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 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 
 Pozvánky na kultúrne akcie  Fašiangy sú v plnom prúde 

 Pre bezpeènos� našich seniorov  Školy v Rajci 
 Množstvo uloženého odpadu na skládke stále stúpa 

Úspechy športovcov  Spoloèenská rubrika 
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Udreli ve¾mi tuhé mrazy a aj mesto Rajec 
má nieko¾ko bezdomovcov. Postaralo sa 
mesto o nich poèas mrazov?

Mesto Rajec bolo už viackrát úspešné    
v získaní finanèných prostriedkov z eu-
rofondov. Zapojilo sa mesto do výziev aj Pozorní obyvatelia a šoféri si všimli, že 
v tomto roku?sa zmenilo parkovanie aj v centrálnej 

mestskej zóne.

Už nieko¾kokrát sme informovali aj         
o elektrifikácii záhradkárskej osady Tàs-
tie. Už sa zaèalo s prácami?

Preto upozoròujem všetkých vodièov, 
že nové dopravné znaèenie treba dodržia-
va� a musia si by� vedomí toho, že mestská 
polícia bude kontrolova� dodržiavanie no-
vého dopravného znaèenia aj prostredníc-
tvom pokutovania vodièov.

Pod¾a našich informácii máme v Rajci 
troch bezdomovcov, ktorým sú dlhodobo 
poskytnuté náhradné priestory na bývanie 
na Bystrickej ulici tzv. bývalý notariát.

Poèas extrémne silných mrazov ich 
mestské polícia každý deò ráno a veèer 
kontroluje. Jedna dvojica si ešte ani kon-
com januára, kedy zaèali mrazy riadne pri-
tuhova�, nekúrila, tak sme zis�ovali preèo. 
Zistili sme, že nekúria preto, lebo majú ne-
funkèné kachle. Preto im bolo zabezpeèené 
zánovné vykurovacie teleso, ktorým si už 
vykurujú priestor a nemajú problém so zi-
mou. 

Mali sme pripravené aj náhradné rieše-
nie. Chceli sme ich umiestni� v náhradných 
priestoroch v domove vïaky, ale s týmto oni 
nesúhlasili, tak sme im vyriešili aspoò kúre-
nie.

Zapoji� sa do nových výziev je v súèas-
nosti ve¾mi zložité. V centrálnej mestskej zóne muselo prís� 

Vyšli nové výzvy na protipovodòové úp-k zmene znaèenia, keïže bol ve¾ký nepo-
ravy, do ktorých sme sa my nezapojili. riadok v státí a niektorí vodièi už prekraèo-

Máme však podané tri nové projekty vali väèšinu dopravných predpisov. Ostatní 
menšieho významu, o ktorých budeme in-obyvatelia sa potom rozhorèovali, že mest-
formova�, až ak budú schválené. ská polícia nerobí poriadok, preto sme pris-

túpili v januári k zmene dopravného znaèe-
nia na námestí. 

Na námestí bola osadená nová doprav-
ná znaèka Zóna s dopravným obmedze-

Èo sa týka elektrifikácie záhradkárskej ním. Zákaz státia. Vodièi môžu teraz stá� 
osady Tàstie, tak minulý týždeò sme pod-so svojimi autami len na konkrétnych ozna-
pisovali územné rozhodnutie. Koncom feb-èených miestach. Ten, kto bude stá� so 

ruára alebo zaèiatkom svojim vozidlom mimo 
marca by malo by� tak to  oznaèených  
podpísané aj staveb-miest, bude upozorne-
né povolenie. ný, prípadne mu bude 

Keïže územné osadená tzv. papuèa 
rozhodnutie je vydané za to, že porušuje dop-
a na prelome februára ravný predpis. 
a marca bude vydané 
aj stavebné povole-K tomuto kroku 
nie, predpokladáme, sme museli pristúpi�, 
že na jar by Stredoslo-lebo niektorí vodièi na 
venská energetika námestí nerešpekto-
mohla zaèa� so stav-vali žiadne dopravné 
bou. znaèenie. Najhoršie na 

Elektrifikácia bola tom bolo, že už nereš-
ponúknutá všetkým pektovali ani chodcov, 
majite¾om záhradiek. ani cyklistov. Mesto, 
Tým, ktorí nevyužili tú-ako správca komuni-
to možnos�, prípojka kácie, je povinné za-
elektrickej energie bezpeèi� poriadok pre 
urobená nebude.všetkých úèastníkov – 

pre peších, pre cyklis-
Za rozhovor ïakuje Šzátov aj pre vodièov. 

STÁTIE POVOLENÉ LEN NA
VYZNAÈENÝCH

PARKOVACÍCH MIESTACH

STÁTIE POVOLENÉ LEN NA
VYZNAÈENÝCH

PARKOVACÍCH MIESTACH

ZMENY V DOPRAVNOM
ZNAÈENÍ AJ NA NÁMESTÍ
ZMENY V DOPRAVNOM
ZNAÈENÍ AJ NA NÁMESTÍ

Krásneho životného jubilea 100 rokov 
sa 17. januára 2012 dožila Janka Kuèerí-
ková, rodená Dúbravková z Rajca. 

S kyticou kvetou a vecným darom sa ku 
gratulantom pripojili aj primátor mesta    
Ing. Ján Rybárik a riadite¾ka Mestského kul-
túrneho strediska Rajec Anna Tordová. 

Jubilantke popriali ešte ve¾a zdravia, 
š�astia a príjemných chví¾ strávených v kru-
hu svojich blízkych.

Text a foto: Šzá

OSLÁVILA 
100-ROÈNICU

PRÁCE ŽIAKOV 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ÏURÈINEJ A KRÚŽKU KREATIV 

PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA LIPOVEJ UL. V RAJCI

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
j

F I G É SA A O M KŠ N V A YFAŠIANGOVÉ MASKY

7.2. - 5.3.20127.2. - 5.3.2012
Výstavná sieň 

Radnice v Rajci
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Porovnaním množstva odpadu uloženého na skládke odpadov kladov v odpadovom hospodárstve, ktoré boli z èasti premietnuté do 
z mesta Rajec v roku 2011 s rokom 2010 bolo zaznamenané zvýše- výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
nie množstva komunálneho odpadu. Najväèší nárast bol zazname- (DSO). Pozitívom roku 2011 bolo množstvo vytriedeného odpadu 
naný v objemovom odpade a v stavebnom odpade, ktorý pochádzal obèanmi mesta, ktorý vykazuje mierny nárast. Vzh¾adom na množ-
najmä z nelegálne uloženého odpadu. stvo odpadu uloženého na skládku odpadov je množstvo vytriede-

ného odpadu pripadajúce na jedného obèana v minulom roku men-
šie ako v roku 2010 a nedosahuje ani 7,5 % (priemer v Slovenskej 
republike predstavuje 24,8 kg).

Poèet obèanov v meste Rajec od roku 2006 neustále klesá. Na-
opak množstvo celkového odpadu uloženého na skládku odpadov 
každoroène narastá. Kapacita skládky sa tým výrazne znižuje. V ro-

V roku 2011 bolo odstránených 13 skládok opusteného odpadu. 
Okrem toho vykonali pracovníci mesta èistenie okrajových èastí 
mesta Rajec v jarnom a v jesennom období. Èas� vyzbieraného od-
padu bolo možné vytriedi� a odovzda� do zberného dvora. Zvyšný 
odpad bol uložený na skládke odpadov. Väèšie množstvo uložené-
ho odpadu a zvýšenie DPH malo podstatný vplyv na zvýšenie ná-

ku 2009 bola otvorená „nová kazeta“ na uloženie odpadov  
3s plánovaným objemom 57 500 m , roèným plánovaným 

množstvom 4 500 ton uloženého odpadu a plánovanou ži-
votnos�ou 13 rokov. V roku 2011 bolo na skládku odpadov 
uložených 6 441,7 ton odpadu.

Z toho vyplýva, že jedinou cestou ako znižova� množstvo 
uloženého odpadu na skládke odpadov a neznižova� jej ži-
votnos�, je predchádza� vzniku odpadu a triedenie odpadu.

MsÚ
2x foto: Šzá

smajlík na detskej aktovke, ktoré vám môžu Média takmer denne prinášajú tragické 
zachráni� život. správy o zranených a usmrtených chod-

coch. Vina sa obyèajne pripisuje vodièovi 
vozidla, ale neraz sa samotní chodci sprá- Pred koncom minulého roka sa Mesto 
vajú ako živé terèe. Tiene vynárajúce sa   R a j ec rozhodlo zakúpilo 300 kusov reflex-
z rannej i podveèernej tmy, deti s aktovkami, ných pások z vlastných zdrojov. 
študenti, cyklisti, dôchodcovia na zdravot- Zámerom je ochrana života a zdravia 
nej prechádzke èi ženy a muži ponáh¾ajúci našich seniorov, ktorých obleèenie je väè-
sa za každodennými povinnos�ami. Nieke- šinou tmavšej farby, a preto sú po zotmení 
dy staèí iba malá reflexná nášivka na odeve, na cestách ve¾mi zle vidite¾ní a môžu sa tak 
páska, šiltovka, ozdoba na koèíku, bicykli, èi ¾ahko sta� obe�ou dopravnej nehody. 

Preto príslušníci Mestskej polície v Rajci 
po vianoèných sviatkoch pri odchode obèa-
nov zo svätej omše rozdávali seniorom 
reflexné pásky. 

Veríme, že sa teraz budú naši seniori 
cíti� na cestách bezpeènejšie a budú dos-
tatoène vidite¾ní v skorých ranných a veèer-
ných hodinách nielen pre motorové vozidlá, 
aby bol ich odchod a návrat domov bez-
peèný.

mjr. Juraj Šimkuliè, náèelník MsP Rajec
3x ilustraèné foto: internet 

PRE BEZPEÈNOS� NAŠICH SENIOROV

TAKTO VIDÍ VODIÈ AUTOMOBILU NEOSVETLENÉHO 
CHODCA – TAKMER HO VÔBEC NIE JE VIDIE�

... A NA POROVNANIE TRI RÔZNE DRUHY ODEVU 
CHODCOV 

j

MNOŽSTVO ULOŽENÉHO ODPADU NA SKLÁDKE STÁLE STÚPA

NOVÁ KAZETA SKLÁDKY PRI VÝSTAVBE V ROKU 2008

TÁ ISTÁ KAZETA KONCOM ROKA 2011

komunálny odpad
objemový odpad a DSO
vytriedený odpad
DSO odovzdaný na skládku odpadov obèanmi
celkové množstvo vyprodukovaného odpadu
množstvo odpadu pripadajúceho na 1 obèana
množstvo vytriedeného odpadu pripadajúceho na 1 obèana

rok 2010 rok 2011  
1315,20 t 1282,05 t 
426,69 t 288,14 t 
141,59 t 134,32 t
24,18 t 0 t 

1907,66 t 1704,51 t
318,53 kg 284,04 kg 
23,64 kg 22,38 kg 

ULOŽENÝ ODPAD ZA MESTO RAJEC
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Navštívil vás už podomový predajca? konkrétnu spoloènos� predajca zastupuje. (neexistencia zákazníckych centier, ne-
Boli ste prekvapení, èo všetko vám po- Niektorí podomoví predajcovia sa zvyknú dostupná zákaznícka linka, chybná faktu-
núkol? Ponuky vysávaèov, kníh, a „výhod- vydáva� za vášho súèasného dodávate- rácia...)
ných“ paušálov vystriedala ponuka zmlúv ¾a elektriny a ponúkajú vám jednoduchú a 
na dodávku energií. Cie¾ovou skupinou rýchlu zmenu ceny. Staèí jeden podpis na Ako sa bráni�?
sú najèastejšie starší obèania. formulár a mesaène vraj ušetríte nieko¾ko • Niè nepodpisujte hneï – vždy si podpis 

percent z vašej faktúry. Èo vám však pre- zmluvy dobre rozmyslite a nenechajte sa 
Skúsenosti zákazníkov potvrdzujú, že dajcovia „zabudnú“ poveda�? Niekedy do nièoho núti�

niektorí podomoví predajcovia vedia by� pri práve to, èo je v zmluve najdôležitejšie: • Poraïte sa so známymi alebo na zákaz-
obchádzaní domácností v skutku vynalieza- doba viazanosti zmluvy, skutoèná totožnos� níckej linke vášho súèasného dodávate¾a
ví. Èasto zvolia agresívne predajné techni- predajcu a firmy, ktorú zastupuje, skryté • Zvážte výhody súèasného dodávate¾a - 
ky, takže sú schopní obalamuti� aj skúse- poplatky, o ktorých sa dozviete až pri prvej naozaj sa oplatí pre 1 € mesaène prís�     
ných obèanov. S¾uby o nižších cenách vy- fakturácii, alebo to, že ponúkaná z¾ava sa o spo¾ahlivého dodávate¾a a nadštan-
zerajú èasto ve¾mi lákavo, ale realita môže týka približne len polovice celkovej ceny na dardné zákaznícke služby?
by� úplne iná. Niektorí predajcovia neraz faktúre – ceny dodávky.
používajú triky a zavádzajú klientov – sú to- Uvedomujte si svoje spotrebite¾ské prá-
tižto platení za poèet podpísaných zmlúv. Aké sú riziká? va!

• dohodnutá cena v koneènom dôsledku • právo na informácie
Viete, èo podpisujete? nemusí by� nižšia • právo výberu

Bežný postup niektorých podomových • zmluvne sa zaviažete na dlhé obdobie 
predajcov elektriny zaèína oznamom   (p ri  p red è as ne j výpovedi zmluvy od vás Využitím týchto základných práv sa mô-
v obecnom rozhlase, že prišli energetici, a môže nový dodávate¾ žiada� vysoké po- žete vyhnú� unáhlenému a èasto zlému 
že obyvatelia si majú pripravi� faktúry, lebo kuty) rozhodnutiu.
sa budú znižova� mesaèné zálohy a treba • skryté zmluvné poplatky (spoplatnenie 
podpísa� nové zmluvy. Z chovania predajcu služieb, ktoré sú u súèasného dodávate¾a 
je èasto ve¾mi �ažké zisti�, pre ktorého zadarmo; aktivácia služby, ktorú ste si ne-
dodávate¾a elektriny pracuje. Nezabúdajte, vyžiadali...)
že ako odberate¾ máte právo si overi�, ktorú • nedostatoèná zákaznícka starostlivos� 

Celý systém dispeèingu pozostáva celkovo z 317 objektov s in-
štalovanými riadiacimi systémami, ktoré sú komunikaène prepoje-
né na dispeèerské pracovisko. Na základe znaèného množstva 
informácií a ich následného spracovania pre potreby dispeèerského 
riadenia bola zrealizovaná modernizácia pracoviska, ktorá pozostá-
vala zo stavebných a technologických úprav.

Na dispeèerskom pracovisku boli dodané a inštalované nové 
prvky pre zvýšenie kvality monitorovania a riadenia celej sústavy 
vodárenských objektov. Prístup dispeèerov k systému je zrealizova-
ný na nových poèítaèoch cez tzv. konzoly, ktoré umožòujú kom-
plexný preh¾ad a riadenie pripojených objektov. Pre zvýšenie preh-
¾adnosti a prezentaèné úèely boli inštalované v dispeèerskej miest-

nosti ve¾koplošné Je zrejmé, že riadenie tak rozsiahleho vodárenského komplexu 
monitory. Na mo-s množstvom objektov sa nezaobíde bez využívania modernej 
nitoroch sú pripo-techniky a s òou spojené využívanie informaèných technológií. 
jené výstupy z po-Spoloènos� SEVAK v týchto dòoch uviedla do èinnosti zrekon-
èítaèov aj videore-štruovaný vodárenský dispeèing. Úlohou dispeèingu je získava� 
corderu a obsluha technické údaje ako napríklad hladina, prietok, tlak èi zbytkový chlór 
má možnos� na-z objektov ako sú vodojemy, èerpacie stanice, chlórovne, vodomer-
voli� požadované né šachty, kanalizaèné èerpacie stanice a vyhodnocova� ich a na 
zobrazenie. Inšta-základe limitných údajov spätne riadi� chod technologických proce-
láciou týchto za-sov tak, aby sa zabezpeèovala plynulá dodávka pitnej vody, resp. 
riadení sa získal chod technologických zariadení. Túto úlohu plnia dispeèeri v nepre-
priestor pre roz-tržitej prevádzke.
šírenie vizualizaè-

ných možností, obsluha je schopná súèasne sledova� nieko¾ko Cie¾om rekonštrukcie dispeèingu bolo zvýši� spo¾ahlivos� systé-
technologických celkov.mu, vyšší komfort pre dispeèerov a koniec koncov aj vytvori� lepšie 

Ing. Jozef Vrábelpodmienky pre prípadné exkurzie pre školy alebo iných návštev-
2x foto: Milan Kosecníkov. 

NEPODPISUJTE ZMLUVY S PODOMOVÝMI PREDAJCAMI MEDZI DVERAMI

MODERNIZÁCIA DISPEÈERSKÉHO PRACOVISKA V SEVAK A.S. ŽILINA
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (SEVAK) zabezpe-
èujú zásobovanie vodou, odvádzanie a èistenie odpadových 
vôd na území, ktoré zahàòa okresy Žilina, Kysucké Nové Mesto, 
Èadca, Bytèa.
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Fašiangami sa nazýva prechodné obdobie medzi zimou a jarou. 
Nemajú pevný termín a oznaèuje sa nimi celé obdobie od Troch 
krá¾ov po Popolcovú stredu. Fašiangy sú plné rôznych zábav, 
plesov, zabíjaèiek a ¾udovej zábavy. V piatok 17. februára sa od 14. hodiny môžete na námestí poz-

rie� na to, ako kedysi – a v niektorých rodinách aj do dnes – pre-
biehala domáca zabíjaèka. To, že treba najskôr zabi� nejaké ve¾mi 
tuènuèké prasiatko vedia všetci, no nie všetci vedia, ako sa vyrábajú 
také klobásy, jaternice, èi varí zabíjaèková kapustnica a rôzne po-
chú�ky zo zabitého prasiatka. Pred vašimi oèami vyrobené zabíjaè-
kové špeciality môžete ihneï ochutna�, prípadne si ich zobra� aj so 
sebou, za symbolický príspevok 1 euro. Finanèný obnos, získaný    
z príspevkov bude použitý na podporu kultúrnych akcií v meste.      
A samozrejme, že neostane iba pri tom, nebude chýba� ani výborná 
¾udová muzika a fašiangový sprievod s maškarami. O zábavu sa 
od 15. hodiny postará folklórny súbor Limbora z Preèína. Sr-
deène všetkých pozývame uži� si fašiangy a zabavi� sa pri ¾udových 
zvykoch a hudbe.

Mestské kultúrne stredisko Rajec sa v èase fašiangov snaží 
pripomína� a oživova� ¾udové zvyky z nášho regiónu. Pochovávali 
sme basu, ochutnávali šišky a fánky, fašiangový vozový sprievod    
s hudbou, spevom a tancom zabával námestie v minulom roku.

Tohtoroèné fašiangy zaèal vydarený Rajecký mestský ples       
4. februára, zábava pokraèuje Detským karnevalom v nede¾u 12. 
februára a fašiangy v Rajci vyvrcholia v piatok 17. februára. Pos-
lanci Mestského zastupite¾stva v Rajci, Mesto Rajec, Mestské kul-
túrne stredisko Rajec a Reštaurácia Dubová za pomoci Obèianske-
ho združenia Biela studòa Jasenové organizujú fašiangovú DOMÁ-
CU ZABÍJAÈKU. 

Plesy, bály, zábavy – to všetko patrí k fa- záštitou Mesta Rajec. Už nieko¾ko rokov ho 
šiangovým tradíciám už oddávna. Tak ako  organizuje Mestské kultúrne stredisko Ra-
v mnohých mestách aj v Rajci sa poèas jec a každý rok prekvapí novou výzdobou.  
fašiangov koná nieko¾ko plesov. V tomto roku stavilo na zlato bielu kombiná-

ciu, ktorá nesklamala a sále kultúrneho do-
mu dodala nádych honosnosti. A tak sa      Medzi jeden z najprestížnejších patrí 

Rajecký mestský ples 4. februára 160 hostí zabávalo v krásne vyz-, ktorý sa koná pod 
dobených priestoroch na XIII. roèníku Ra-
jeckého mestského plesu.

Ples otvoril primátor mesta Ing. Ján Ry-
bárik krátkym príhovorom, slávnostným prí-
pitkom a prvým tancom veèera. 

Tohtoroèný ples prekvapil aj progra-
mom. Hostia mohli obdivova� Pole Dance – 
èo je tanec a akrobacia na vertikálnej tyèi. 
Profesionálna taneènica a trénerka z Bratis-
lavy predviedla dva tance, ktoré si zaslúžili 
uznanie, obdiv a ve¾ký potlesk. Program 
spestril aj taneèný pár, ktorý predviedol nie-
ko¾ko štandardných a latinsko-amerických Mestský ples je z roka na rok ob¾úbe-
tancov. nejší. Poslední spokojní hostia odchádzali 

O zábavu poèas celého veèera sa pos- nad ránom v dobrej nálade a tí, na ktorých 
tarala známa hudobná skupina ABC Dance, sa usmialo š�astie aj s tombolovou cenou.
ktorú zabávajúci hostia nechceli pusti�        
z pódia ani o pol piatej nad ránom. Vytan- Mestské kultúrne stredisko Rajec 
coval sa každý, èi už milovník ¾udoviek ale- ïakuje všetkým, ktorí akýmko¾vek spô-
bo prívrženec modernej hudby. sobom podporili zorganizovanie mest-

Do bohatej tomboly, v ktorej bolo 32 cien ského plesu.
Šzá– každá v minimálnej hodnote 30 eur, pris-

2x foto: K. Kalmovápeli sponzori z firiem z Rajca a okolia. 

RAJECKÝ MESTSKÝ PLES UŽ PO TRINÁSTYKRÁT

PRIMÁTOR ING. JÁN RYBÁRIK S MANŽELKOU

FAŠIANGY SÚ V PLNOM PRÚDE

Šzá
2x foto: archív Limbory
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Ako sme minulý rok v máji privítali na škole mimoriadneho slo-
venského hus¾ového virtuóza Dalibora Karvaya a japonskú klavi-
ristku Chizu Miyamoto, tak v minulom roku 21. novembra sa nám 
podarilo získa� na vystúpenie najlepšieho slovenského a jedné-
ho z najlepších eu-Boli ste už niekedy na degustácii, èiže ochutnávke vín? Ak áno, 
rópskych trubká-tak viete, že najlepšie vína, sú vína znaèkové, charakteristické svo-
rov – Juraja Barto-jou vôòou a pôvodom. Majú teda svoj príbeh. Takýto príbeh mnoho 
ša. Mimochodom,    rokov píše aj naša Základná umelecká škola v Rajci. Najintenzív-
v tomto roku bol no-nejší snáï za posledných pár rokov. O èom hovorí aj fakt, že našu 
minovaný na prestíž-školu navštevuje bezmála 500 žiakov. Organizujeme Medzinárod-
ne ocenenie Krištá-nú interpretaènú sú�až v slovenskej tvorbe Rajecká hudobná jar, a 
¾ové krídlo. Tí, ktorí tento rok to bude už 3. roèník. Pravidelne pripravujeme koncerty      
sa koncertu zúèast-v Bratislave v Mirbachovom a Pálffyho paláci a tento rok už druhý 
nili, urèite potvrdia, raz aj Koncert ví�azov Rajeckej hudobnej jari v metropole svetovej 
že to bol skutoène kultúry vo Viedni. Dovo¾te mi preto, aby som na konci prvého polro-
mimoriadny umelec-ka školského roka 2011/2012 uskutoènil bilanciu našej práce s na-
ký zážitok. Juraj Bar-danými de�mi a mladými ¾uïmi z Rajca a Rajeckej doliny.
toš  nám zahra l  
skladby všetkých štýlových období, swing aj džez.

Tradièný Vianoèný koncert sa uskutoènil vo farskom Kostole 
sv. Ladislava v Rajci 20. decembra a bol to jeden z najvydarenejších 
vianoèných koncertov za posledné roky. Vládla na òom nádherná 
predvianoèná atmosféra a bolo cíti� úžasnú priazeò zúèastneného 
obecenstva. Touto cestou sa chcem všetkým za fantastickú atmos-
féru ve¾mi srdeène poïakova�.

Školský rok v našej umeleckej škole ešte neodkrojil ani prvú 
polovicu a už sa dostavili neoèakávané, ale o to cennejšie úspechy 
našich žiakov. 12. novembra sa taneèný súbor ZUŠ – SALVEO 
zúèastnil 3. roèníka medzinárodnej sú�aže amatérskych súborov    
v Žiline Move On Dance Cup 2011. V silnej konkurencii 44 súborov 
SALVEO pod umeleckým vedením Mgr. Kataríny Gürtlerovej 
Törökovej získal viacero ocenení. Ïalšie úspechy zaznamenala 
hudobná skupina DO-RE-MI, ktorá pracuje pod odborným vedením 

Pravidelne pripravujeme pre školy v Rajci výchovné koncerty. uèite¾a Jaroslava Jankecha. 15. novembra sa zúèastnila 12. roèní-
A j tento rok sme privítali materské školy z Rajca a okolia. Deti mali ka celoslovenskej sú�aže detských a mládežníckych hudobných 
ve¾kú rados� a my tiež, že sme im mohli ukáza�, èo všetko sa dá na skupín a súborov s me-
našej škole nauèi�. Vyvrcholením výchovných koncertov bolo úèin-dzinárodnou úèas�ou 

Kremnické laso kovanie našej školskej kapely DO-RE-MI, a to sme už dostali všetky  v ZUŠ 
deti do varu, na stolièkách už nesedel nikto. Poriadne si koncerty Gbely. O oboch poduja-
užili. Spokojnos� bola na obidvoch stranách.tiach sme podrobne in-

Tento rok sme pre našich žiakov pripravili novinku. Vo všetkých formovali v Rajèane èís-
hudobných oddeleniach sa uskutoèní školská sú�až. Viedla nás    lo 12/2011.
k tomu myšlienka, aby sa všetci žiaci na škole v hudobnom a výtvar-
nom odbore zúèastnili sú�aže. Vytvorí sa tak aj konkurenèné pros-Ve¾mi úspešne pok-
tredie a žiaci budú motivovanejší k lepším výkonom. A nakoniec, nie raèuje naša spolupráca 
každý žiak sa môže zúèastni� okresnej, krajskej, celoslovenskej, s partnerskou ZUŠ 
medzinárodnej sú�aže. Takto bude sú�aži� každý žiak.Morava v Zlíne. Tu sa 

Ve¾mi radi pripravujeme vystúpenia pre našich starších spolu-uskutoènil 15. novem-
Jesenný koncert   obèanov a vždy, keï nás zavolajú na svoje posedenie s potešením bra 

v Ba�ovej vile ideme zahra� a zaspieva�. To je tiež naša pravidelná èinnos�.. Je to 
Pravidelne spolupracujeme s Mestským kultúrnym strediskom významné miesto mes-

Rajec na množstve spoloèných akcií a vzájomne si vypomáhame. ta Zlín, kde sa konajú 
Èi už sú to vernisáže výstav, kultúrny program pre darcov krvi a pod.mnohé komorné kon-

certy a vystúpenia reno-
Touto cestou mi dovo¾te poïakova� celému kolektívu ZUŠ Ra-movaných umelcov a zoskupení. My sme mali tú èes� vystúpi� 

jec za poctivo odvedenú prácu, za to, že si vzájomne pomáhame a spoloène so žiakmi partnerskej školy na tomto nádhernom seces-
podporujeme sa, lebo bez toho by sme takéto vynikajúce výsledky nom architektonickom skvoste, ktorý sa zachoval v pôvodnej podo-
nikdy nedosiahli. Ïakujem zriaïovate¾ovi Mestu Rajec a mestské-be. Popri èeských mladých umelcoch vystúpili za na našu školu Ele-
mu zastupite¾stvu za podporu. A rodièom našich žiakov za ve¾kú na Mazáková (zobcová flauta), Samuel Brezáni (saxofón) a Anna 
dôveru.Škubová (spev). Žiaci boli z tried Mgr. Antónie Turianovej a Antona 

Gamboša.

ŠKOLA S PRÍBEHOM

PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ školy
4x foto: archív ZUŠ
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v triede, resp. skupine s rozšíreným vyuèo-
vaním anglického jazyka. V 3. a 4. roèníku si 
žiaci vyberajú zo širokej ponuky volite¾ných 
predmetov tak, aby boli dokonale pripravení 
na zvládnutie prijímacích pohovorov na vy-
soké školy. Ponúkame vzdelávanie v eko-
nomickej oblasti v predmetoch ekonomika, Prichádza chví¾a, keï sa deviataci roz-
resp. základy ekonómie a vo finanènej ob-hodujú o svojej budúcnosti a vyberajú si 
lasti v predmete manažment osobných fi-školu, ktorá bude pre nich najvýhodnejšou. 
nancií.Stáva sa, že niekedy svoje sily precenia, ale 

Každoroène škola organizuje pre žiakov èasto aj podcenia.
plavecký kurz pri mori, lyžiarsky výcvik, kurz Gymnázium Rajec na Javorovej ulici po-
života a zdravia, rôzne športové a kultúrne núka možnos� študova� bez stresu a stra-
akcie, zahranièné zájazdy a pod. Žiaci majú chu z prijímacích pohovorov. V školskom 
možnos� zapája� sa do krúžkovej èinnosti. roku 2012/2013 je plánovaný poèet prija-

Tak ako každá škola, aj my sa môžeme tých žiakov 52 (2 triedy) a všetci uchádzaèi 
pochváli� úspešnými žiakmi, ktorí sa zapá-budú prijímaní bez prijímacích skúšok 
jajú do predmetových olympiád, riešia ko-na základe poradia zostaveného pod¾a 
rešpondenèné semináre a zúèastòujú sa študijných výsledkov v základnej škole, výs-
rôznych sú�aží. Rados� máme z každého ledkov Testovania deviatakov a úspechov 
úspešného žiaka èi absolventa našej školy. vo vedomostných a športových sú�ažiach. 

Veríme, že ponuka našej školy osloví èo Návrh kritérií prijímacieho konania pre 
najväèší poèet záujemcov, a preto sa       školský 2012/2013 nájdu záujemcovia na 
15. februára 2012 od 10. do 12. hodiny na  . Radi odpo-
vás tešia organizátori Dòa otvorených dverí vieme na vaše otázky na telefónnych èís-
a odkazujú:lach 041/ 542 21 18, 542 45 08 alebo na     

e-mailovej adrese „Nechám dvere otvorené, nech srdce mi 
 . píska, neviem, èo príde a èo z toho získam.

Každý žiak študuje dva cudzie jazyky – Dvere otvorené a srdce sa zrýchli ten 
popri povinnom anglickom jazyku, ktorý sa najlepší náznak sa nikdy nemýli.“
uèil v základnej škole si môže vybra� jeden  (Z. Smatanová)
z dvojice – nemecký alebo francúzsky. 

Ing. Adriana Stojková, 
Talentovaní žiaci majú možnos� študova�   

zástupkyòa riadite¾ky školy

www.gymrajec.edupage.org

gymnaziumrajec@ston 
line.sk

POZVÁNKA

Milý deviatak, deviataèka!

Srdeène �a pozývame na 

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ 
Gymnázia v Rajci, Javorová 5,

ktorý sa uskutoèní 
15. februára 2012 

od 10. do 12. hodiny
Tešíme sa na Teba!

Tvoji budúci spolužiaci.

Novinka
V školskom roku 2012/2013 ponúkame 

rozšírenie anglického jazyka.

Kontakt: 
041/ 542 45 08, 542 21 18

Lucie zas povyháòali všetko zlé z každého kúta. Pripomenuli 
sme si aj zvyky spojené s menami od Kataríny do Troch krá¾ov, ktoré 
sú pre dnešné deti takmer zabudnuté.

Deti spolu s uèite¾kami pripravovali rôzne ozdoby na stromèek, 
na výzdobu interiéru piekli ozdoby zo slaného cesta, medovníèky, 
ktoré deti spolu s rodièmi zdobili vo vianoèných tvorivých dielòach. 
V rukách šikovných rodièov vznikali aj adventné vence, ikebany, 
vianoèné poh¾adnice, snehuliaci z rôzneho materiálu a iné aj voòa-
vé dekoraèné predmety.

Aj keï vianoèné obdobie je už za nami, návrat do materskej 
školy po vianoèných prázdninách nás opä� vrátil spä� v rozprávaní 
detí, s pocitom podeli� sa so zážitkami a dojmami so všetkými ka-
marátmi. Opä� sa rozžiaril stromèek spolu s oèami detí a opä� boli 
medzi nami voòavé a trblietavé Vianoce spolu s hraèkami od Ježiš-
ka, ktoré si deti priniesli.

Atmosféru umocnila návšteva vianoèného koncertu v základnej 
umeleckej škole a vyvrcholením bol Živý Betlehem na námestí,       Na najkrajšie sviatky roka sme sa pripravovali aj v materskej 
z ktorého mali deti ve¾ký zážitok a umocnil ich oèakávanie Štedrého škole, ale vo väèšom kolektíve ako minulý rok, pretože v septembri 
dòa.bola znovu otvorená štvrtá trieda.

Mária Kamenská, uèite¾ka MŠ Mudrochova ul.Ich príchod signalizovala dôležitá návšteva Mikuláša, pre ktoré-
2x foto: archív MŠho si deti pripravili básne a piesne. Odmenou im bol balík dobrôt. 

DEÒ OTVORENÝCH
DVERÍ

AKO SME PREŽÍVALI ADVENT
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Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

inzercia

70 rokov
Veronika 

Teplièancová

80 rokov
Vlasta Kosperová

Miroslav Rybár
Emília Rúèková

82 rokov
Jaroslav Šimko

Mária Rybáriková

97 rokov85 rokov
Štefánia PekaríkováO¾ga Malíèková

Jozef Mikolka

SPOMIENKA

Uplynulo už 10 rokov od úmrtia mojich drahých rodièov

Mgr. Ladislava KORÈEKA a Jiøiny KORÈEKOVEJ 
z Rajca 

S láskou a vïakou si na nich spomína dcéra Alena.

Jubilanti február 2012Jubilanti február 2012

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Opustili nás

Mária Mièechová 1925 – 8. 1. 2012 

POÏAKOVANIE

Dotåklo srdce, stíchol tvoj hlas,
náhle stíchli miesta, kde sme sa mohli nájs�.

Dòa 7. 1. 2012 nás navždy opustil vo veku 
67 rokov môj manžel a známy

Miloslav MUŠKAT z Rajca

Ïakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadi� na poslednej ceste.
Manželka

SPOMIENKA

Dòa 6. 2. 2012 uplynie 6 rokov od úmrtia 
našej milovanej babky, matky a manželky

Anny GYÖRÖKOVEJ, rodenej Cibulkovej

S úctou a láskou spomína celá rodina.

Zápis predškolákov do 1. roèníka sa konal v Základnej škole 
na Lipovej ulici 20. a 21. januára. Zúèastnili sa ho deti narodené       
v èase od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006, ako aj deti, ktorým bola v uply-
nulom školskom roku odložená školská dochádzka. 

Budúci prváci prišli spoloène s rodièmi. V školských laviciach 
mali možnos� preukáza� svoje doterajšie poznatky, na základe, 
ktorých posúdili prítomné uèite¾ky spolu so špeciálnou pedagogiè-
kou ich školskú zrelos�. Nastávajúci školáci si mohli odnies� rôzne 
darèeky, batôžtek prváèika ako aj základnú sadu školských písa-
niek a potrieb do 1. roèníka zdarma. Spolu prišlo 45 detí, z ktorých 
šiestim sa pripravenos� do školy ešte odborne posúdi.

PaedDr. Marian Paprskár, riadite¾ školy
Foto: archív ZŠ

PREDŠKOLÁCI SA ZAPÍSALI 
DO PRVÉHO ROÈNÍKA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ïakuje

Zuzana Fuskovej a Márii Peknej 
za výstavu Slávnostné chvíle

h
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11. Martin Medokýš A 12   2 0 10   80:136 16
12. Ružomberok SCP A 12   1 1 10   68:148 15

Výsledky:
Už po ôsmykrát sa 28. decembra 2011 uskutoènil Vianoèný tur- 2. kolo dvojièiek 

naj chlapcov a dievèat v stolnom tenise, ktorého organizátorom 14. 1. STK Rajec A – Energodata Žilina C 15:3
je už tradiène Stolnotenisový klub Rajec. Tohtoroèný turnaj sa hral   
v priestoroch telocviène na Základnej škole Lipová 2 a hralo sa na Úspešnos�: Jozef Kavec 4,5 bodu, ¼ubomír Hauer 4,5 bodu, Peter 
šiestich stoloch. Prihlásili sa dve desiatky úèastníkov z rajeckých Kavec 4,5 bodu a Jozef Smieško1,5 bodu.
základných škôl a Základnej školy v Považskej Bystrici.

Tabu¾ka VII. liga
V prvom kole turnaja boli hráèi rozdelení do dvoch skupín, kde 

por. mužstvo                               stretnutia      výhry  remízy  prehry      skóre      bodyhrali každý s každým na 3 ví�azné sety. V druhom kole prví štyria     
  1. Energodata Žilina H 13 13 0   0 196:38 39z každej jednotlivej skupiny vytvorili spoloènú 8 èlennú skupinu,       
  2. Višòové D 13 12 0   1 161:73 37v ktorej jednotlivci hrali o prvé tri prieèky. Jednotliví ví�azi si so se-
  3. Rosina B 13 11 0   2 170:64 35bou odniesli diplomy, medaily a vecné ceny, ktoré venovali: Mestské 
  4. Maršová-Rašov A 13 10 0   3 141:93 33kultúrne stredisko Rajec – Anna Tordová, AMD-M s.r.o. – Ján Dol-
  5. Terchová A 13   6 0   7 102:132 25ník, Vinuta spol. s r.o. – konatelia Ing. Ján Pekara a Ing. Elena Vese-
  6. STK Rajec B 13   5 2   6 118:116 25lá, UNIMIX – Magda Fabanová. Všetkým sponzorom srdeène ïa-
  7. Divina-Lúky B 13   5 2   6 111:123 25kujeme. 
  8. Jablonové A 13   4 2   7   96:138 23Srdeèné poïakovanie patrí aj celému vedeniu ZŠ, Lipová 2 za 
  9. K¾aèe A 13   3 4   5 101:133 23ich ústretovos� a pomoc pri poskytnutí priestorov telocviène. Za us-
10. Nededza C 13   3 0 10   89:145 19poriadanie turnaja ïakujem všetkým èlenom STK Rajec.
11. Žilina PaP A 13   1 0 12   69:165 15Všetkým ïakujem za ich úèas� a tešíme sa na ïalší 9. roèník     
12. Belá A 13   0 0 13   50:184 13v roku 2012.

Výsledky: 12. kolo – 14. 1.: STK Rajec B – K¾aèe A 9:9Výsledky 8. roèníka Vianoèného turnaja 

Úspešnos�: 1. miesto – Jakub Kšiòan (Gymnázium A. Škrábika Rajec)
Marián Macák 4 body, Jozef Smieško ml. 1,5 bodu, Radoslav Ma-2. miesto – Tomáš Pažický (Gymnázium A. Škrábika Rajec)
cák 1,5 bodu, Branislav Fuèík 1 bod, Tomáš Smieško 1 bod.3. miesto – Sebastián Èiernik (Základná škola Považská Bystrica)

4. miesto – Ambrós Hájnik (Gymnázium A. Škrábika Rajec)
Výsledky: 13. kolo – 17. 1.: Belá A – STK Rajec B 6:12

Úspešnos�: 
Jozef Smieško ml. 3,5 bodu, Tomáš Smieško 3,5 bodu, Branislav 
Fuèík 2,5 bodu, Roman Smieško 2,5 bodu.

Športový kalendár druhej polovice sú�ažného roèníka 
2011/2012 – domáce zápasy:

III. liga SR 
7. dvojkolo: 
sobota 18. 2. 10.00 hod. STK Rajec A – Martin Medokýš A 

15.00 hod. STK Rajec A – Rado¾a A

8. dvojkolo: 
sobota 3. 3. 10.00 hod. STK Rajec A – Krušetnica A 

15.00 hod. STK Rajec A – Ružomberok C

9. dvojkolo: 
sobota 31. 3. 10.00 hod. STK Rajec A – Liptovské Sliaèe A 

15.00 hod. STK Rajec A – Ružomberok SCP A

VII. liga juh
16. kolo: 
sobota 11. 2. 18.00 hod. STK Rajec B – Energodata Žilina HVÝSLEDKY MAJSTROVSKÝCH SÚ�AŽÍ

18. kolo: Tabu¾ka III. ligy
sobota 25. 2. 18.00 hod. STK Rajec B – Maršová-Rašov A

por. mužstvo                               stretnutia      výhry  remízy  prehry      skóre      body

  1. Námestovo A 12 12 0   0 143:73 36 19. kolo: 
  2. Ružomberok C 12 11 0   1 143:73 34 sobota 3. 3. 18.00 hod. STK Rajec B – Terchová A
  3. Rado¾a A 12 10 0   2 144:72 32
  4. STK Rajec A 12   6 1   5 119:97 25 21. kolo: 
  5. Novo� A 12   5 1   6 103:113 23 sobota 17. 3. 18.00 hod. STK Rajec B – Žilina PaP A
  6. Krušetnica A 12   4 3   5 103:113 23
  7. Zákopèie A 12   5 1   6 114:102 23 Jednotlivé zápasy sa odohrajú v telocvièni na Základnej škole, 
  8. Liptovské Sliaèe A 12   4 2   6 100:116 22 Lipová 2 v Rajci.
  9. Žilina C 12   5 0   7   98:118 22

Text a foto: Jozef Kavec, STK Rajec10. Kysucký Lieskovec A 12   2 1   9   81:135 17

VIANOÈNÝ TURNAJ ŽIAKOV

SPOLOÈNÁ SNÍMKA VÍ�AZOV: z¾ava – SEBASTIÁN ÈIERNIK, 
JAKUB KŠIÒAN, TOMÁŠ PAŽICKÝ, AMBRÓS HÁJNIK.
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Šachový klub Rajec v spolupráci s Mestským kultúrnym stredis-
kom Rajec zorganizoval v sobotu 10. decembra 6. roèník šachové-
ho turnaja Šachový krá¾ Rajca. Zúèastnilo sa ho 58 detí z 26 škôl a 
klubov z okresov Považská Bystrica, Prievidza, Martin a Žilina.

Ve¾kého dreveného krá¾a za šes� ví�azstiev a jednu remízu vy-
bojoval Jakub Gažík, reprezentujúci Liptovskú šachovú školu. Ta-
lent z Prievidze má len 8 rokov.

Na turnaji prekvapili Rajèania Ma�ko Škorvánek a Danko Tura-
nec. So štyrmi bodmi skonèili na druhom a tre�om mieste v kategórii 
chlapcov do 11 rokov, v ktorej bojovalo 15 hráèov. V kategórii diev-
èat do 11 rokov sa na druhom mieste umiestnila Dominika Tomèíko-
vá za 5 ví�azstiev. Jej sestra Zuzana Vyhrala kategóriu dievèat do 
14 rokov. Úspešný bol aj Branko Dubec. Vybojoval si 2. miesto v ka-
tegórii chlapcov do 15 rokov (5,5 bodu) a v absolútnom poradí obsa-
dil ve¾mi pekné štvrté miesto.

Ján Uhlárik
Foto: Karol Uhlárik

sú�ažiach usporiadaných v rámci okresu. Do ho mladého bežca za rok 2011 Vratkovi Ši-
bežeckej ligy Žilina sa zapájajú aj naši bežci a mekovi. Pravidelne chodil na bežeckú ligu do 
každoroène obsadia pekné umiestnenie: Žiliny a preteky v rámci Slovenska, na ktorých 
Muži do 29 rokov: 4. miesto P. Prokopoviè,   d o sahoval výborné výsledky: 1. miesto získal 
6. miesto P. Holeša, 10. miesto J. Piala na pretekoch – ÈSOB Bratislava 1 km, Beh Nádherná zima zavládla na bežkách ko-
Muži nad 40 rokov: 2. miesto Z. Koleda,   R a je ck ý m rínkom, Beh okolo Dulova, Beh       neène aj v Rajci a v jeho blízkom okolí. Bežec-
11. miesto Jarosl. Stupòan v Rakovej na 8 km, Rajecká 12-minútovka,    ké lyžovanie je výborným doplnkom pre aký-
Muži nad 50 rokov: 5. miesto Pavol Uhlárik 2. miesto obsadil na pretekoch Duatlon Rajec, ko¾vek šport. Pre nás však aj tvrdým trénin-
Ženy: 4. miesto J. Koledová, 11. miesto B. Ži- Žilinská bežecká liga, na 3. mieste sa umiestnil gom na zimné triatlony a tiež Bielu stopu, na 
deková na Rajeckom minimaratóne, v Behu na Husá-ktorej 39. roèník sa nás pripravuje desa�. Tré-
Chlapci do 15 rokov: 2. miesto Vratko Šimek, rik, v Košiciach na minimaratóne obsadil        ningy na bežky sme našli pri horárni Vlèia jama 
11. miesto Peter Uhláriks milou chatárkou v krásnom prostredí našich 

V absolútnom poradí celkového poètu 200 hôr.
zimné triatlony bežcov Zdeno Koleda obsadil 3. miesto.Tohtoroèné  majú za se-

bou už tri kolá. Posledné dve sa konali cez ví-
14. a 15. januára Vyhodnotenie èinnosti Maratón klubu kend na králikoch pri Banskej 

za rok 2011 – 31. 1. 2012: V roku 2011 sa Bystrici. Bojovalo sa aj o titul Majstra Sloven-
Maratón klub zameral na mladých ¾udí, ktorí ska. V 2. kole zimného triatlonu, ktoré sa 

1. miesto v ju- prišli medzi nás a obohatili kolektív. Minuloroè-uskutoènilo 14. januára obsadil 
nioroch Lukáš Pekný né preteky potvrdili, že mládež má väèší záu-s èasom 0:58:13. Tra� 

jem o šport, èo nás teší. pozostávala z behu na 3 km, zo 6 km jazdy 
49 Rajèanov zabehlo v minulom roku na bicykli a zo 6 km trate na bežkách. Na 
spolu 98 polmaratónov (Rajec, Bra-trati dlhej 6 km beh, 9 km bicykel a      

3. miesto muži tislava, Košice, Ostrava, Martin, 9 km bežky obsadil 
Najlepší:nad 40 rokov Ján Kavec Èachtice, Senica, Praha).   (1:35:25) a 

3. miesto muži nad 50 rokov Pavol O. Ve-selovský 1:16:56 Žiar nad 
Uhlárik Hronom, Z. Koleda 1:17:01 Košice,   (1:38:29). Na druhý deò (15. 

Lukáš Pekný R. Galoviè 1:20:06 Èachtice, P. Holeša januára)  vybojoval svoj 
Majster Slovenska 1:20:39 Košice.prvý titul -  s èasom 

15 RajèanovJán Kavec obsadil 4. miesto muži  zabehlo 30 maratónov (Bra-0:49:39. 
nad 40 rokov Pavol Uhlárik 3. mies- tislava, Senica, Rajec, Krakov, Istanbul, Flo- (1:24:33) a 

Najlepší:to muži nad 50 rokov rencia, Košice).  O. Veselovský  (1:35:26). Všetkým sr-
2:39:41 Bratislava, R. Galoviè 2:46:12 Rajec, deène blahoželáme.
Z. Koleda 2:53:08 Rajec.

Zimné kritérium v Žiline (6 km) – 22. ja- Z 19-tich maratónov uskutoènených na 
nuára: Slovensku mal náš Rajecký maratón tretie naj-Nároèný chodník v Lesoparku v Žiline 

poèetnejšie zastúpenie (po Medzinárodnom dal bežcom poriadne zabra�. Vidie�, že beh 
maratóne mieru v Košiciach a ÈSOB Bratisla-zatia¾ ešte nie je v plnom prúde a kritérium 
va) – 207 maratóncov a 367 polmaratóncov. 4. miesto. Okrem týchto ocenení získal aj de-nám ukázalo, že na stenu to veru nie je jedno-

Najlepšie výsledky mal opä� Ondrej Vese- siatky ïalších. Veríme, že prístup k tréningom duché. Rajèanov si prišlo zabehnú� 15.
Výsledky: lovský a je tak pre ïalšiu sezónu bežcom  mu vydrží a bude naïalej skromným a výbor- P. Holeša 22:45, Z. Koleda 

èíslo 1, najmä èo sa týka maratónu a aj vyhod- ným reprezentantom klubu aj mesta. 24:29, Jarosl. Stupòan 25:40, M. Drlièka 
notenia bežca klubu za uplynulú sezónu. 26:08, J. Vanák 26:13, L. Pekný 26:58, J. Ka-

Výborne v pekných výkonoch a umiestne- Ocenenie a pozdvihnutie si samozrejme vec 27:08, M. Kasman 27:21, P. Kasman 
niach obstáli aj Zdeno Koleda, Janko Kavec, zaslúži celá naša maratónska rodina, pretože 29:00, P. Uhlárik 29:16, D. Vanáková 30:31,   
Pavol Uhlárik, Vlad. Hromada, Ján Šimek a    n ie sú to len preteky, ale aj sú�aže, o ktoré sa J. Koledová 30:54. Tra� dlhú 2 km zabehol 
z nováèikov P. Holeša, L. Pekný, J. Piala, bra- treba postara� a zabezpeèi� nielen po interne-Vratko Šimek za 8:53 a skonèil na 3. mieste a 
tia Peter a Marek Kasmanovci, D. Zafka a ïal- tovej èi organizaènej èasti, ale aj sponzorskej a Peter Uhlárik za 9:03 a skonèil na 5. mieste.
ší. Z tých najmladších to boli Vratko Šimek, bezpeènostnej. Takže vïaka patrí naozaj všet-

Vyhodnotenie bežeckej ligy za rok 2011 Damián Cesnek, Peter Uhlárik, Viktória Hro- kým, ktorí ste ochotne prišli a prispeli k spoloè-
– 25. januára: madová, Matúš Kavec, ktorí nám svojimi vý- nej radosti a úspešnému zvládnutiu všetkých  Poèet bežcov za rok 2011 pod-

konmi robili rados�. našich športových podujatí.statne narástol, hlavne èo sa týka mládeže. To 
Výbor klubu rozhodol o udelení najlepšie-bolo pozna� poèas celého roka na ligách a 

Sprava: BRANKO DUBEC, DANKO TURANEC A MA�KO ŠKORVÁNEK

ŠACHOVÝ KRÁ¼ RAJCA

MARATÓNSKA ZIMA

Za Maratón klub Rajec jkž

VRATKO ŠIMEKVRATKO ŠIMEK

Foto: archív MK
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utorok 6.3. 

štvrtok 8.3.

VOSKOVÁ BATIKA 
NA PAPIERI
VOSKOVÁ BATIKA 
NA PAPIERI

MAĽOVANIE 
VEĽKONOČNÝCH KRASLÍC

MAĽOVANIE 
VEĽKONOČNÝCH KRASLÍC
(doneste si so sebou vyfúknuté škrupinky z vajec)

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

POZÝVA VŠETKY DETI NA TVORIVÉ PREDPOLUDNIA
j

CEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍMCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM
Kedy? 6. – 8. marca 2012

             KAŽDÝ DEÒ 

OD  DO 9.00 12.00 HOD.

       KLUBOVÒA V MESTSKOM 
KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC
       KLUBOVÒA V MESTSKOM 

KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC

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

VENČEK Z ČAROVNÉHO 
PAPIEROVÉHO 

ŠPAGÁTIKA

VENČEK Z ČAROVNÉHO 
PAPIEROVÉHO 

ŠPAGÁTIKA

streda 7.3. 

Kde? 

O koľkej?
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HLAD A SMÄD ZAŽENIETE V BUFETEHLAD A SMÄD ZAŽENIETE V BUFETE

12. e  2012
f bruár

12. e  2012
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nede¾a

U
 R

K LTÚRNY DOM V AJCI
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K LTÚRNY DOM V AJCI

z èia atok

o 00 15. hod.
z èia atok

o 00 15. hod.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
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