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RADNICA MÁ
NOVÝ ŠINDE¼
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupite¾stva sa okrem iného poslanci zaoberali aj výsledkom výberového konania
na obsadenie funkcie riadite¾a/ky Mestského kultúrneho strediska Rajec. Už
druhýkrát bola vo výberovom konaní výberovou komisiou za riadite¾ku MsKS
Rajec vybraná Anna Tordová. Schváli ju
poslanci do funkcie?
Poslanci mestského zastupite¾stva na
ostatnom svojom zasadnutí v tajnom hlasovaní mali rozhodnú o vymenovaní novej
riadite¾a/ky Mestského kultúrneho strediska
Rajec.
Ani druhýkrát poslanci mestského zastupite¾stva nerešpektovali záver výberovej
komisie, kde p. Anna Tordová opätovne obhájila post riadite¾ky. Poslanci MZ v tajnom
hlasovaní nezvolili p. Tordovú do funkcie
riadite¾ky – naïalej zostáva poverená vedením MsKS Rajec.
Na radnici už máme novú šind¾ovú strechu.
Chcel by som vyjadri ve¾kú rados, že
sa nám po mnohých rokoch podarilo vymeni drevený šinde¾ na rajeckej radnici.
Foto: Šzá

Keïže sa aspoò èiastoène rozšírila a
opravila cesta (už tu nie sú žiadne nerovnosti a hrbole) pomohlo to v plynulosti cestnej premávky. Treba si uvedomi, že po
chodníku na Lipovej ulici prejde ráno aj
poobede okolo 600 školákov a zhruba 200
gymnazistov. Preto sme èiastoène rozšírili
aj chodník pre peších a hlavne pre deti,
ktoré tadeto chodia do školy. Detièky teraz
môžu bezpeène kráèa aj tri ved¾a seba a
nemusia is po ceste, èi sa bá, že ich zachytí auto. Doterajší chodník zmenšoval aj
zelený pás, ktorý sa tam nachádzal a ktorý
musel ustúpi rekonštrukcii. Oba tieto kroky
napomohli k plynulosti a hlavne k bezpeènosti na tejto ulici.
Ešte by som chcel poprosi obyvate¾ov
bytových domov na Lipovej ulici o trpezlivos. Keïže sme museli preklada trasovanie a káble verejného osvetlenia a mestského rozhlasu rozkopali sme aj vstupy
chodníkov do bytových domov. Tieto chceme opravi ešte do konca tohto roka.
V júni sme informovali o tom, že na
skládke odpadov je nutné vybudova
pripojenie skládky (odtok odpadovej vody) na verejnú kanalizáciu. Už sa zaèalo
s prácami?
Na pripojení skládky odpadov na verejnú kanalizáciu stále pracujeme. V súèasnosti prebieha proces územného rozhodnutia. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia budeme žiada o vydanie stavebného povolenia na túto stavbu,
ktoré vydáva Inšpekcia životného prostredia.
Tieto povinné náležitosti nevieme nijakým spôsobom urýchli. Samozrejme, že ihneï ako to bude možné zaèneme s prácami
na pripojení.

Už nieko¾kokrát sme
informovali, že sa
v budove bývalej
Mediky zaènú prerába priestory na nájomné byty. Zaèalo
RADNICA S NOVOU KRYTINOU
sa už s rekonštrukciou budovy?
Túto investiènú akciu sme zrealizovali aj
S rekonštrukciou budovy bývalej Medi-ky
napriek tomu, že sme z Ministerstva kultúry
sa ešte nezaèalo. Firma, ktorá bude buSR dostali na túto opravu iba malú èas fidúcim investorom a bude vykonáva celú
nanèných prostriedkov. Dnes máme na radrekonštrukciu, zatia¾ nezískala bankový úver.
nici novú strechu a dúfajme, že nebudeme
Súèasný vlastník budovy dal súhlas
ma minimálne 25-30 rokov problémy s kryk rekonštrukcii aj k vydaniu stavebného potinou na našej radnici.
volenia, aby Mesto Rajec mohlo žiada zo
Štátneho fondu rozvoja bývania finanèné
Prerobila sa èas cesty a chodník na Liprostriedky, z ktorých následne odkúpi nopovej ulici. Pomohla táto úprava raòajšej
vovybudované byty v tejto budove.
doprave pri škole? Je tento úsek cesty
V súèasnosti sa pripravuje projektová
už bez problémov?
dokumentácia a investor, s ktorým má mesJednoznaène musím poveda, že táto
to dohodu, že bude vykonáva rekonštrukúprava prispela k bezpeènosti raòajšej dociu (na základe uznesenia MZ), po získaní
pravy.
finanèných prostriedkov bude môc zaèa

AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
s prácami. Všetko zatia¾ nasvedèuje tomu,
že už v najbližších mesiacoch sa zaène s rekonštrukciou bývalej Mediky na nájomné
byty, ktorá by mala trva zhruba 6 mesiacov.
Na sídlisku Juh sa vraj stavia nový supermarket. Je to pravda?
Pod¾a našich informácií a na základe toho, že sa bol p. Èanda, ako vlastník bývalého Rezbáru, informova, tak by mali by
priestory, kde bola kedysi lakovòa, rekonštruované pre potreby COOP Jednota.
Pod¾a oficiálnych informácií nám však
na mestský úrad do dnešného dòa neprišla
žiadna žiados ani od COOP Jednoty, ani
od p. Èandu èi už o rekonštrukciu priestorov, o zmene využitia, èi o prevádzke. Tieto
informácie máme iba z ústneho podania
p. Èandu, ktorý má takýto zámer realizova.
Takže teoreticky sa tam môže prerába, ale
ani nemusí.
Aj na cintoríne sa v októbri opravovali
chodníky.
Na rajeckom cintoríne za kostolom sme
robili malé úpravy na chodníkoch hlavne
tam, kde bol poprepadávaný chodník, obrubníky, dlažba èi kocky. Snažili sme sa tieto
nerovnosti povyrovnáva hlavne kvôli bezpeènosti chodcov, keïže v tomto dušièkovom období je väèšia intenzita návštevníkov na cintoríne.
Takmer poèas celého októbra pracovníci údržby mestskej zelene odstraòovali
popadané lístie po celom meste.
K dnešnému dòu (30.10.2013) máme
pozbierané takmer všetko lístie po meste.
Teší nás, že aj vïaka novej technike,
ktorú máme a aj vïaka poèasiu sa nám darí
ve¾mi rýchlo pozbiera lístie, ktoré popadá
zo stromov a je nafúkané na cestách èi
chodníkoch a predstavuje reálne nebezpeèenstvo hlavne pre chodcov, keï sa po
namoèení mení na „klzisko“.
Za rozhovor ïakuje Šzá
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ROZLÚÈKA

ZO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA

V sobotu 9. novembra sme sa
na cintoríne v Rajci
rozlúèili s prednostom mestského úradu
Mgr. Jozefom PAUKOM,
ktorý nás náhle opustil v utorok
6. novembra 2013 vo veku 58 rokov.

Októbrové zasadnutie poslancov Mestského zastupite¾stva v Rajci sa uskutoènilo 24. októbra 2013.
V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka mesta správu o kontrole plnenia uznesení, ako aj o uzneseniach doposia¾ nesplnených.
Na rokovanie MZ boli pozvaní riaditelia Základnej
školy na Lipovej ulici, základnej umeleckej školy a oboch
materských škôl, ktorí predniesli poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti za uplynulý školský rok. Po
krátkej diskusii poslanci zobrali všetky správy na vedomie.
V ïalšom bode programu sa poslanci zaoberali konsolidovanou úètovnou závierkou mesta Rajec k 31.12.2013,
ako aj správou audítora k tejto uzávierke.
Následne poslanci schválili návrhy dodatkov k Všeobecne záväzným nariadeniam, a to Dodatok è. 1 k VZN
è. 2/2013 o mieste a èase zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2013/2014 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na èiastoènú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Rajec. Dodatok è. 1 k VZN
è. 51/2004 o školských obvodoch mesta Rajec a Dodatok
è. 3 k VZN è. 8/2012 o urèení výšky finanèných prostriedkov urèených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieaa materskej školy a dieaa školského
zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
Po prerokovaní tohto bodu pristúpili poslanci k návrhu
zmeny rozpoètu rozpoètovým opatrením è. 25/2013. Návrh zmeny rozpoètu bol poslancami mestského zastupite¾stva schválený.
V ïalšom bode programu boli poslanci predsedom
výberovej komisie Stanislavom Albertom oboznámení
s výsledkom výberového konania na obsadenie funkcie
riadite¾/ka Mestského kultúrneho strediska Rajec. Poslanci v tajnom hlasovaní, ktoré si odsúhlasili, neschválili
návrh primátora na obsadenie funkcie riadite¾/ka MsKS
Rajec Annou Tordovou napriek tomu, že bola vybratá výberovou komisiou.
V jednom z posledných bodov sa poslanci zaoberali
odpredajom a prenájmom nehnute¾ností v meste Rajec.
V závere rokovania predniesli poslanci MZ interpelácie a podnety od obèanom, ktorými sa budú zaobera jednotlivé oddelenia Mestského úradu v Rajci.

Èes jeho pamiatke!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti november 2013
75 rokov
Anna Adamièková
Eva Bohdalová
Melánia Uhláriková

65 rokov
Mária Gelatková
František Veselý
Jozef Hulin

81 rokov
Imrich Fabana

70 rokov
Antónia Stehlíková
Anna Štefániková
Jozef Rálek
Jozef Foltán
Pavol Biely

MsÚ Rajec

SPOZNAJME SA CEZ SKATE
Foto: S. Kalma

83 rokov
Mária Fraštiová
85 rokov
Emília Prokopovièová

Srdecne blahozeláme!
Narodil sa v októbri
Patrik Holeš

Zosobášili sa
Ing. Marek Blažek a Mgr. Veronika Jandušíková

Opustili nás
Veronika Teplièancová, rod. Hudeková 1942 – 12.10.2013
Viktor Pauliny 1934 – 17.10.2013
Mária Buèeková, rod. Vladyková 1926 – 18.10.2013
O¾ga Manová, rod. Kargerová 1933 – 22.10.2013
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Ïalší spoloèný projekt mesta Rajec s po¾ským mestom Kêty Spoznajme sa cez skate sme slávnostne zaèali 15. októbra na po¾skom skateparku. Projekt je zameraný na rekonštrukciu skateparkov v oboch
mestách, na spoznávanie sa mladých ¾udí, spoznávanie jazyka a
kultúry partnerskej krajiny.
Skupina detí z rajeckých škôl
sa vybrala na spoloèné stretnutie
s po¾skými priate¾mi do mesta Kêty. Po¾ská správne športovo naladená mládež nás už èakala v skateparku. Ani naši športovci nelenili a hneï sa zapojili do „skejtovania“. Po výborne vybudovanom
skateparku sa preháòalo množstvo mladých ¾udí na kolieskových
korèuliach, kolobežkách, skejtoch
a bmx-och. A veru, bolo na èo
pozera! O chví¾u padli zábrany a
mládežníci spolu jazdili a debato-

vali ako starí známi, dokonca si
požièiavali športové náèinie.
Popri športovaní sme spoloène s vedením mesta Kêty oboznámili všetkých o spoloènom projekte a povedali sme si nieko¾ko informácií o našich mestách. Zároveò sme všetkých pozvali na ïalšie spoloèné športové stretnutia,
ktoré sa budú realizova na jar
2014 v našom vynovenom skateparku v Rajci.
A. Tordová, MsKS Rajec
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Rajeckí seniori z Klubu dôchodcov –
denné centrum a z Jednoty dôchodcov
v rámci projektu Seniori bez hraníc poèas
ôsmich mesiacov spoloène absolvovali
cezhraniènú spoluprácu s po¾skými seniormi z mesta Czechowice-Dziedzice, s ktorým nadviazalo spoluprácu mesto Rajec.

Posledné stretnutie s našimi po¾skými
priate¾mi sa uskutoènilo 22. októbra v Po¾sku. Po príjazde do Czechowic-Dziedzic
sme sa srdeène privítali a odovzdali sme si
nieko¾ko darèekov na pamiatku. Rajeckí seniori pripravili pre po¾ských seniorov krásne
ruèné výroby – venèek a šálku upletené
z papiera, adventný venèek z polystyrénu
ozdobený stužkami a vyšívané obrúsky.
Mestské kultúrne stredisko Rajec odovzdalo spoloèný darèek fotoalbum s fotografiami
z našich stretnutí, aby si mohli po¾skí seniori pripomína spoloène strávené chvíle.
Po malom obèerstvení sme sa dozvedeli, èo nás v ten deò èaká. Niektorí sme vytvárali krásne ruže z opadaného lístia, ktoré sme viazali do kytíc, niektorí sme vytvárali ozdobné venèeky, obrázky èi ve¾ké ob-

SENIORI BEZ HRANÍC – 8 MESIACOV SPOLU
razy z materiálu, ktorý nám dala príroda a
dozdobili sme naše diela rôznymi trblietkami, stužkami. gombíkmi, krepovým papierom... Po chutnom obeda mali pre nás
naši po¾skí priatelia pripravenú
prezentáciu z našich stretnutí,
ktorú sme si pozreli. Ani v tento
deò sme nezabudli na spev a
spoloène sme si zaspievali aj
našu spoloènú „hymnu“ Gora¾u
cy èi ne ža¾, ktorú poznáme všetci. Potom na nás už èakala prehliadka mesta, kde sme si poobzerali všetky pamätihodnosti –
nieko¾ko kostolov, kláštor, pamätník obetí ve¾kého požiaru,
zrekonštruovaný kultúrny dom èi
krásne námestie s fontánou. Po
návrate z prechádzky na nás
èakala grilovaèka, a kým sa klobásky grilovali, my sme si stihli
nielen zaspieva, ale aj zatancova. Nálada bola ako vždy vynikajúca a
všetkých nás mrzelo, že sa už
musíme rozlúèi.

Pred odchodom domov sme sa rozlúèili,
vyobjímali, vybozkávali a vyjadrili sme nádej, že sa nám èo najskôr opä podarí spoloène stretnú.
Spoloèný projekt trval 8 mesiacov –
osem mesiacov srdeènosti, zábavy, porozumenia, spoznávania, hudby a tanca. Do
widzenia przyjaciele! / Dovidenia priatelia!
Text a 3x foto: Z. Šèasná, MsKS Rajec

„Bolo to nieko¾ko úžasných stretnutí plných zábavy.
Spoznala som nielen nových
priate¾ov, ale rozšírila som si
vedomosti aj o prácu s poèítaèom, videla som na vlastné oèi
krásu a históriu Po¾ska. Dúfam, že sa sem ešte niekedy
vrátim“ – povedala pani Anna.
Pán Jozef sa pridal: „Mne bude ve¾mi chýba tá ich srdeènos. Aj keï niekedy bol problém sa dohodnú, vždy sme
sa spoloène nejako dorozumeli.“

DEÒ ŠEDÍN A KVETÍN
Ani v tomto roku sme nezabudli na našich seniorov a
spoloène s nimi sme oslávili ich sviatok na podujatí Deò
šedín a kvetín. Sála kultúrneho domu patrila 17. októbra všetkým, ktorí sa v tomto roku dožili životného jubilea – 70, 75, 80 a viac rokov.
Prejavi úctu, vïaènos aj poïakovanie za roky lás-ky,
starostlivosti a pochopenia im prišli deti z oboch materských škôl v Rajci, Základnej školy na Lipovej ulici, Katolíckej
spojenej školy, Gymnázia na Javorovej ul. ako aj základnej umeleckej školy. Už po prvých tónoch hudby sa rozžiarili tváre našich jubilantov a mnohí sa s hrdosou dívali na vystúpenie našich najmladších.
Slová uznania a vïaky zazneli aj z úst primátora mesta Ing. Jána Rybárika, ktorý sa našim seniorom poïakoval za ich úsilie rozvíja naše mesto a poprial im, aby sa ešte dlho tešili z dobrého zdravia, zo svojich detí i vnúèat. Potom sa každému seniorovi osobne
prihovoril a odovzdal mu kvetinu.
Poèas malého obèerstvenia za zvuku akordeónov sa seniori
medzi sebou porozprávali a niektorí si aj zaspievali. Malou troškou
do programu prispel aj jubilant, Èestný obèan mesta Rajec, Ondrej
Mikuš, ktorý si so sebou priniesol harmoniku a svojou hrou a spevom potešil ostaných pozvaných.
„Sme ve¾mi radi, že ste prijali naše pozvanie a prišli sa poteši

programom, ktorý sme pre vás pripravili, prajeme vám, aby ste zažili ešte ve¾a krásnych dní.“ – týmito slovami sa na
záver rozlúèila Anna Tordová, ktorá je
poverená vedením Mestského kultúrneho strediska Rajec.
Text a 2x foto: Z. Šèasná, MsKS Rajec
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OD TRADIÈNÝCH REMESIEL K NOVÝM TECHNIKÁM – WORKSHOPY V KRNOVE
V októbri zaèalo Mestské kultúrne stredisko Rajec a Mìstské informaèní a kulturní
støedisko Krnov (MIKS) realizova spoloèný
projekt cezhraniènej spolupráce Slovenská
republika – Èeská republika mikroprojekt
Rajec – Krnov Od tradièných remesiel
k novým technikám, ktorý je zameraný na
znovuobjavenie tradície remesiel a výuèbu
nových remeselných techník. V októbri sme
zažili 5 tvorivých dní v Rajci, v novembri sme
pokraèovali v realizácii projektu v èeskom
meste Krnov.
Piatich spoloèných dní (6. – 10. novembra) sa zúèastnilo desa detí z rajeckých
škôl, desa detí z Krnova a štyria lektori (dvaja z každej krajiny).

POHÁDKOVÝ SVÌT LOUTEK
V stredu 6. novembra, po príchode a ubytovaní, na nás èakala nádherná výstava
bábok – Pohádkový svìt loutek, bábkového divadla Krnováèek, ktorý v tomto roku
oslávil 60. výroèie vzniku. Èlenka súboru
Helena Petrášová nás celou výstavou sprevádzala a všetci sme si mohli vyskúša vodenie rôznych bábok – maòušky, javajky, marionety èi tyèové bábky. Nakoniec prehliadky
všetky naše deti zahrali krásnu rozprávku
(s pomocou našej sprievodkyne) o troch
princeznách a trojhlavom drakovi, ktorý sa
chcel oženi. Potom už na
nás èakalo ma¾ovanie
mandál pomocou pasteliek. Všetkým sa mandaly podarili a ešte sa cez
ne o sebe aj nieèo dozvedeli.
Vo štvrtok sme navštívili Vyhliadkovú vežu
na Hraniènom vrchu pri
meste Albrechtice. 25 metrovú vežu sme zvládli
všetci, aj keï sme niektorí
149 schodoch zvládali so
strachom (pri silnom vetre,
ktorý fúkal sa veža s nami
kývala). Výstup však stál
za to – výh¾ad na okolie
z výšky prekonal všetky
naše oèakávania, dokonca
sme dovideli až do neïalekého Po¾ska. Nasledovala

vyhliadková veža Cvilín nad mestom Krnov. 25 metrová murovaná
veža, z ktorej sme mali celé mesto
ako na dlani. Po zostupe dostali deti kartièky s názvami rastlín a živoèíchov v oboch jazykoch a museli
správne priradi obe pomenovania
k obrázkom. Deom to išlo ve¾mi
dobre, ale pri niektorých výrazoch
sme sa zapotili aj my. Popoludní na
nás èakala ešte enkaustika (ma¾ovanie voskom). Ma¾ovanie pomocou špeciálnych žehlièiek a vosku
nás všetkých chytilo za srdce a po
predvedení techniky sme všetci vytvárali úžasné obrazy.
Celý piatkový deò sme
venovali ma¾ovaniu na hodváb. Najskôr nám lektor povedal nieko¾ko zaujímavostí
o hodvábe a potom nám už
predviedol rôzne techniky
skladania šatiek èi šálov, aby
sme získali požadovaný vzor.
Po naskladaní už prišlo na rad
samotné ma¾ovanie, ktoré
precvièilo našu fantáziu. Po
ustálení farieb pomocou pary,
sme ešte naše krásne výrobky
prepláchli vo vode a už poèas
schnutia sme videli, že sa nám
všetkým šatky a šály podarili.
Popoludní sme si ešte vytvorili
ma¾ovaný pozdrav. Po vyma¾ovaní obrázka farbami na hodváb, jeho
uschnutí a ožehlení sme ho vlepili do papierového obalu. V piatok na nás èakala aj
návšteva krnovského Kina Mír 70. Pri výbornom popcorne, ktorý sme všetci dostali, sme
si pozreli èeský animovaný film Husiti.
V sobotu za mierneho mrholenia sme sa
vybrali do zhruba 60 km vzdialeného Jiøíkova
do Pradìdovi galerie. Rezbár Jiøí Halouzka
vytvoril na obrovskej ploche galériu s viac
ako 300 sochami v životnej ve¾kosti. Mohli

ENKAUSTIKA

sme obdivova draky, krokodíly, kone, slony,
vodníkov, medvede, betlehemy a dominantu
celého areálu sochu vládcu Jeseníckych hôr
– Pradìda, ktorý sa týèi do výšky 10,4 m a
váži 15 ton. Poèas celej prehliadky nás sprevádzalo stádo danielov, ktoré tu chovajú.
V areáli sme našli aj množstvo hojdaèiek,
preliezaèiek a kolotoèov, ktoré sme si vyskúšali. Popoludní na nás èakalo leptanie skla.
Pomocou šablón a špeciálnej pasty sme na
sklenené svietniky a korenièky vytvorili rôzne
ornamenty, kvietoèky èi rastlinky. Nakoniec

LEPTANIE SKLA
sme si ešte vyskúšali do špeciálneho vosku,
ktorý bol nanesený na sklenenej podložke,
vyry nejaký obrázok pomocou našej fantázie a opä sme ho vyleptali. Po zmytí pasty
aj vosku nám na podložke
zostali naše kresby. Na
konci dòa sme sa rozlúèili
s krnovskými demi, ktoré
boli našimi výbornými a
zábavnými spoloèníkmi.
V nede¾u 10. novembra sme sa po raòajkách a
zbalení rozlúèili s našimi
èeskými priate¾mi s MIKS
Krnov, ktorí pre nás pripravili vynikajúci program
plný dobrého jedla, zábavy, nových technik, prekrásnych výletov a zážitkov. Ïakujeme vám za
všetko a už teraz dúfame,
že sa èo najskôr uvidíme.

ROZHLEDNA CVILÍN

Z. Šèasná, MsKS Rajec
3x foto: Šzá
1x foto: L. Vaòková
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SPESTRILI SI JESEÒ ŽIVOTA

RADOSTNÉ STRETNUTIE SENIOROV

Seniori z Jednoty dôchodcov v Rajci sa opä stretli 10. októbra, aby
spoloène oslávili mesiac október – Mesiac úcty k starším, ktorý je venovaný nám dôchodcom.
Na úvod spoloèného stretnutia nás prišli pozdravi deti z Materskej
školy na ul. Obrancov mieru. Deti sú to najkrajšie èo máme a preto ich
bezprostrednos bola ve¾mi milá. Našu oslavu prišiel pozdravi aj primátor mesta Ing. Ján Rybárik. Prihovoril sa našim seniorom, ocenil ich
prínos pre naše mesto a ich rodiny a poprial im hlavne pevné zdravie.

Mesiac október je mesiacom
úcty k starším. Seniori z Klubu dôchodcov – denné
centrum uskutoènili 24. októbra
slávnostnú schôdzu, na ktorú pozvali i svojich niekdajších èlenov –
p. Malíèkovú,
p. Hrehovú a
p. Vráb¾ovú, ktorí
sú v súèasnosti v Domove vïaky. Tieto seniorky prišli s radosou
medzi nás. Schôdze sa zúèastnil i primátor mesta Ing. Ján Rybárik.

Foto: P. Rýpal

Po dobrom obede, kávièke a zákusku sme sa zabávali pri hudbe a
tanci. V družnej debate sme si zaspomínali na èasy minulé a prebrali
sme aj súèasné radosti a strasti.
Sponzorsky nám pomohli túto akciu zvládnu naši sponzori Mestský úrad Rajec – Ing. J. Rybárik, Dolkam – Ing. J. Maaa, Rajka – J. Kollárová, Kofola a.s. a Cukráreò Júlia. Ïakujeme.
Na záver chceme vyslovi presvedèenie, že sa nám podarilo spríjemni spoloène strávené chvíle, spestri a obohati našim dôchodcom
jeseò života.
R. Mikolková, predsedníèka Jednoty dôchodcov Rajec

SENIORI BEZ HRANÍC
Naše stretnutie zahájil predseda klubu Štefan Pecho privítaním a
poïakovaním za odvedenú prácu všetkým seniorom. Podobný pozdrav odovzdal seniorom aj primátor mesta. Nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili žiaci zo Základnej školy na Lipovej ulici pod vedením uèite¾ky J. Pauliniovej.
Potom si už seniori pochutnali na dobrom obèerstvení, ktoré pripravila kuchyòa Rajka a cukráreò Júlia. Touto cestou im chceme poïakova za ich poskytnuté služby.
Nasledovala družná debaty, spomienky na minulos. Seniori sa
ve¾mi dobre bavili a vo veselej nálade si aj zatancovali a zaspievali.
Do tanca hrala hudobná skupina Kvanto. Domov odchádzali všetci
ve¾mi spokojní.

Foto: P. Rýpal

22. októbra sme uskutoènili poslednú návštevu u našich priate¾ov
v Po¾sku. Rajeckí seniori z Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov – denné centrum absolvovali osemkrát stretnutie s po¾skými seniormi v rámci
projektu Seniori bez hraníc. Stretnutia sa uskutoènili päkrát v po¾skom
meste Czechowice-Dziedzice a trikrát v Rajci, kde po milom privítaní sme
si spoloène zaspievali, zacvièili a vytvorili rôzne ruèné práce Navštívili
sme rôzne kultúrne pamiatky a významné miesta jednotlivých krajín. Pri
družných debatách sme nadviazali priate¾stvá, ktoré veríme, že budú pokraèova i naïalej.
Pri hodnotení celého projektu a jeho úspešnosti musíme poïakova
organizátorom celej akcie, a to mestu Rajec a Czechowice-Dziedzice.
Vïaka patrí aj p. A. Tordovej z Mestského kultúrneho strediska Rajec,
ktorá organizovala stretnutia a umožnila rajeckým seniorom aktívne preži vo¾né chvíle. Zároveò chceme vyslovi presvedèenie, že tieto stretnutia neboli posledné a že v tradícii budeme pokraèova. Už teraz sa tešíme.
Rozália Mikolková,
predsedníèka Jednoty dôchodcov Rajec

6

Štefan Pecho,
predseda Klubu dôchodcov – denné centrum Rajec
3 x foto: P. Rýpal
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DOMÁCE NÁSILIE UBLIŽUJE VŠETKÝM
Pri príležitosti Svetového dòa prevencie týrania a zneužívania
detí a Medzinárodného dòa boja proti násiliu páchaného na ženách
organizuje nezisková organizácia Áno pre život v týždni od 19. do 25.
novembra 2013 Infokampaò s názvom Domáce násilie ubližuje
všetkým, ktorej cie¾om je informovanie širokej verejnosti o príèinách
a dôsledkoch násilia páchaného na deoch, ženách a v rodine, taktiež o formách pomoci obetiam.

Katolícka spojená škola privítala druhý októbrový týždeò
talianskych priate¾ov z družobnej školy v Creme. Poèas pobytu
im pripravili mimoriadne pestrý a èasovo nároèný program.

TALIANI NA VÝMENNOM POBYTE V RAJCI
Našich talianskych priate¾ov sme v stredu zoznámili s pamiatkami v Žiline a popoludní už obdivovali zlatý strop v Bojnickom zámku.
Cestou naspä nazreli do života a práce našich predkov v múzeu
v Èièmanoch. Nevynechali sme ani náš drevený klenot od majstra
Pekaru v Rajeckej Lesnej – Slovenský betlehem. Neformálne veèerné stretnutie v reštaurácii pritiahlo aj ïalších našich gymnazistov.

Infokampaò je prirodzeným pokraèovaním dlhoroèných osvetových aktivít organizácie, ktorej snahou je upozorni verejnos na tento problém, ktorý sa týka mnohých našich rodín. Domáce násilie je
alarmujúci problém na celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozornos,
úèinné metódy ochrany a preventívne opatrenia.
Text a foto: Zuzana Dobešová,
Áno pre život, n.o.

BENEFIÈNÝ KONCERT PRE ¼UDÍ V NÚDZI

Nezisková organizácia Áno pre život z Rajeckých Teplíc aj v tomto
roku organizuje Benefièný koncert pre ¾udí v núdzi, na ktorom vystúpi výnimoèná a'capella vokálna skupina Close Harmony Friends
interpretujúca vo svojom repertoári rock, pop, jazz a gospel v pestrej
ponuke štýlu tzv. A'capella Ligt. Koncert sa uskutoèní v nede¾u
24. novembra 2013 o 16.00 hod. v Mestskom divadle v Žiline.
Text a foto: Zuzana Dobešová,
Áno pre život, n.o.

Ondrej Mikuš: ŽIVOT
Život, to nie sú len slasti, ale aj starosti,
to je ve¾ký dar, èo sme dostali z milosti.
Je treba vedie, ako ho máme ži,
lebo netreba ve¾a a môžeme ho strati.
Život je krásny, ak ho žijú dvaja spolu,
bez hnevu a ažkého bô¾u.
Krásny je každý deò prežitý v láske,
ten nám neuškodí, ani jedinej vráske.
Žime teda, ako sa patrí,
pod pohorím Malej Fatry.

Prvou štvrtkovou zastávkou bola Stará Bystrica, kde sme sa
pochváli jediným slovenským orlojom a pokraèovali sme na rázovitú
Oravu. Oravský hrad chytil za srdce nielen romantikov. Posilnení
slovenským národným jedlom sme našich hostí previezli na pltiach.
Splav bol plný adrenalínu a vtipných príbehov, ktoré boli prekladané
do talianèiny a angliètiny.
Posledné spoloèné dopoludnie patrilo škole. Taliani s nami absolvovali štyri zaujímavé hodiny anglického jazyka na našom gymnáziu, prechádzku po rínku a návštevu kostola. Svätá omša v slovensko-talianskom jazyku za sprievodného spevu našich šiestakov
mala tiež svoje èaro. Cestou na letisko sme objavovali tajomstvo
ruènej i strojovej výroby úžitkového skla vo firme Rona Lednické
Rovne. Hoci nám na krásavicu na Dunaji nezostalo ve¾a èasu, stihli
sme navštívi Dóm sv. Martina s klenotnicou a aspoò poh¾adom
pohladi historické pamiatky v centre Bratislavy.
Sme radi, že sa naši talianski partneri na Slovensku dobre cítili a
že sme mali možnos komunikova v cudzom jazyku v bežnom
živote. Ïakujeme všetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli
k úspešnému priebehu celej akcie.
MVDr. Z. Kotríková, KSŠ Rajec
1x foto: archív KSŠ

NETRADIÈNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Študenti sexty, septimy a oktávy z Katolíckej spojenej školy sa
9. októbra v popoludòajších hodinách zúèastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Hosujúce britské divadlo vystúpilo
v Dome odborov v Žiline a postaralo sa o zaujímavé a strhujúce
priblíženie známej novely škótskeho spisovate¾a R. L. Stevensona
z roku 1886 Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Príbeh bol svojím námetom pútavý, herci mali krásnu výslovnos a aj vïaka tomu sa študenti tešili,
že rozumeli jednotlivým replikám.
Dúfajme, že aj takýmto spôsobom budú podnietení k prehlbovaniu štúdia cudzích jazykov a pochopeniu nevyhnutnosti ich znalosti.
Mgr. A. Joneková
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MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU UŽ PO 90-TY KRÁT
Najstarší maratón v Európe – Medzinárodný maratón mieru
v Košiciach (MMM) zapísal 6. októbra svoj 90. roèník, hoci v skutoènosti sa uskutoènilo iba 88 behov. Košièania zapoèítali do dejín
aj vojnové maïarské roèníky, vrátane dvoch, ktoré sa
neuskutoènili (vojnové roky
1938 a 1940). Rekord v poète úèastníkov MMM z roku
1985, keï na štarte stálo
1 410 mužov a žien bol prekonaný. Do cie¾a dobehlo
v tomto roku 1 505 pretekárov z toho 158 žien. Na poloviènej trati mestského okruhu dobehlo 2 180 polmaratóncov, medzi nimi 512 žien
a z nich 23 Rajèanov. Rajecké dresy žiarili aj v in-line
kategórii, kde naši mladí
zverenci – Peter Uhlárik a
Michal Pekný obsadili 13. a
14. miesto spomedzi 258
korèuliarov.
Z Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sme si doniesli 10 èerstvých osobných
rekordov.
Polmaratón 21 095 m
9. Zdeno Koleda 1:16:13, 33. Ján Piala 1:21:41, 55. Lukáš Pekný 1:23:59, 60. Peter Prokopoviè 1:24:45, 64. Marek Kasman
1:25:02, 76. Ján Stehlík 1:26:43, 77. Jozef Straòanek 1:23:43,
97. Michal Tabak 1:28:08, 122. Michal Hulinko 1:29:34, 124. Braòo
Michalec 1:29:38, 171. Peter Kasman 1:32:55, 182. Dávid Zafka
1:33:07, 196. Ján Šimek 1:33:40, 228. Jozef Slota 1:35:12, 229. Jakub Rybár 3:35:28, 281. Bohuslav Gelatka 1:36:56, 381. Lukáš Janík 1:40:58, 536. Ján Vanák 1:44:49, 537. Ján Uhlárik 1:44:50,
538. Dominika Vanáková 1:44:50, 625. Miroslav Hartinik 1:47:03,
662. Ján Kavec 1:47:53, 1130. Marián Fusko 1:57:18.

Beh do neba – beh do schodov Žilina, 19. októbra: Jozef Oèko
vybehol schody v žilinskom mrakodrape za 2 minúty a 33 sekúnd
Beh okolo Dulova 2 km, 20. októbra: Žiaci – 1. miesto obsadil
Vratko Šimek. Juniori 2 km:
3. miesto Michal Šimek a
5. miesto Vratko Šimek. Muži
4 km: 2. miesto v kategórii
Zdenko Koleda 16:32, Ján
Šimek 18:53.
Rajecká dvanásminútovka – Cooperov test,
19. októbra: V slneèné sobotné dopoludnie bolo na
školskej dráhe naozaj rušno.
Okolo 60 detí aj dospelých
sa tu stretlo na teste zdatnosti – 12 minút behu. Mladé
talenty a starší borci nám
ukázali svoje výkony a právom boli odmenení nielen
potleskom divákov, ale aj pozornosou usporiadate¾ov.
Dievèatá do 10 rokov:
Daniela Ben Saad 2220 m, 2.
Alexandra Kavcová 2040 m, 3. Ráchel Svetlošáková 2000 m. Chlapci
do 10 rokov: Filip Straòanek 2220 m, 2. Juraj Mihalec 2005 m, Tomáš
Hartiník 1950 m. Mládež 11 – 18 rokov, dievèatá: Mariana Straòanková 2145 m, Mariana Šimková 2065 m, Kristína Salvat 2060 m.
Mládež 11 – 18 rokov , chlapci: Damián Cesnek 2912 m, Peter Uhlárik 2880 m, 3. Samuel Jakubský 2638 m. MUŽI: 1. Patrik Holeša
3520 m, 2. Zdeno Koleda 3486 m, 3. Lukáš Pekný 3298 m, 4. Ján
Stehlík 3295 m, 5. Marek Kasman 3253 m.

Maratón 42 495 m
75. Ondrej Veselovský 2:55:47, 683. Pavol Uhlárik 3:44:05,
1047. Jana Koledová Žideková 4:08:17.
In-line korèule 21 000 m
13. Michal Pekný 40:25, 14. Peter Uhlárik 40:25.

Výsledky triatlonov a duatlonov za sezónu 2012 – 2013. Maratón klub Rajec obsadil v Slovenských tabu¾kách triatlonovej únie
Slovenska 9. miesto vïaka výborným výsledkom našich bežcov.
Kros triatlon: 1. miesto Zdeno Koleda. Cestný duatlon: muži nad
50 rokov – 1. miesto Jaroslav Stupòan. Zimný triatlon: muži nad 40
rokov – 2. miesto Zdenko Koleda. Zimný triatlon: muži nad 50 rokov
– 1. miesto Pavol Uhlárik.
MARATÓNSKA BEŽECKÁ JESEÒ
Bežecká liga Žilina 3 km, X. kolo, 2. októbra: Zdenko Koleda
10:21, Pavol Uhlárik 12:56. 1 km: Vratko Šimek 3:19.
Polmaratón Liptovský Mikuláš 21 095 m, 12. októbra:
Vladimír Rybár 27:15 a Ján Vanák 27:50.
Beh od pamätníka k pamätníku Stráòavy, 12. októbra: 2. miesto Zdenko Koleda, 6. miesto Ján Piala.

Èaká nás záver bežeckej sezóny, kedy sa stretávame v Krásne
nad Kysucou – vydržte v tréningoch.
Blahoželanie
Náš oddielový kolega Ján Uhlárik oslávil 27. októbra
50 rokov. Prajeme mu pri tejto príležitosti všetko dobré, pevné
zdravie a ve¾a pekných chví¾ prežitých v rodine aj v športe.
Jkz maratón klub Rajec
3x foto: archív MK
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STOLNOTENISOVÝ KLUB ODŠTARTOVAL NOVÚ SEZÓNU!
Po nároènej stolnotenisovej sezóne 2012/2013 (o ktorej sme
vás informovali v predchádzajúcich èíslach) si hráèi potrebovali oddýchnu. Letnú prípravu zaèali už v júli a v auguste, poèas ktorej sa
zúèastnili prípravných zápasov v Považskej Bystrici a Ružomberku.
Prípravné zápasy prebiehali za úèasti kvalitných hráèov z radov
2. a 3. líg SR. Môžeme hovori, že mala vysoké renomé a patrila
medzi najlepšie za posledné obdobie v rámci klubu.

6. LIGA MUŽI – OSST ŽILINA
1. kolo: 28. septembra: STK Rajec B – Èadca F 15:3
2. kolo: 4. októbra: Streèno A – STK Rajec B 15:3
3. kolo: 12. októbra: STK Rajec B – Kysucký Lieskovec B 9:9
4. kolo: 17. októbra: Kysucké Nové Mesto C – STK Rajec B 14:4
5. kolo: 26. októbra: STK Rajec B – Žilina Energodata F 14:4
Body:
I. Dávidik 4.5/0, M. Macák 4.5/0, R. Augustín 3/0, T. Smieško 2/2.5,
J. Smieško ml. 0/1.5.
Tabu¾ka po 5. kole
mužstvo

stretnutia

1. Višòové C
2. Kys. Nové Mesto C
3. Žilina Tepláreò A
4. Divina-Lúky A
5. Kysucký Lieskovec B
6. STK Rajec B
7. Èadca F
8. Bytèa C
9. STK Rajec B
10. Žilina Energodata F
11. Rosina B
12. Zákopèie B

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

výhry

remízy

prehry

skóre

body

5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
0

0
0
0
1
2
1
0
2
1
0
0
1

0
1
1
1
1
2
3
2
3
4
4
4

70:20
60:30
51:39
45:45
51:39
45:45
47:43
35:55
40:50
32:58
31:59
33:57

20
17
17
15
13
12
11
10
9
8
8
6

POZÝVAME VÁS NA ZÁPASY
Šport, ktorý má v meste ve¾kú tradíciu, zaèal oficiálne už po
35. krát stolnotenisovú sezónu 2013/2014 27. a 28. septembra na
pôde hostí a domácich.
Poèas aktuálnej sezóny nás budú reprezentova nominovaní
hráèi pod¾a úspešnosti v zložení: Jozef Kavec, Peter Kavec, Jozef
Smieško st., Vladimír Vavrík, Ivan Dávidik, Marián Macák, Róbert
Augustín, Radoslav Macák, Jozef Smieško ml., Branislav Fuèík, Tomáš Smieško, Ján Knapec, Juraj Jasenovec, Ján Vanák, Ján Šejnoha, Andrej Vanák, Vladimír Komorovský.

1. kolo: 27. septembra: Èadca D – STK Rajec A 15:3
2. kolo: 4. októbra: STK Rajec A – Trnové A 7:11
3. kolo: 11. októbra: Valèa B – STK Rajec A 10:8
4. kolo: 18. októbra: STK Rajec A – Martin Medokýš B 9:9
5. kolo: 25. októbra: Martin C – STK Rajec A 0:18
Body:
J. Kavec 4.5/0, P. Kavec 4.5/0, J. Smieško st. 4.5/0, M. Macák 4.5/0.
Tabu¾ka po 5. kole
mužstvo

stretnutia

7. kolo:
15. novembra 17.00 hod.: Višòové C – Rajec B,
18.00 hod.: Rajec A – Kysucké Nové Mesto B.
8. kolo:
22. novembra 18.00 hod.: Streèno A – Rajec A,
23. novembra 16.00 hod.: Rajec B – Divina-Lúky A.
9. kolo:
29. novembra 17.00 hod.: Zákopèie B – Rajec B,
18.00 hod.: Rajec A – Kysucký Lieskovec A.

4. LIGA MUŽI – ZÁPAD

1. Valèa A
5
2. Žilina C
5
3. Trnové A
5
4. MSTK Martin B
5
5. Èadca D
5
6. Kysucký Lieskovec A 5
7. Medokýš Martin B
5
8. Kys. Nové Mesto B 5
9. STK Rajec A
5
10. Streèno A
5
11. Kláštor pod Znievom A 5
12. MSTK Martin C
5

6. kolo:
8. novembra 18.00 hod.: Žilina C – Rajec A,
9. novembra 16.00 hod.: Rajec B – Bytèa C.

výhry

remízy

prehry

skóre

body

5
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0

0
0
1
1
1
2
2
1
1
0
0
0

0
1
1
1
1
1
2
3
3
4
4
5

62:28
59:31
57:33
56:34
55:35
47:43
42:48
42:48
47:43
24:66
41:49
8:82

20
17
15
15
15
13
10
10
9
8
8
5

Èo sa týka našich
cie¾ov máme ich ako
vždy skromné – udrža
sa v strede tabu¾ky.
Úspechom je to, že
hráme dve súaže èo je
ve¾mi finanène nároèné.
Preto sa chceme
poïakova Mestu Rajec Ing. Jánovi Rybárikovi, Mestskému zastupite¾stvu v Rajci, KoFoto: internet
misii pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci pod vedením Mgr. Michala Šupku za dlhoroèné partnerstvo a finanèný príspevok, riadite¾ovi Základnej školy
na Lipovej ulici PaedDr. Marianovi Paprskárovi a zástupcovi školy
Mgr. Petrovi Hanusovi za poskytnutie priestorov malej telocviène a
našim hráèom za vzornú reprezentáciu mesta Rajec!
Jozef Kavec, STK Rajec
1 x foto: archív STK Rajec
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SPRÁVY Z HOKEJBALU
FERRAX HOKEJBALOVÁ ŽIRAFA LIGA ŽILINA
Po každoroènej letnej prestávke sa koncom septembra zaèal
jubilejný 10. roèník Ferrax Hokejbalovej Žirafa Ligy v Žiline, kde
v 2. lige reprezentuje mesto Rajec miestny Hokejbalový Club Rajec.
V roèníku 2013/14 štartuje v 2. lige okrem HBC Rajec ïalších 8
mužstiev zo Žiliny,
Rosiny, Kysuckého
Nového Mesta, Krásna nad Kysucou a
Lodna.
Náš klub a mesto
Rajec budú v novej
sezóne reprezentova títo hráèi: Martin
Berzák, Pavol Bobot,
Marek Dávidík, Martin Hodás, Daniel
Hríò, Michal Chovanec, Tomáš Fujdiak,
Martin Juríèek, Adam Klinec, Michal Lednický, Ivan Martinka, Patrik Oèko, Jozef Olejkár, Norbert Pavlorek, Michal
Pekara, Emil Pochyba, Zdenko Rolinèin, Juraj Škorvánek a
Tomáš Zemanèík.
Zaèiatok nového roèníka nás zastihol vo výbornej forme
a po úvodných šiestich kolách sme ako jediné mužstvo bez
straty bodu na èele tabu¾ky. Veríme, že nám bojovnos, chu
víazi a v neposlednom rade aj zdravie a športové šastie
vydržia a podarí sa nám vybojova si tak èo najlepšiu
východiskovú pozíciu pre play-off boje.
Aktuálne výsledky:
1. kolo: HBC VLKY – HBC Rajec 2:8, góly HBC Rajec: Bobot 2,
Hríò 2, Pekara 2, Hodás, Rolinèin.
2. kolo: HBK KNM Predators – HBC Rajec 1:5, góly HBC Rajec:
Hríò 3, Pavlorek, Rolinèin
3. kolo: HBK Sharks Lodno – HBC Rajec 5:7, góly HBC Rajec:
Rolinèin 2, Berzák, Bobot, Lednický, Oèko, Pavlorek
4. kolo: HBC Rajec vo¾no
5. kolo: DANDY Group – HBC Rajec 1:3, góly HBC Rajec: Hodás 2, Pavlorek
6. kolo: HBC Rajec – Krásno Sparrows 7:3, góly HBC Rajec:
Hríò 4, Fujdiak, Lednický, Rolinèin
Tabu¾ka po 6. kole:
mužstvo

1. HBC Rajec
2. DANDY Group
3. HBK CEIT
4. HBC Rosina
5. TJ SOKOL Žirafa
6. HBK KNM Predators
7. HBC VLKY
8. Krásno Sparrows
9. HBK Sharks Lodno

Z

V

VP PP

P

skóre body

5
5
6
4
4
5
5
5
5

5
4
4
3
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
1
2
3
4
4
5

30:12
24:13
32:34
23:12
17:14
15:22
20:28
15:24
23:40

0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
12
12
9
6
6
3
3
0

(skratky – Z: odohrané zápasy, V: výhra, VP: výhra v predåžení, PP:
prehra v predåžení, P: prehra)
Aktuálne informácie o tom ako sa nám darí v II. FERRAX Hokejbalovej Žirafa Lige Žilina nájdete na internetovej stránke
www.hokejbalzirafa.sportvin.sk/liga/hokejbal-za-sr2/ .
HOKEJBALOVÉ IHRISKO RAJEC
Ako sme vás už v mesaèníku Rajèan pred rokom informovali, za
podpory Mesta Rajec nám v areáli futbalového štadióna vyrástlo

nové multifunkèné ihrisko s využitím primárne pre hokejbal a futsal.
Keïže najpodstatnejšie èasti ihriska boli dokonèené minulý rok, za
urèitých „provizórnych“ podmienok bolo možné koncom roka 2012
okrem tréningov a rekreaèného hrania zorganizova aj hokejbalový
turnaj, ktorý bol zároveò akousi prvou záažkávajúcou skúškou ihriska. Samotný turnaj nám zároveò ukázal urèité menšie nedostatky, ktoré bolo potrebné odstráni a dopracova.
Preto bolo poèas roku 2013 z finanèných zdrojov HBC Rajec a
za aktívnej podpory jeho èlenov a nadšencov hokejbalu zrealizované kompletné prekotvenie pätiek na mantineloch po celom obvode
ihriska, zrealizovaná výroba nových hokejbalových bránok, výroba
a osadenie krytých striedaèiek pre domácich aj hostí, natretie hokejbalového ihriska a nalepenie èiar a polepov na mantineloch.
Veríme, že aj
tieto úpravy a
aktivity prispeli
k skultúrneniu a
zatraktívneniu
priestorov ihriska a pritiahnu tak
ešte viac ¾udí
z Rajca a
blízkeho okolia
za úèelom aktívneho športového
vyžitia.
Touto cestou by sme sa
zároveò chceli
poïakova všetkým nadšencom hokejbalu na èele s Jánom Pustajom, ktorí sa
akýmko¾vek spôsobom podie¾ali na vyššie uvedených aktivitách
zrealizovaných v tomto roku.
ŠTEFANSKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ RAJEC
Nakoniec by sme vám dali radi do pozornosti 3. roèník Štefanského hokejbalového turnaja, ktorý by sa mal kona opä vo vianoènom období na multifunkènom ihrisku v Rajci.
Po ve¾mi úspešnom minuloroènom roèníku, ktorého sa celkovo
zúèastnilo 120 hráèov v 12 mužstvách, sa budeme snaži pre vás
pripravi nemenej hráèsky, ale aj divácky atraktívny tretí roèník.
Zároveò by sme týmto chceli oslovi miestnych podnikate¾ov,
ale aj dobrovo¾níkov, ktorí by nám vedeli vypomôc organizaène,
technicky, ale aj finanène pri organizovaní blížiaceho sa roèníka.
Bližšie informácie o turnaji sa v dostatoènom predstihu dozviete na
facebooku, prípadne v decembrovom vydaní mesaèníka Rajèan.
Text a foto: HBC Rajec
3x foto: archív HBC
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
vás pozýva na výstavy
VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV
Materskej školy na ul. Obrancov mieru
30.10. – 25.11.2013
VÝSTAVNÁ SIEÒ RADNICE V RAJCI
j

h
OD TRADIÈNÝCH REMESIEL K NOVÝM TECHNIKÁM
sprievodná výstava cezhranièného projektu
SR – ÈR / Rajec – Krnov
26.11. – 9.12.2013
VÝSTAVNÁ SIEÒ RADNICE V RAJCI
j
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