo malé obèerstvenie ku sprevádzali predškolákov po jednotli-
a sledovanie prezentácie vých stanovištiach dievèatá, deviataèky,     
zo života školy.v ¾udových krojoch. Deti sa snažili zvládnu� 

rôzne úlohy a aktivity, o ktoré nebola núdza.
To bol v krátkosti náš 

zápis budúcich prváèikov. Najskôr spoznali, èo je to hrnèiarsky 
Veríme, že zažili skvelú kruh a zároveò sledovali, ako sa vyrábajú 
atmosféru a už sa tešia na hlinené hrnèeky. Potom si samy mohli z hliny 
nový školský rok. Tak do-vyva¾ka� a formièkou vykroji� svoj ob¾úbený 
videnia v septembri!tvar. Následne si pri harmonike zaspievali a 

zatancovali jednoduchý ¾udový tanèek.
Mgr. Jana Barteková, KSŠSvoju zruènos� s prštekmi si mohli pre-

rom sme prišli dos� vyèerpaní, V pondelok ráno sme plní 
avšak nie nato¾ko, aby sme oèakávania a neskrývaného 
hneï v tichosti zaspali. nadšenia nastúpili do autobusu, 

Navštívili sme taktiež ter-ktorý nás doviezol až pred 
málne kúpalisko v Po¾nom Ke-kaštie¾. Po ubytovaní a vybalení 
sove, kde sa nám ve¾mi páèilo. sme mali výborný obed, po kto-

Poèas plaveckého výcviku rom sme nedoèkavo išli do pre-
sme mali aj dve sväté omše v ta-zliekarní, kde sme sa poobliekali 
mojšom kostolíku a tiež veèerné do plaviek. Pri bazéne nás èaka-
modlitby, ktoré viedol náš pán li náš pán kaplán Pavol Gera a 
kaplán.pán uèite¾ Vladimír Baïura, ktorí 

na nás poèas celého výcviku do-
Plavecký výcvik nám po-zerali a pomáhali nám zdokona-

mohol nielen zdokonali� naše li� naše plávanie. 
plavecké znalosti, ale nájs� si aj Nauèili sme sa pláva� štýly 
nových priate¾ov a zblíži� sa s tý-ako kraul, prsia, znak, skáka� 
mi starými. Zanechal v nás ve¾a šípky do vody a iné. Popri pláva-
skvelých zážitkov, na ktoré bu-ní, ktorého sme sa zúèastòovali 
deme s rados�ou ešte ve¾mi dl-dvakrát denne, sme využili aj 
ho spomína�.telocvièòu, kde sme si zahrali 

futbal, volejbal a bedminton. Dominika ¼udviková 
V utorok sme sa spoloène a O¾ga Kasmanová, kvinta KSŠ

vybrali na výlet do Nitry, po kto- 1x foto: archív KSŠ

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej èinnosti detí, ktorá má by� 
pestrá, zmysluplná, rozvíjajúca detskú osobnos�, využívame via-
cero vnútorných projektov našej materskej školy. Jedným z týchto 
projektov je aj projekt V zdravom tele, zdravý duch. Jeho cie¾om je 
podpori� u detí chápanie zdravého životného štýlu. Hlavnou motivá-
ciou pre nás uèite¾ky tretej triedy Materskej školy na ulici Obrancov 
mieru k návšteve rajeckej posilòovne bolo nauèi� deti správnym 
návykom, ako sa stara� o svoje telo.

Po predchádzajúcom dohovore s majite¾om posilòovne sme tak 
urobili 15. februára. De�om sa v posilòovni evidentne páèilo, preto-
že na niè neèakali a doslova hneï obsadili dva stroje, na ktorých 
zaèali pod vedením trénera Richarda Duháèka aj cvièi�. Všetkým 
de�om dal možnos� vyskúša� si svoj silový potenciál na viacerých 
strojoch. De�om sa z posilòovne vôbec nechcelo ís�, ale sladká 
odmena èakajúca na nich pri dverách ich koneène motivovala.

Touto cestou sa chceme ešte raz poïakova� v mene všetkých 
detí majite¾ovi posilòovne Richardovi Duháèkovi za jeho pohostin-
nos� a ústretovos�.

Edita Pekaríková, triedna uèite¾ka
Mgr. Marta Foltánová, uèite¾ka MŠ

ZÁPIS DETÍ 
DO PRVÉHO ROÈNÍKA

PLAVECKÝ VÝCVIK V MOJMÍROVCIACH

My, žiaci a žiaèky sexty, kvinty, tercie a 8.A, sme sa zúèastnili 
4. až 8. februára plaveckého výcviku v Mojmírovciach.

1x foto: archív KSŠ

NAVŠTÍVILI SME POSILÒOVÒU

POZVÁNKA NA SPOLUPRÁCU

Milí priatelia, obraciame sa na vás s ponukou o spoluprácu 
pri tvorbe mesaèníka Rajèan. 

Zorganizovali ste nejaké zaujímavé podujatie? Chcete o nie-
èom INFORMOVA�? Prekvapilo vás nieèo? Alebo vás nieèo roz-
horèilo? Napíšte o tom, radi vám príspevok uverejníme. 

Chcete uverejni� INZERÁT? Oslovte nás, za primeraný po-
platok vám ho zverejníme. 

Bližšie informácie získate priamo v redakcii: Mestské kultúrne stre-
disko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.è.: 041/ 542 47 03 alebo 
e-mail: 

Redakcia
mesacnikrajcan@rajec.net

ïakuje Matúšovi Kušnírovi za výstavu fotografií.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC



RAJÈAN 3/2013

programami, ktoré si pripravili žiaci našich škôl a nieko¾kými aktuál-
nymi prednáškami. 

Na našom ostatnom stretnutí sa uskutoènila aj prednáška o èin-
nosti integrovaného záchranného systému a o využívaní tiesòové-
ho volania na univerzálne èíslo 112. Túto zaujímavú prednáška 
predniesol vedúci oddelenia integrovaného záchranného systému 
v Žiline Ing. Miroslav Bobèik. Prednáška bola doplnená premietnu-
tím filmu o ich èinnosti.

Denné centrum spolupracuje s mestským úradom a je otvorené 
od nedele do štvrtku denne od 14. do 17. hodiny. Klub je aj èlenom 
spriatelených klubov Žilinského kraja a v tomto roku oslávime 35. 
výroèie založenia nášho klubu. Pohodu a príjemné posedenie 
zabezpeèujú èlenovia výboru a hudobná skupina Kvanto.

Predseda klubu Štefan Pecho na záver poïakoval všetkým, kto-
rí sa podie¾ajú na práci tohto zariadenia, ako i sponzorom a èlenom, 
ktorí rôznymi spôsobmi prispievajú k úspešnej èinnosti nášho zaria-Svoju celoroènú èinnos� zhodnotili èlenovia Klubu dôchodcov – 
denia.denné centrum na svojom stretnutí 20. februára. Klub riadi devä�-

Štefan Pecho, predseda Klubu dôchodcov – denné centrumèlenný výbor. Jednotlivé akcie poèas roka boli doplnené kultúrnymi 
1x foto: Pavol Rýpal

ZHODNOTILI ÈINNOS� KLUBU DÔCHODCOV

Všetky deti potrebujú porozumenie a minár o rodinných financiách pre mladých 
rešpekt ¾udí, èi stretnutia pre uèite¾ov s odborníkom.  je názov projektu podporený z Fon-

Uèitelia sa môžu nauèi� spoznáva� špecific-du Hodina de�om, ktorý zriadila a spravuje 
Nadácia pre deti 
Slovenska. Tento 
projekt od septem-
bra 2012 realizuje 
nezisková organi-
zácia Áno pre ži-
vot. 

Zámerom pro-
jektu je prostred-
níctvom jednotli-
vých aktivít nauèi� 
s p o l u p r a c o v a �  
deti zo sociálne 
ohrozených rodín 
s ich spolužiakmi a 
rovesníkmi, da� 
všetkým de�om 
možnos� získa� a 
prehlbova� život-
né, sociálne, èi ko-
munikaèné zruè-
nosti a podporo-
va� hodnoty ako 

ké potreby svojich žiakov a h¾ada� efektívne porozumenie, tolerancia, rešpekt, spolu-
spôsoby práce so žiakmi poèas vyuèova-práca, priate¾stvo, pomoc iným. Projekt pre-
nia, èím by sa mohla u¾ahèi� ich nároèná bieha v spolupráci s Katolíckou spojenou 
práca. školou v Rajci.

V predvianoènom období deti pod vede-
ním dospelých zorganizovali vianoèné trhy, Poèas trvania projektu prebieha dvakrát 
kde prezentovali tvorbu remeselnej dielne, mesaène remeselná keramická dielòa, kde 
mohli využi� získané vedomosti a nadobud-sa deti uèia pracova� s hlinou, spoznávajú 
nú� ïalšie životné, sociálne èi komunikaèné jej vlastnosti, spoloène tvoria pekné veci a 
zruènosti a organizaèné schopnosti. uèia sa posilòova� svoju sebadôveru a vyt-

vára� priate¾stvá. Druhou aktivitou s podob-
V nadchádzajúcich mesiacoch budú ným zámerom je fotografická dielòa, na kto-

spomínané aktivity pokraèova� a projekt sa rej sa deti a mladí ¾udia zoznamujú so zá-
bude naïalej snaži� napåòa� svoje ciele.kladmi fotografovania. Lektor ich vedie       

k pochopeniu, že fotografova� neznamená Terézia Podolanová, koordinátorka projektu, 
len stlaèi� spúš�, ale treba sa na svet vedie� Áno pre život n.o.
správne pozera�. Ïalšími aktivitami sú se- 1x foto: archív Áno pre život

VŠETKY DETI POTREBUJÚ POROZUMENIE A REŠPEKT

V januári tohto roku sme aj na stránkach 
nášho èasopisu blahoželali ku krásnemu 
životnému jubileu najstaršej obèianke náš-
ho mesta Janke Kuèeríkovej. 

S hlbokým smútkom vám oznamujeme, 
že Janka KUÈERÍKOVÁ nás v nede¾u       
17. februára 2013 opustila vo veku 101 
rokov. 

Posledná rozlúèka s òou sa uskutoènila 
19. februára na rajeckom cintoríne. 

Všetkým pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústras�. 

Èes� jej pamiatke!
Mesto Rajec 

a Mestské kultúrne stredisko Rajec

ODIŠLA NAJSTARŠIA 
OBÈIANKA NÁŠHO MESTA

Foto: Šzá

REMESELNÉ KERAMICKÉ DIELNE
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Najvýznamnejšia èas� jarných tradícií, 
zvykov a obyèajov spadá do obdobia ve¾-
konoèného týždòa, ktorého vyvrcholením je 
Ve¾ká noc. Ve¾konoèným týždòom sa konèí 
štyridsa�dòové obdobie pôstu. Tieto dni via-
zali k sebe rad obradových zvykov a obyèa-
jov, ktoré majú svoje korene ešte v pred-
kres�anskom období. Ve¾konoèné zvyky a 
obyèaje sú iné vo svete a iné u nás. V celom 
kres�anskom svete však symbolizujú ra-
dos� z nového života, znovuzrodenie, svet-
lo, nádej. V Po¾sku napr. chodia ¾udia pos-
väcova� vajíèka a šunku do kostola, vo 
Francúzsku schovávajú vajíèka po záhrade 
a len málokde patrí k ve¾konoèným sviat-
kom šibanie a polievanie, tak ako u nás...

Na Popolcovú stredu ženy obzvláš� Biela sobota sa nesie v znamení Po Ve¾konoènej nedeli, keï sa konzu-
starostlivo vydrhli všetok riad, aby na òom príprav obradných jedál a domácností sa mujú vyberané pochú�ky (šunka, údené 
nezostalo ani trocha mastnoty. V tento deò zdobia vajíèkami, kuriatkami, zajaèikmi mäso, koláèe, vianoèky), prichádza najve-
sa drží prísny pôst, dospelí sa môžu dosýta (znak nového života). Po západe slnka sa selší deò – Ve¾konoèný pondelok. Na 
najes� len raz denne. Obyèajne sa jedli   o è ak á va Kristovo zmàtvychvstanie a zvony východe Slovenska sa zvyèajne polieva, na 
v šupke uvarené zemiaky so surovou kys- sa znovu rozozvuèia. V kostoloch posvätia západe zase dievèatá a ženy èaká šibaèka. 
lou kapustou. košíky s jedlom (hrudka syra, mäso, koláè – Vodou sa majú zmy� choroby a dotyk korbá-

baránok) a všetci èlenovia rodiny by sa mali èa má prenies� silu rastu a života.
pohosti� za jedným stolom. 

Bez vajíèok si Ve¾kú 
noc nevieme ani pred-
stavi�. Patria na sviatoèný 
stôl – èi už varené, alebo 
ako dekorácia. Vajíèko 
bolo od nepamäti symbo-
lom zrodenia a plodnosti. 
Dodnes sú symbolom jari a 
Ve¾kej noci a zostali i vïaè-
ným podarúnkom pre 
oblievaèov na Ve¾konoèný 

Na Zelený štvrtok sa ¾udia umývali   p on d e lok. 
v potokoch, aby boli silní a zdraví. Pred pro- Každý rok pred Ve¾kou 
tivenstvami bosoriek chránili zvieratá uvä- nocou, cez „pašiový týždeò“ chystávali Hoci sa ve¾konoèné sviatky stali skôr ro-
zovaním èervených stužiek do hrív a na dievky farby, roztápali vosk, vyškrabávali na dinnými sviatkami, vo viacerých obciach sa 
chvosty. Gazdiné ve¾kými zväzkami k¾úèov kraslice milé slová, ornamenty, štylizované ešte zachovávajú ich tradície – o ich ožive-
obchádzali domy, stajne, sýpky a hlasným nie sa väèšinou starajú folklórne súbory èi 
štrnganím vyháòali zapelešené myši. V jed- milovníci ¾udových zvykov.
notlivých oblastiach Slovenska sa na Zele-
ný štvrtok pripravovali osobitné pôstne jed- Aj keï v Rajci nemá šibaèka a oblievaè-
lá, v ktorých prevládala zelená farba ako ka takú tradíciu ako kedysi, vyzdobme si 
napr. polievka z jarných byliniek a zeleniny, domovy aspoò živou výzdobou – úplne nám 
š�ave¾ový èi špenátový prívarok s vajcom na to postaèia vajíèka, bahniatka, zelené 
natvrdo alebo volským okom, fazu¾ový prí- vetvièky, naklíèená tráva, narcisy èi tulipá-
varok a pod. Vo všetkých kres�anských kos- ny...
toloch sa zväzujú zvony, ktoré sa rozozvu-
èia až na Bielu sobotu, ich „funkciu“ preberú 
hluèné rapkáèe.

Deò Ježišovej smrti - Ve¾ký piatok je motívy, veršíky, mená, porekadlá, štvorlíst-
najvýznamnejším sviatkom pre evanjelikov. ky, ïatelinky... Vajíèka sa pôvodne farbili 
V tento deò sa nesmie pracova� so zemou, tým, èo poskytovala príroda. 
vládne prísny pôst. Jes� sa môže iba raz za Na viacerých miestach na Slovensku sa 
deò, aj to skromne. Jedia sa iba bezmäsité farbili napr. v èiernej káve, Na Pohrodní, ale 
jedlá ako šú¾ance èi rezance s makom, i v Brezovej v odvare z cibu¾ových šupiek,   
strukoviny a ryby. V tento deò smútku nad v okolí Žiliny v odvare z jelšovej kôry, na 
utrpením Ježiš Krista sa však kedysi východnom Slovensku v odvare z orecho-
odporúèalo striha� vlasy, štepi� stromy èi vých listov, na Považí v šafranovom výluhu. 
znaèkova� dobytok – rany sa mali dobre Dnes ich, èo je ve¾ká škoda, zastúpili èoko-
hoji�. ládové vajíèka.

TRADÍCIE JARI

Š�AVE¼OVÁ POLIEVKA

Šzá
5x ilustraèné foto: internet
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Pozývame všetkých športovcov na 18. roèník Rajeckého Medzi de�mi do 15 rokov sa umiestnil Vratko Šimek na 2. mieste. 
Borošovca, ktorý sa uskutoèní 16. marca so štartom o 11. hodi- V hlavnej kategórii mužov obsadil Lukáš Pekný 10. miesto (1:30). 
ne v Šuji. Prezentácia bude už tradiène v hostinci Oáza v Šuji. Všet- Zdeno Koleda zví�azil s èasom 1:22 v kategórii muži do 40 rokov. 
ci ste srdeène vítaní. V tomto roku sa pretek bude nies� v znamení Pavol Uhlárik obsadil v kategórii nad 50 rokov 2. miesto (1:34). V ka-
20. výroèia založenia Maratón klubu Rajec. Verím, že najlepšia tegórii OPEN ženy získala Jana Koledová Ž. krásne 1. miesto (1:59).
oslava je krásny športový zážitok a ten nám poskytne práve Borošo- II. zimné kritérium v Žiline (10 km), 16. februára: Aj keï pod-
vec a jeho úskalia, ktoré už ve¾mi dobre poznáme, a predsa vždy mienky boli snehové, èo sa na beh ve¾mi nehodí, výkony tomu ne-
prekvapí nieèím novým. nasvedèovali. V prvej desiatke dobehlo pä� našich najlepších 

mužov. Celkovo bežalo devä� Rajèanov. Z. Koleda 39:15, P. Pro-
kopoviè 41:14, L. Pekný 41:18, P. Holeša 41:30, M. Kasman 41:31, 
P. Uhlárik 46:48, J. Slota 50:29, J. Uhlárik 51:31, J. Koledová Ž. 
55:09.

Rýchlostné preteky na bežkách Rajec – Luhy, 17. februára: 
Celý týždeò sa pripravovala tra� na nede¾ný súboj. Poèasie bolo 
krásne, trate pripravené a v nede¾u napadol èerstvý sneh. To zna-
menalo znova š¾apa�. Ale nebol to žiadny problém, pretože zrazu tu 
bolo 20 bežkárov a všetci spoloènými silami upravili terén priam 
hodný Majstrovstiev Rajca na bežkách.

Absolvovali sa dve kolá, rozhodoval najlepší dosiahnutý èas tra-
ti dlhej 950 m. Tentokrát ví�azstvo patrilo Lukášovi Peknému, ktorý 
na bežkách ukázal svoju silu a rýchlos�. Tesne za ním skonèil Zdeno 
Koleda a tretí nestarnúci Pavol Uhlárik. Pokia¾ sa pretekalo, klasiè-
kári Jozef a Mária Pekná s ¼ubkou Cesnekovou zvládli smer Ra-
jecká Lesná Sv. Anna a spä�, èo tiež splnili v limite. 

Výkony najlepších: 1.m. Lukáš Pekný 3:10, 2.m. Zdeno Koleda 
3:12, 3. m. Pavol Uhlárik 3:18. 

Ïakujeme rozhodcom Jarke U. a Ivke S., Palkovi S. za ulievanie 
a všetkým za krásne stretnutie, dobrú náladu a ich výkony. O rok sa 

Majstrovstvá SR v Zimnom triatlone Zuberec (6 km beh – 12 stretneme už piatykrát.
, 24. februára: km bicykel – 9 km bežky), 10. februára: Halové majstrovstvá SR Patrik Holeša si na trati  Po dlhom èase sme opä� išli 

dlhej 3 000 metrov vybojoval 10. prieèku na Slovensku. S èasom pä�èlenná skupina na triatlon. Zima bola krásna ako vyšitá, trate     
9:18:12 si svoj osobný rekord zlepšil o 27 sekúnd. Chlapec, ktorý v Zuberci upravené, len bicykel sme si z polovice odtlaèili v hlbokom 
prvýkrát zabehol Borošovec pred dvoma rokmi sa rozhodol sta� snehu. Bol to zážitok nielen športový, ale ja rodinný vïaka srdeè-
bežcom a je na najlepšej ceste za skvelými výkonmi.nosti usporiadate¾ov. Domov sme si všetci odniesli ceny a samo-

zrejme ïalšiu chu� do �ažkého, ale krásneho boja.

RAJECKÝ BOROŠOVEC UŽ PO OSEMNÁSTYKRÁT

ÚSPEŠNÍ BEŽKÁRI A TRIATLONISTI

pre pokroèilých èi kurz opatrovate¾stva a 
ïalších remeselných techník“, uvádza An-
na Verešová z neziskovej organizácie Áno 
pre život.skúške získali Osvedèenie o získanom V auguste 2012 zaèala nezisková orga-

. „O tento Organizácia v rámci projektu pripravuje vzdelaní s celoštátnou platnos�ounizácia Áno pre život realizova� projekt       
Abeceda podnika-kurz bol ve¾ký záujem, úèastníèky boli ve¾mi ïalšie vzdelávanie, a to s názvom Nový systém podpory ženám      

niaspokojné s náplòou kurzu i s lektorom.  s cie¾om podpory úèastníkov k samoza-s rodinnými povinnos�ami v rajeckom re-
mestnaniu. Výsledkom kurzu bude vy-gióne pomocou zriadenia Femkubá-
pracovaný podnikate¾ský zámer. Ïal-tora. Tento projekt sa realizuje vïaka 
ším kurzom bude akreditovaný kurz podpore z Európskeho sociálneho fon-
Opatrovate¾stvo pre krajiny EÚ s cie-du v rámci operaèného programu Za-
¾om pripravi� absolventa pre osobnú mestnanos� a sociálna inklúzia.
prácu s klientom. Absolventi sa môžu 
uplatni� v zariadeniach sociálnych slu-Cie¾om projektu je riešenie problé-
žieb alebo v zariadeniach zdravot-mov osôb s rodinnými povinnos�ami 
níckej starostlivosti ako opatrovatelia, pri ich návrate na trh práce alebo pri 
prípadne ako prevádzkovatelia pred-udržaní si zamestnania. Pre cie¾ové 
metnej živnosti.skupiny sú realizované viaceré aktivity, 

ako napríklad informaèné služby a 
Pre matky s de�mi je zároveò       poradenstvo pre zaèatie podnikate¾-

k dispozícii priestor Materského cen-ských aktivít a pri zorientovaní sa na 
tra, kde im je poskytnutá doèasná sta-trhu práce, taktiež odborné poraden-
rostlivos� o deti poèas ich vzdelávania. ské služby psychológa a právnika pri 

Materské centrum bolo tiež vytvo-krízových rodinných situáciách a tak-
rené v rámci uvedeného projektu. Po tiež viaceré vzdelávacie kurzy.
ukonèení projektu bude približne 40 
vyškolených úèastníkov schopných V období od 14. do 31. januára bol 

nájs� si prácu ako opatrovate¾ky, èi založi� si Svedèia o tom ich spätné väzby, v ktorých realizovaný akreditovaný vzdelávací Kurz 
vlastné podnikate¾ské aktivity.zároveò deklarujú obrovský význam také-poèítaèových zruèností pre zaèiatoèníkov a 

hoto vzdelávania a záujem o ïalšie kurzy, mierne pokroèilých. Absolvovalo ho 20 žien 
Anna Verešová, Áno pre život, n.o.

ako napríklad kurz poèítaèových zruèností z rajeckého regiónu, ktoré po závereènej 
1x foto: archív ÁPZ

1x foto: archív MK

Za Maratón klub Rajec Jkž

Podpora u¾ahèenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnos�ami v rajeckom regióne.

PODPORA U¼AHÈENIA VSTUPU NA TRH PRÁCE

POÈÍTAÈOVÝ KURZ PRE ZAÈIATOÈNÍKOV
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inzercia MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU VE¼KONOÈNÝCH KRASLÍC

TETIÈKO, TETIÈKO,
DAJTE MA¼OVANÉ VAJÍÈKO...

TETIÈKO, TETIÈKO,
DAJTE MA¼OVANÉ VAJÍÈKO...

5.3. - 2.4.2013

Výstavná sieò Radnice v Rajci

II PP GG

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 
V SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM KULTÚRNYM STREDISKOM V ŽILINE
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ORGANIZOVANÉ PODUJATIE PRE ŽIAKOV PRVÉHO STUPÒA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MESTSKOM 
KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC
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NAJLEPŠÍ 
ŠPORTOVEC 
Mesta Rajec 
za rok 2012

NAJLEPŠÍ 
ŠPORTOVEC 
Mesta Rajec 
za rok 2012

22. marca o 15.00 hod.2013 (piatok) 

VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
l

22. marca 2013 (piatok) o 15.00 hod.
VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
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KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, 
KULTÚRU A ŠPORT PRI MESTSKOM ZASTUPITE¼STVE

VÁS POZÝVAJÚ NA SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE
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