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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

V minulých èíslach sme spomínali, že sa 
bude postupne dokupova� ïalšie prís-
lušenstvo na univerzálny èistiaci stroj. 
Zakúpili sa už nejaké nadstavby? 

Po zime je na uliciach množstvo posypo-
vého materiálu. Už sa èistia ulice po zim-
nej údržbe?

Na cestách a chodníkoch je aj množstvo 
výtlkov. Budú sa opravova� aj tie?

V minulom roku sme informovali, že sa 
chystá elektrifikácia Záhradkárskej osa-
dy Tàstie. Kedy sa zaène s prácami?

Koniec zimy bol ve¾mi bohatý na sne-
hové zrážky a bolo potrebné aj nieko¾-
kokrát denne vykonáva� zimnú údržbu 
ciest a chodníkov. Zasiahla zimná údrž-
ba do finanèných prostriedkov mesta?

V minulom roku sa zaèalo s rozšírením 
kanalizácie na niektorých uliciach a výs-
tavbou novej èistièky odpadových vôd. 
Je už stavba dokonèená?

Musím však poveda�, že každá údržba 
– èi letná alebo zimná, stojí mesto nemalé 
finanèné prostriedky. Do rozpoètu mesta vý-
razne zasiahne aj letná údržba. Od minulé-
ho roka máme vlastné stroje na èistenie 
mesta z projektu Èisté mesto, ktorými èas-
tejšie vykonávame èistenie – èastejšie za-
metáme ulice a chodníky. V minulosti sme 
zametali mesto dvakrát do roka (na jar a 
tesne pred maratónom) a minulý rok sme už 
zametali takmer každý mesiac. Aj keï letnú Minulý rok Mesto Rajec pomocou euro-
údržbu robíme vlastnými prostriedkami a fondov zakúpilo dva èistiace stroje. Po kon-
využívame vlastné stroje, letná údržba nás zultácii s ministerstvom, môžeme oba stroje 
stojí nemalé finanèné prostriedky.využíva� okrem èistenia mesta aj na inú 

èinnos� napr. zimnú údržbu. Preto sme za-
èiatkom roka 2012 dokúpili na univerzálne 
auto Mercedes U400 variabilnú radlicu na 
ohàòanie a posýpaè.

Ulice od posypového materiálu sme za-V nasledujúcom zimnom období by sme 
èali èisti� ihneï, ako nám to poèasie dovo-si zimnú údržbu mali zabezpeèova� sami 
lilo. Okamžite, ako sa roztopili kopy snehu, pomocou týchto áut. Predpokladáme, že aj 
ktoré boli pri cestách, sme oslovili Sloven-kvalita – èi už pri posýpaní alebo ohàòaní, 
skú správu ciest, aby aspoò nahrubo vyèis-bude lepšia, keïže ide o nové a výkonnejšie 
tili cesty prvej, druhej a tretej triedy. Násled-stroje.

Švermovej ulici v dåžke 335 m, v rozšírení ne na to sme za-
kanalizácie na Bystrickej (796 m), Partizán-èali s èistením      
skej (787 m) a Fuèíkovej ulici (137,5 m) a v meste aj my. 
intenzifikácii Èistièky odpadových vôd Do konca mar-
Rajec. ca, pred ve¾ko-

V októbri 2011 požiadal SEVAK o skú-noènými sviatka-
šobnú prevádzku ÈOV a v marci tohto roku mi, bolo vyèiste-
sa uskutoènilo preberacie konanie. V apríli né celé mesto od 
a máji sa ešte dokonèia komunikácie na uli-nánosov posypo-
ciach Partizánska a Bystrická, kde sa robila vého materiálu a 
kanalizácia.špiny po zime. 

Za rozhovor ïakuje ŠzáMesto sa snažíme 
1x foto: Šzáèisti� systematic-

ky. Pred èistením 
majite¾ov automo-
bilov na sídliskách 

Sever a Juh písomne upozorníme, aby si Najskôr chceme vytvori� z auta Mer-
svoje autá dali mimo parkovacích plôch, cedes U400 èo najvariabilnejší stroj. Aby 
aby sme mohli vyèisti� celé sídlisko. sme s ním mohli, keï to bude nutné polie-

va�. Keï zložíme nadstavbu môžeme odvá-
ža� v lete odpad – trávu z kosenia, konáre   
z orezávania, v jeseni lístie zo stromov – na 

Samozrejme, že po oèistení mesta prí-mestské kompostovisko. Na zimu sme 
du na rad aj výtlky. Zima bola ve¾mi chladná zakúpili radlicu a posýpaè. Auto bude využí-
a mráz narobil ve¾ké škody na cestách a vané 12 mesiacov v roku – aby naša 
chodníkoch.investícia nestála niekde v garáži. Druhé 

auto Faun Viajet nie je univerzálne, je to 
zametaè a využívame ho od marca až kým 
koncom roka neprídu mrazy a nezaène 
pada� sneh

K dnešnému dòu je už vydané stavebné 
povolenie a stavebné povolenie nadobudne 
právoplatnos� 5. apríla. Robíme všetko pre-
to, aby sme majite¾ov záhradok èo najskôr 
prekvapili a aby Stredoslovenská energeti-
ka Žilina zaèala s prácami èo najskôr. 

Náklady na tohtoroènú zimnú údržbu 
zatia¾ nemáme vyèíslené. Samozrejme, že 
údržba každej snehovej zrážky stojí nemalé 
finanèné prostriedky – keïže sa snažíme 
aby mesto, ihneï ako napadne sneh, bolo 

Áno, stavba je dokonèená a v súèas-odhrnuté a posypané. Je samozrejmé, že 
nosti prebieha kolaudaèné konanie. náklady na zimnú údržbu sú závislé od 

Investorom stavby Verejná kanalizácia – množstva snehu, ktorý spadne a od pove-
rekonštrukcia stokovej siete a èistièky odpa-ternostných podmienok. Zimná údržba nie 
dových vôd bol SEVAK Žilina. Stavba po-je iba o odhàòaní snehu, ale aj o posype 
zostávala z rekonštrukcie kanalizácie na ciest a chodníkov. 

MESTO JE PO ZIME 
UŽ UPRATANÉ 

MESTO JE PO ZIME 
UŽ UPRATANÉ 

AUTO MERCEDES U400 S NAMONTOVANOU RADLICOU A POSÝPAÈOM

Demografická štruktúra obyvate¾stva 
mesta Rajec. Stav k 31. 12. 2012:

Veková skupina    MUŽI    ŽENY    SPOLU

00 - 18 608 589 1197

19 - 29 615 584 1199

30 - 39 509 422 931

40 - 49 414 442 856

50 - 59 430 426 856

60 - 69 261 299 560

70 - 79 99 150 249

80 a viac 40 101 141

SPOLU 2976 3013 5989

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 
DEMOGRAFICKÉHO 

VÝVOJA OBYVATE¼STVA 
V meste Rajec bolo k 31. 12. 2011 

prihlásených 5989 obyvate¾ov, z toho bo-
lo 2976 mužov a 3013 žien. 

Rajec patrí medzi mladé mestá s ve-
kovým priemerom 37 rokov. Žije tu 2396 
obyvate¾ov do 29 rokov, 1787 obyvate¾ov 
do 49 rokov a 1806 obyvate¾ov od 50 do 
100 rokov.

MsÚ
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Od roku 2006 sa v spolupráci Mesta Ra-
jec a Združenia Rajecká dolina v Rajci se-
paruje komunálny odpad. Niektorí obyva-
telia triedia odpad od prvých dní, iní stále 
nevedia, ako majú triedi� a do ktorej nádoby nepatria: z nazývaný krabicový alebo tetrapakový obal, Do zberných nádob neèiste-
patrí konkrétny druh odpadu. V minulom ro- v ktorom býva zabalené mlieko, džúsy, víno né plastové obaly, linoleum, guma, plastové 
ku sa z 1908 ton vyprodukovaného komu- a iné. Pred vhodením je treba obal vyplách-obaly od motorových olejov, molitan.
nálneho odpadu v Rajci, vytriedilo iba nece- nu� a stlaèi�. Nemá zavedenú farbu na se-

SKLO: Väèšinou sa zbiera s inými zlož-lých 427 ton. Aj toto èíslo hovorí o tom, že by zelenej paráciu.  nádoby na zber skla sú 
kami separovaného zberu, v Rajci s plas-sme mali zaèa� viac rozmýš¾a� o tom, èi farby, do ktorých sa zbiera farebné aj biele 
tmi (rodinné domy) alebo s kovmi (bytové správne nakladáme s odpadmi vyproduko- sklo spolu. Je to výborný materiál, ktorý mô-
domy).vanými v našich domácnostiach. že by� recyklovate¾ný donekoneèna. Sklo je 

potrebné pred zberom zbavi� neèistôt. Pred 
Oznaèenia: C/PAP, S/LDPE, PP/LDPE, Triedenie odpadu sa v Rajci uskutoèòu- separovaním by sa mali odstráni� kovové a 

PAP/PE, PP/PE, C/PP alebo 80 až 86je viacerými spôsobmi: plastové uzávery, poistné krúžky a obaly 
treba vypláchnu�. 

1. vrecový systém zberu – je zavede- Do zelených zberných nádob patria: 
ný v individuálnej bytovej zástavbe (rodin- sklenené nevratné f¾aše z nápojov, mine-
né domy) a na školách. Je ním možné vy- rálok, jedlých olejov, zaváranín, rozbité vrat-

KOVY / KOVOVÉ OBALY:né f¾aše, tabu¾ové sklo.  nádoby na triedi� všetky základné zložky odpadu (sklo, 
zber kovov sú hnedej farby. Väèšinou sa papier, viacvrstvový kombinovaný materiál 

GL 70, 71, 72 zbierajú len prázdne kovové obaly a hliníko-– VKM, plast, kovy). Najèastejšie sa použí- Oznaèenia:  alebo 
vé fólie zbavené neèistôt. Ve¾ké kusy kovov va na plasty a VKM. Na ostatné zložky sú     
(kovový šrot) zaneste do zberných surovín k dispozícii zberové kontajnery, ktoré sú 
alebo na zberný dvor. Pred separovaním je umiestnené v blízkosti kontajnerov na ko-
potrebné kovové obaly oddeli� od iných ma-munálny odpad, aby bol zabezpeèený kom-

nepatrí: teriálov. Obaly je potrebné vypláchnu� a fortný systém zberu pre obèanov. Do zberných nádob  porcelán, 
umiestni� do správnych zberných nádob.keramika, zrkadlá, TV obrazovky, sklo        

Do hnedých zberných nádob patria: 2. kontajnerový systém zberu – je za- s drôteným výpletom, osvet¾ovacie neóno-
kovové uzávery na zatláèanie zo zaváranín, vedený v komplexnej bytovej zástavbe (by- vé trubice, plexisklo, žiarovky a žiarivky, 
s�ahovacie obaly z jogurtov a paštét, termi-tové domy). Kontajnery na triedený zber sú teplomer, autosklá, naplnené zaváraninové 
xov, šalátov. Alobal, kelímky z èajových v blízkosti kontajnerov na komunálny od- poháre, naplnené f¾aše. 
svieèok bez vosku, alobal z èokolád, misky pad, aby sa šetrilo miestom na parkovis-

PAPIER: z potravín, kovové plechovky od piva a neal-kách a v okolí bytových domov. nádoby na zber papiera sú 
modrej farby ko nápojov, konzervy z kompótov, mäso-. Silne zneèistený alebo mast-

3. odovzdanie do zberného dvora vých alebo zeleninových výrobkov.  –   n ý papier by sme do separovaného zberu 
v súèasnosti môžu obèania a podnikate¾- nemali dáva�, pretože už nie je vhodný na 

Oznaèenia: FE, ALU, 40,41ské subjekty v meste odovzda� do zberného recykláciu. Z èasopisov a kancelárskych 
dvora papier a lepenku, sklo, okná, kovy, papierov nie je nutné odde¾ova� kovové 
kovové obaly, plasty, fólie, elektrické a elek- sponky, tie sa odstránia pri spracovaní pa-
tronické zariadenia a spotrebièe, žiarivky, piera v recyklaènom závode. Pred separo-
batérie a akumulátory, pneumatiky, drevo a vaním je potrebné odstráni� plastové èasti 

Do zberných nádob nepatria: kovové konáre vhodné na štiepkovanie, jedlé oleje používané pri väzbách, plastové obaly po-
obaly kombinované s inými materiálmi, zne-a tuky. užívané pri balení (napr. èasopisov), zmen-
èistené po použití na daný úèel (napr. kelím-ši� objem roztrhnutím, aby sa zabránilo sko-

NÁDOBY NA ZBER ky z èajových svieèok obsahujúce vosk, rému napåòaniu zberných nádob. Väèšie 
zneèistené konzervy od potravín atï.)kartóny a krabice zbavené polystyrénu (za-

PLASTY: nádoby na zber plastov sú tia¾ sa netriedi) a obalových fólií (patria do 
žltej farby ÈO PRIPRAVUJEME?. Plasty zahàòajú širokú skupinu plastov) môžu obèania uloži� ved¾a zbero-
materiálov, z ktorých väèšina je síce dobre vého kontajnera na papier. Pri viacerých 

ich - v jarnom a jesennom období zber objem-recyklovate¾ná, no už menej sa v súèas- kusoch je vhodné previaza�.
Do modrých zberných nádob patria: ných odpadov do pristavených ve¾koobje-nosti triedi. Najèastejším druhom plastov sú 

znehodnotené knihy, èasopisy, poh¾adnice, mových kontajnerov,PET f¾aše a plastové fólie. Plasty by sa do 
papierové obaly od potravín, letáky, kataló- - minimálne 2x roène zber novín a èasopi-kontajnerov alebo vriec mali vhadzova� 
gy, kartón, lepenka, papierové krabice (od sov výmenou za výrobky z papiera (toalet-opláchnuté od hrubých neèistôt a PET f¾aše 
liekov, obuvi, pracích práškov), poèítaèový ný papier, kuchynské utierky, hygienické a iné duté obaly zdeformované stlaèením.

Do žltých zberných nádob patria: papier, kartónové pláta od vajíèok. vreckovky...), 
plastové obaly od minerálok, džúsov, siru- - v jesennom období zber šatstva, látok, do-
pov, vína, obaly od èistiacich prípravkov, PAP 20, 21, 22 mácich potrieb, obuvi, hraèiek...,Oznaèenie: alebo 
šampónov, aviváže, destilovanej vody, te- - v 21., 34. a 47. týždni zber elektrických a 
kutých mydiel. Plastové obaly od jedlého elektronických zariadení a nebezpeèných 
oleja, kelímky od jogurtov, rastlinného mas- odpadov.
la, plastové obaly z vajíèok. 

nepatrí: O všetkých pripravovaných aktivitách Do zberných nádob  mastný 
vás budeme vèas informova� prostredníc-Oznaèenia na obaloch, ktoré patria do papier, papier znehodnotený farbou, olejmi, 

PET, HDPE, LDPE, PP, 1, tvo webovej stránky mesta  a tohto kontajnera: zvyškami potravín, použité tapety, papier, 
2, 4, 5 prostredníctvom mestského rozhlasu.na ktorom je lepiaca páska, plastové pláta 

od vajíèok, papier potiahnutý fóliou.
Zdroj: informaèné materiály 

Priate¾ov Zeme – SPZ; MUNTechVKM: viacvrstvový kombinovaný mate-
riál (Tetrapack, Elopak...), ktorý je ¾udovo Spracoval: MsÚ

www.rajec.sk

TRIEDITE ODPAD SPRÁVNE?
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Už po piatykrát sa 29. marca ocenili najlepší športovci na sláv-
nostnom vyhlásení Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2011.

Do hlasovania sa zapojilo sedem športových klubov: Futbalový 
klub, Klub malého futbalu, Mažoretky Kordovánky, Maratón klub, 
Stolnotenisový klub, MTB klub a Šachový klub. 

Spomedzi nominovaných športovcov z jednotlivých klubov vyb-
rala najlepšieho športovca a najlepší športový klub Komisia ŠKŠ.

Toto nádherné podujatie svojim vystúpením spestrili mažoretky 
Kordovánky, ktoré sa postarali o kultúrny program.

Najlepším športovým kolektívom sa stal Futbalový klub – 
dorastenci, na druhom mieste skonèili Mažoretky Kordovánky a 
na tre�om mieste Maratón klub.

Ocenení za jednotlivé kluby boli: Futbalový klub – ¼ubomír 
Pitner, Kordovánky – Anna Rolinèinová, Maratón klub – Ondrej 
Veselovský, Stolnotenisový klub – Jozef Kavec, Šachový klub – 
Dominika Tomèíková, a MTB klub – Pavol Mišo.

V tomto roku boli ocenené aj najvýraznejšie športové talenty 
do 15 rokov, ktorými sa stali (foto z¾ava) – Marek Kašuba z Futba-
lového klubu, Dominika Tomèíková zo Šachového klubu, Vratko 
Šimek z Maratón klubu, Petra Cibulková z Kordovánok a Oliver 
Kubaèák z Kraso klubu v Považskej Bystrici.

Najlepším športovcom za rok 2011 sa stala šachistka Domi-
nika Tomèíková zo Šachového klubu, ktorá si z rúk primátora mes-
ta Ing. Jána Rybárika a predsedu Komisie ŠKŠ Mgr. Michala Šupku 
prevzala putovný pohár Najlepšieho športovca mesta Rajec. 

Dominika sa zúèastnila množstva šachových turnajov, na kto-
rých dosiahla výborné výsledky. V kategórii do 8 rokov získala        
1. miesto na Majstrovstvách Slovenska dievèat, na semifinále 
Grand Prix a Oblastnom šachovom prebore v turnaji žiakov.     Z a  sv o ju  p rácu si ocenenie prevzali aj najlepší športoví tréneri: 
2. miesto vo svojej kategórii získala na turnajoch Talent 2011, o po- Jozef Kavec zo Stolnotenisového klubu, Zdeno Koleda z Maratón 
hár Domu Matice slovenskej a finále Grand Prix. klubu a Rastislav Kalina z Futbalového klubu (foto z¾ava).

Všetkým športovcom, a nielen oceneným, prajeme do budúc-
nosti èo najviac športových úspechov.

Foto: z¾ava – primátor mesta Rajec Ing. Ján Rybárik odovzdáva ocenenie
 Najlepšiemu športovcovi mesta Rajec za rok 2011 – DOMINIKE 

TOMÈÍKOVEJ zo Šachového klubu a predseda Komisie pre školstvo 
kultúru a šport pri MZ Rajec Mgr. Michal Šupka

Foto: Najlepším športovým klubom za rok 2011 sa stal FUTBALOVÝ 
KLUB – DORASTENCI. Ocenenie za klub prevzal Robert Židek (v strede).

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC ROKA 2011 – DOMINIKA TOMÈÍKOVÁ
Aj v tomto roku sa rozhodlo Mesto Rajec, Mestské kultúrne 

stredisko Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom 
zastupite¾stve v Rajci (Komisia ŠKŠ) ude¾ova� ocenenia najlepším 
športovcom mesta za uplynulý rok. Na rozvoj športu a na vytváranie 
podmienok pre rozvoj športu sa v meste Rajec kladie ve¾ký dôraz. 
Robí sa všetko preto, aby športoviská boli prístupné všetkým, ktorí 
h¾adajú oddych, sebarealizáciu, telesný a duchovný rozvoj a aby sa 
rozvíjali miestne športové, kultúrne a školské talenty. 

Šzá
4x foto: S. Kalma
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o to, aby sme poznali rozprávky a povesti, ktoré si odovzdávali ¾udia 
kedysi medzi sebou a môžeme si ich preèíta� už takmer 200 rokov. 

To, kedy majú detské knihy svoj sviatok, sa deti z prvého stupòa Deti si najskôr pozreli krásnu rozprávku Prorok Rak v podaní Èili 
základných škôl z Rajca, Ïurèinej, Jasenového, Rajeckej Lesnej a divadla, ktoré pôsobí pri MsKS Rajec. Rozprávka sa im ve¾mi páèila 
Ve¾kej Èiernej dozvedeli na podujatí Najkrajšia rozprávka, ktoré a divadelníkov odmenili ve¾kým potleskom. Po rozprávke nasledo-
pre ne pripravila Mestská knižnica pri Mestskom kultúrnom stredis- valo nieko¾ko informácii o živote a diele Pavla Dobšinského. A po-
ku Rajec 2. apríla. tom to prišlo. Deti zábavnou formou hádali názov jednej z Dobšin-

ského rozprávok. Vlastnými silami – pomocou pantomímy a rôz-
nych hier, museli uhádnu� nieko¾ko prísloví, porekadiel èi názvov 
rozprávok. Ale iba ten, kto pozorne sledoval rozprávku Prorok Rak, 
mohol doplni� aj posledné slovo z tajnièky, ktorú tvoril názov ïalšej  
z Dobšinského rozprávok. 

Detským knihám je venovaný práve 2. apríl, deò, kedy sa v roku 
1805 narodil ve¾ký dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen. Na 
Slovensku sa Medzinárodný deò detskej knihy oslavuje od roku 
2006. Podnet na oslavu tohto dòa dala v roku 1967 Medzinárodná 
únia pre detskú knihu, ktorej cie¾om je podnieti� lásku detí ku knihám 

Štyri podujatia, na ktorých sa zúèastnilo 438 detí, mali ve¾ký a èítaniu. 
úspech a dúfame, že sme v de�och prebudili záujem o èítanie 
krásnych Dobšinského rozprávok, ktoré v poslednom èase nie sú Už nieko¾ko rokov si na Medzinárodný deò detskej knihy pripo-
medzi de�mi také populárne ako iná dobrodružná literatúra.míname niektorého zo spisovate¾ov detských kníh. V tomto roku 

Šzásme si vybrali ïalšieho, ve¾mi významného, slovenského zberate¾a 
2x foto: E. Peknározprávok, povestí a zvykov Pavla Dobšinského, ktorý sa zaslúžil   

níkov základných škôl Zbojníkova V Rajeckej mestskej knižnici je veselo, . Kniha 
dcéra Ronjakeï príbehy z knižiek ožívajú aj oèami detí.  rozpráva o nevraživosti medzi 

Zážitkové èítanie je zaujímavý spôsob dvoma znepriatelenými zbojníckymi rodina-
práce s literárnym textom, ktorý de�om mi, z ktorých sa dve deti – chlapec a dievèa, Úsmevné príbehy Troch kozliatok od 
sprostredkuje zážitok. Na rozdiel od hlasné- stanú najlepšími priate¾mi. Kniha odkrýva Jozef Cígera Hronského poukázali aká je 
ho èítania sa snaží rozvíja� širokú šká- pre všetkých dôležitá škola, pretože vedo-
lu vnímavosti pri èítaní, rozvíja� inte- mosti v nej získané nás posúvajú ïalej. Èím 
lektuálne, ale aj emocionálne vníma- je èlovek múdrejší, tým je sebavedomejší. 
nie. Žiaci z tretích roèníkov na základe príbehov 

skúmali svoje vedomosti o ¾udových remes-
Malí predškoláci z Materskej školy lách, ktoré zabudnuté v minulosti zanikajú. 

na ulici Obrancov mieru sa dozvedeli  V súèasnosti ich pripomínajú iba niektoré 
z knižky Vianoce Jozefa Ladu, ako priezviská alebo názvy ulíc. V putovaní koz-
prežívali zimné radovánky ich prastarí liatok za svojim gazdom do Ameriky autor 
rodièia. Ako vyzerali prvé korèule, lyže zábavnou formou poukázal, že všetko èo sa 
èi správna gu¾ovaèka a sánkovaèka.  robí od srdca a s rozvahou je dobré.
A èo taký snehuliaci? Na porovnanie 

Text a 2x foto: E. Pekná
toho bolo dos�.

V januári sa žiaci druhého roèníka 
zo základných škôl z Rajca a Ïurèinej 
pomocou básní z knihy Bola raz jedna 
trieda od Kristy Bendovej preniesli 
naspä� do svojich tried a bez problé- príbeh plný fantázie a návod nato, ako sa 
mov skladali verše a riešili tajnièku. Príklad- dá nenávis� preklenú�. A tak sa v knižnici 
mi slušného a negatívneho správania si vyt- viedol nepriate¾ský dialóg, posielali listy 
vorili svoje pravidlá a potom ich zahrali        na ospravedlnenie a bolo vidie�, kto si 
v malých improvizáciách. dokáže uzna� vinu a vie sa ospravedlni�.

Príbeh od Astrid Lindgrenovej, ktorý sa Priate¾stvo, láska a rešpektovanie 
odohráva na severe Švédska, keï sa na prírody, ktorou kniha vyniká je príkladom 
zbojníckom hrade za ve¾kej búrky narodí ako je aj v dnešnej dobe dôležité vedie�, 
náèelníkovi Matisovi a jeho žene Lovise ako sa zachova� voèi nepriate¾om a príro-
dcéra Ronja, mohli zaži� žiaci štvrtých roè- de.

NAJKRAJŠIA ROZPRÁVKA

ÈÍTANIE JE HROU

ROZPRÁVKA PROROK RAK 
V PODANÍ ÈILI DIVADLA PRI MSKS RAJEC
ROZPRÁVKA PROROK RAK 
V PODANÍ ÈILI DIVADLA PRI MSKS RAJEC
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nièiek, poškodzujú ozónovú vrstvu atmos- jov uhlia, ropy a zemného plynu. Aj preto 
féry. Oceány, moria a rieky sú zneèis�ované budú musie� ¾udia nájs� a zaèa� využíva� 
priemyselnými odpadmi a únikmi ropy, kto- nové zdroje energie.

Ochrancovia prírody, ale aj vedci nám ré ohrozujú ryby a znehodnocujú pitnú Sila vetra môže poháòa� veterné elek-
pri príležitosti Dòa Zeme – 22. apríl, pripo- vodu. K zvyšovaniu trárne. Nové palivá 
mínajú našu závislos� na zemských zdro- kyslièníka uhlièitého     možno vyrába� z rias, 
joch a to, že tieto zdroje nie sú nevyèerpa- v ovzduší prospieva, rastlín a liehu. Slneè-
te¾né. Rovnováha všetkého živého na tejto aj vyrubovanie lesov, né lúèe môžu slúži�   
planéte je nielen vzácna, obdivuhodná, no ktoré dokážu kysliè- v pozemných elek-
predovšetkým ve¾mi krehká a zranite¾ná. ník uhlièitý absorbo- tráròach. Aj vesmír by 

va�. Stromy sa rúbu mohol poskytnú� uži-
nielen na drevo, ale aj toèné zdroje.22. apríla 1970 boli vedci a hlavne eko-
v  z á u j m e  � a ž b y  Dnes vo svete lógovia v USA ovplyvnení fotografickými a 
nerastných surovín mocnejú názory, aby telegrafickými snímkami z kozmu, doku-
alebo po¾nohospo- každý deò bol pre mentujúcimi krehkos� a zranite¾nos� Zeme. 
dárstva. ¾udstvo Dòom Zeme. Demonštraène vyzvali ku spoloènému celo-

Výsledkom èin- Každý rok napríklad svetovému úsiliu za záchranu Zeme so 
ností ¾udí je aj ohroze- ubudne z p¾úc našej všetkým, èo ju robí jedineènou. Do roku 
nie mnohých druhov planéty, ako sa nazý-1990 bola venovaná pozornos� Dòu Zeme 
rastlín a živoèíchov, vajú dažïové prale-prevažne na americkom kontinente. Sveto-
ku ktorým sa správa- sy, územie ve¾ké ako vým dòom sa stal až roku 1990, kedy sa 
me egoisticky a hrozí Švajèiarsko. zaktivizovalo viac ako 200 miliónov ¾udí      
im vyhynutie. Vlády a svetové organizácie Mali by sme sa snaži� aby aj budúce ge-v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšieho 
bojujú proti tomuto nebezpeèenstvu, ale je nerácie mohli pi� èistú vodu a dýcha� zdravý Èeskoslovenska. 
nevyhnutné, aby aj každý jeden z nás po- vzduch. Zneèistenie nášho životného pros-
máhal zachráni� našu flóru a faunu. tredia môžu obmedzi� len medzinárodne Kyslé dažde obsahujú jedovaté splodi-

Rast ve¾kých miest a rozvoj priemyslu platné zákony a spoloèné úsilie ¾udí. ny z tovární a áut. Freóny, ktoré sa done-
prispievajú k vyèerpávaniu svetových zdro-dávna používali pri výrobe sprejov a chlad-

22. APRÍL – DEÒ ZEME

Zdroj: internet; Spracovala: Šzá

Foto: internet

HOKEJBALOVÝ  TURNAJ

V duchu porekadla „Koniec dobrý, všetko dobré“ sme na našej 
škole – Základná škola, Lipová 2, zorganizovali hokejbalový turnaj 
na klzisku v areáli školy. Zúèastnili sa ho žiaci piateho až siedmeho 
roèníka. Hrací systém, každý s každým, urèil ví�azov jednotlivých 
roèníkov.

Ve¾mi vydarené podujatie, sprevádzané výbornou diváckou ku-
lisou i hudbou, si užili nielen hráèi, ale i diváci. Vidie� sme mohli 
všetko, èo k športu patrí, rados� z ví�azstva i smútok z prehry. Nako-
niec však všetkých premohol pocit z ve¾mi dobre prežitého dopolud-
nia.

Výsledky:
V. roèník: 1. miesto V.A, 2. miesto V.B, 3.miesto V.C
VI. roèník: 1. miesto VI.A, 2. miesto VI.C, 3.miesto VI.B
VII. roèník: 1. miesto VII.A, 2. miesto VII.B, 3.miesto VII.D, 

4. miesto VII.C

Uèitelia TV ZŠ Lipová

Jedného dòa sme vstali, Všetci robia pokroky,
na lyžiarsky sa vybrali. oddych je cez prestávky.
Pri škole nás èakal bus, Do bufetu sadneme, 

prešli sme s ním ve¾ký kus. a všetko tam pojeme.

Vysadli sme v Èièmanoch, Deò èo deò sme sa bavili,
a vzdychli sme si: „och“. a lepšie lyžova� sa uèili.

Hore kopcom š¾apali, Nelyžiari lyžovali,
�ažké lyže pratali. už na vleku jazdievali.

Do skupín sa rozdelili, Niè vážne sa nestalo,
lístky sme si hneï kúpili. v pamäti to ostalo.

A tí naši nelyžiari, A už tu koniec lyžiarskeho 
hore kopcom len behali. máme,

spomienky a fotky hneï na 
Na vlek ani nechodili, facebook dáme.
lebo by ho nechytili.

A tí lepší lyžiari,
hore vlekom chodili.

LYŽIARSKY  VÝCVIK – ÈIÈMANY

J. Jardeková 
a S. Liová VIII.A, ZŠ Lipová

Foto: archív ZŠ Lipová

Foto: archív ZŠ Lipová

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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Výborné podmienky pre zimné športy     
v prvých mesiacoch tohto roku chcela vyu-
ži� i naša škola. Oprášený nápad, podpora 
mesta i školy a práca štyroch p. uèite¾ov – 
Veselej, Majerèiaka, Šupku a Hanusa stáli 
za vybudovaním klziska v areáli ZŠ na Lipo-
vej ulici. 

Boli sme svedkami prvých korèuliar-
skych pokusov, ale i slušných športovo-
technických výkonov. 

Rozmery klziska si vychutnali aj hokejis-
ti. Pre žiakov a uèite¾ov to bola ve¾mi vítaná 
zmena. Tešilo nás, že klzisko využili i žiaci 
iných škôl a v popoludòajších hodinách aj 
široká verejnos�. 

Na záver treba poïakova� aj našim žia-
kom, ktorí klzisko udržiavali vo výbornom 
stave i napriek bohatej nádielke snehu.

Uèitelia TV ZŠ Lipová
Foto: archív ZŠ Lipová

2. K. Halková, V.A GAŠ
3. K. Kapráliková, VI.B Poézia:

1. neudelené
Próza: 2. Z. Spitzkopfová, kvarta
1. A. Joneková, V.B
2. E. Slyšková, V.A Próza:Každoroène sa na našich školách – 

Cirkevnej základnej škole sv. J. Vianneyh 3. M. Mièechová, VII.B 1. neudelenéo 
Gymnáziu A. Škrábika, 2. G. Zafková, kvartaa  koná sú�až         

GAŠv umeleckom prednese poézie a prózy     
Poézia: IV. kategória (kvinta – oktáva SŠ)s názvom Hviezdoslavov Kubín. 
1. A. Škubová, sekunda

9. februára 2. V. Rybárová, príma Poézia:Školské kolo sa konalo  a 
    2. M. Lednická, septimazúèastnilo sa ho 31 sú�ažiacich postupujú-

Próza:cich z triednych kôl. Každý zo sú�ažiacich 
1. F. Svetlošák, príma Ví�azi postúpili do okresného kola, kto-zožal zaslúžený potlesk. Porota zložená   
2. L. Špániková, sekunda ré sa konalo 27. a 28. februára v Žiline. z vyuèujúcich slovenského jazyka a litera-

Filip Svetlošák z prímy obsadil vo svojej túry nakoniec ví�azstvo pridelila týmto 
III. kategória (žiaci 8. – 9. roèníka ZŠ a kategórii 1. miesto a postupuje na krajské žiakom:

kvarty SŠ) kolo. Anna Škubová zo sekundy získala 
II. kategória pekné 2. miesto a Noemi Svetlošáková  (žiaci 5. – 7. roèníka ZŠ a 

CZŠ zo 4. roèníka èestné uznanie.sekundy SŠ)
Poézia:

Ví�azom srdeène blahoželáme a Fili-
CZŠ 1. M. Augustínová, VIII.A

povi držíme palce v krajskom kole, ktoré 
Poézia: 2. E. Halková, IX.A

sa uskutoèní 2. mája v Martine.
1. P. Síèová, VII.B

Už onedlho, 23. apríla, oslávi Cirkevná 
základná škola sv. J. Vianneyho (od 
1.1.2012 s názvom Katolícka spojená ško-
la) svoje dvadsiate výroèie. 

Tento deò zaène slávnostnou svätou 
omšou za úèasti salzburgského arcibisku-
pa a mnohých ïalších pozvaných hostí cir-
kevného a verejného života. 

V kultúrnom dome bude následne sláv-
nostná akadémia s bohatým programom. 
Celá slávnos� sa zavàši recepciou na pôde 
školy. 

Dúfame, že tento deò bude požehna-
ním pre nás i budúcnos� školy. 

V ïalšom èísle vás budeme informova� 
o priebehu tohto podujatia.

Katolícka spojená škola, Rajec

V Ružomberku sa 22. marca uskutoènilo krajské kolo Geo-
grafickej olympiády. 

Študent sexty Miroslav Hudák obsadil prvé miesto v kate-
górii B pre stredné školy a postúpil do celoslovenského kola 
sú�aže, ktorá sa uskutoèní 20. a 21. apríla v Bratislave. 

V krajskom kole boli úspešnými riešite¾mi Filip Brodòan (pri-
ma), Matej Hudák (prima), Metód Huljak (6.A), Adam Martinec 
(8.B). Na tomto úspechu má ve¾ký podiel aj vyuèujúci Mgr. Michal 
Hoskovec. 

Postupujúcemu výhercovi blahoželáme a prajeme ve¾a ïalších 
úspechov.

Katolícka spojená škola, Rajec
1x foto: archív KSŠ

NÁŠ VE¼KÝ DEÒNAŠE KLZISKO

KRAJSKÉ KOLO 
GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

HVIEZDOSLAVOV
KUBÍN

Mgr. Mária Kelemenová
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Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
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úroveò kantora – samouka. Pán Mikuš je S kyticou kvetov a vecným darom sa ku 
autorom aj viacerých básní, piesní a poém, gratulantom pripojili aj primátor mesta Ing. 
ktorými prispieva aj do nášho èasopisu a Ján Rybárik a riadite¾ka Mestského kultúr-
mohli ste si ich preèíta� na stránkach Rajèa- neho strediska Rajec Anna Tordová. Jubi-
na. Malá ukážka z jeho najnovšej tvorby: lantovi popriali ešte ve¾a zdravia, š�astia a 

príjemných chví¾ strávených v kruhu svojich 
PRÍCHOD A ODCHOD ZO SVETA blízkych.

Keï èlovek príde na svet, s�a 
¾udského rodu kvet.

Neprichádza na vlastnú žiados�, 
iba za¾úbenci si urobili zados�.

No život pokraèuje ïalej, Krásneho životného jubilea 85 rokov sa 
èas neúprosne letí stále.6. apríla 2012 dožil Èestný obèan mesta 

Až prídu roky zrelého veku, Rajec Ondrej Mikuš.
a zaène rozmýš¾a�, – kam pôjdem reku.

Ondrej Mikuš sa narodil v Adamovských Treba sa chysta�, – zloži� kosti, 
Kochanovciach. V našom meste žije od ro- už je koniec mládí – veselosti.
ku 1951. Zaèal pracova� ako stolár v dielni Zbohom život milý – krásny, 
„U Mládenku“. Od roku 1953 sa jeho ob- vïaka Bohu prežil som ho š�astný.
èianskym povolaním stalo zdravotníctvo, 

Od roku 1952 zaèal pracova� ako kantor kde pracoval sedem rokov ako administra-
v tunajšej fílii evanjelickej cirkvi a.v. Ako tívny pracovník. Neskôr, keï sa v roku 1960 
kantor vždy vplýval na ekumenickú spolu-zrušili okresy, mu ponúkli miesto v Žiline, èo 
prácu s ostatnými cirkvami. Celý svoj život on odmietol a radšej zostal v Rajci pracova� 
venuje humanitnej práci v prospech svojich ako vodiè sanitky. Do daru dostal nadanie 
spoluobèanov. na spev a hudbu a od mladosti ho rozvíjal na 

ÈESTNÝ OBÈAN ONDREJ MIKUŠ OSLÁVIL ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Text a 1x foto: Šzá

JUBILANT ONDREJ MIKUŠ S RIADITE¼KOU
 MsKS RAJEC ANNOU TORDOVOU

Jubilanti
marec 2012

80 rokov
Štefan Pecho86 rokov

Anna Soviarová
81 rokov

Júlia Trnovcová

Jubilanti
82 rokov

apríl 2012 Anton Koleda
Antónia Šimková

65 rokov Amália Cyprichová
Mária Balážová
Anna Fabanová 85 rokov
Jozef Kudlaòák Ondrej Mikuš

Pavol Kršík Jozef Ïurèanský
Ján Vanák Jozefa Žuchová

Rudolf Dúbravka

88 rokov
70 rokov Mária Kosperová

Pavol Rýpal
Anna Mikolková

Jubilanti
marec 2012

apríl 2012
Jubilanti

Opustili nás
Štefan Gajdoš 1934 – 16. 3. 2012 

Opustili nás

PROSBA
Nemáte doma zaujímavé 

FOTOGRAFIE RAJCA, 
èi niektorého RAJECKÉHO 

RODÁKA?

POMÔŽTE OBOHATI� ARCHÍVNU ZBIERKU 
MESTSKÉHO MÚZEA A MESTSKÉHO 

KULTÚRNEHO STREDISKA RAJEC

Fotografie vám po zoskenovaní vrátime alebo 
(ak nám ich darujete) ich založíme do zbierok 

Mestského múzea v Rajci

ïakuje
MŠ na ul. Obrancov mieru 

za výstavu prác žiakov

a pozýva 
na výstavu 

Prác žiakov 
Materskej školy na Mudrochovej ul.

27.3. – 18.4.2012
Výstavná sieò Radnice v Rajci

a výstavu 
Prác žiakov rajeckých 

škôl pri príležitosti Dòa Zeme
19.4. – 2.5.2012

Výstavná sieò Radnice v Rajci

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
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V neziskovej organizácii Áno pre život už 14 rokov poskytujeme 
pomoc ¾uïom, ktorí sa nachádzajú v �ažkej životnej situácii. Okrem 
toho sa snažíme pomáha� aj ¾uïom, ktorí sú zdravotne zne-
výhodnení.

Na základe dlhoroèných skúseností s ohrozenými skupinami 
obyvate¾stva, v prístupe ku zdravotne znevýhodneným ¾uïom, vy-
chádzame z ich aktuálnych potrieb. Zdravotne znevýhodnení 
potrebujú odborné programy a odbornú pomoc, ale ak chceme 
hovori� o ich ozajstnej sociálnej inklúzii, musíme týmto ¾uïom 
pomôc� zvýši� šance na zaèlenenie sa do pracovného procesu. 

Už v roku 2006 sme vytvorili prvé pracovné miesta pre invalidov. 
Títo zamestnanci pracujú priamo s klientmi nášho zariadenia nú-
dzového bývania. 

V súèasnosti zamestnávame na troch chránených pracovis-
kách šes� ¾udí so zdravotným znevýhodnením. V rámci projektu 
podporenom Nadáciou VÚB môžeme dovybavova� tieto chránené 
pracoviská, a to nákupom elektrickej keramickej pece, materiálom a 
nástrojmi na výrobu keramiky a bižutérie. Ïalej šijacím strojom do 
krajèírskej dielne a novým kávovarom do obchodíka s názvom Dar-
èeky@káva. 

V rámci projektu sú realizované aj dva výcviky odborných zruè-
ností pre prácu v keramickej dielni. Cie¾om projektu je udržanie pra-
covných miest pre súèasných zamestnancov so zdravotným postih-
nutím a vytvorenie jedného nového pracovného miesta z radov 
zdravotne znevýhodnených obèanov. 

Jeden zo zamestnancov nám opísal svoje pocity: „Zamestnanie 
mi prinieslo nový impulz do života, ktorý som po ukonèení štúdia 
potreboval. Ponúka mi možnos� sebarealizácie, kontaktu s ¾uïmi a 
pocit zodpovednosti. Napåòa ma pocitom užitoènosti pre ostatných. 
Aj napriek �ažkému zdravotnému postihnutiu sa necítim odsunutý 
na druhú ko¾aj, ako sa to v podobných prípadoch èasto stáva. Pocit 
dobre vykonanej práce ma posúva dopredu a zvyšuje moje osobné 
kvality.“

Našou motiváciou je presvedèenie, že títo ¾udia potrebujú rov-
naké príležitosti a nie – alebo nielen – charitu.

Anna Verešová, ÁNO pre život, n.o.

Urèite už aj vás postihla jarná únava. V práci podávate nedos-
tatoèné výkony, ste vyèerpaní, depresívni. Možno poci�ujete aj hor-
šie trávenie. Závisí to od nášho myslenia, zlých stravovacích návy-
kov a pitného režimu a nedostatku pohybu.

Jarné obdobie je najvhodnejšie na oèistu (detoxikáciu) tela, 
najmä kvôli nahromadeným neèistotám poèas zimy. Takže, ako si 
zachova� zdravie, sviežos� a vitalitu? Samozrejme, že okrem 
správnej životosprávy, ve¾mi pomáhajú aj detoxikaèné masáže. 
Najvýznamnejšou a ve¾mi úèinnou je medová detoxikaèná masáž. 
Odstraòuje z tela toxíny, ktoré máme nahromadené hlboko v tkani-
vách. Sú to usadeniny z liekov, potravy a okolitého prostredia. Keï-
že sa ich telo nevie zbavi� vlastnými vyluèovacími orgánmi, pomôže 
nám medová masáž. Na masáž sa používa èistý agátový med, ktorý 
sa aplikuje teplý na chrbát. Jemnou masážnou technikou sa z tela 
vyplavia toxíny (pokia¾ ich máme v tele), med zmení svoju farbu na 
kašovitú bielu až šedú.

Okrem toho, že medom sa vyplavia toxíny, obsahuje minerály, 
ktoré pokožku vyživujú a zároveò pôsobia ako píling. Tým je pokož-
ka hydratovaná a zjemnená.

Táto masáž oživuje celý organizmus a je vhodná pri vyèerpaní a 
slabosti, v dôsledku stresu a nervozity. Keïže sa z tela dostáva ve¾a 
toxínov, je dôležité pi� ve¾a tekutín, najmä èistú vodu a bylinkové 
èaje.

17. roèník Rajeckého Borošovca,    Po è etné bolo zastúpenie z domáceho 
s netradiène teplým poèasím, si prišlo Maratón klubu. Spomedzi 20 Rajèanov do-
vychutna� 73 bežcov v sobotu 17. marca do behol v najlepšom èase 59:25 Patrik Hole-
rajeckej doliny. ša (šiesty v absolútnom poradí). Prekvapu-

júco málo bolo žien. Na štart sa postavili iba 
Tradiène extrémne nároèná a nebez- dve pretekárky Janka Koledová Žideková 

peèná tra�, ktorú treba beža� nielen nohami (1:19:10) a ví�azka tejto kategórie Dominika 
ale aj hlavou – ma� pod kontrolou každý Vanáková s èasom 1:17:25.
krok, správne si v rýchlosti vybra� kam stú-
pi�, vyhnú� sa blatu, kalužiam a èo najrých- Bežecká liga Žilina (14. marca) preve-
lejšie a najbezpeènejšie, bez pádu, prebeh- rila rýchlos� našich bežcov a urèite naštar-
nú� nieko¾ko stometrových ¾adových úse- tovala vyššie tréningové dávky. 
kov. Poniektorí sa nevyhli pádom, ale naš- 1 km: Vratko Šimek 3:39, Peter Uhlárik 
�astie všetci š�astne dobehli do cie¾a. 3:50.

Ve¾ký obdiv patrí najmladším bežcom – 3 km: Lukáš Pekný 11:19 (osobáèik),    
12-roènému Vratkovi Šimekovi z Maratón P. Uhlárik 12:23, M. Hartinik 12:43, Joz. 
klubu Rajec, Lenke Bachoríkovej (13 rokov) Stupòan 13:19, J. Koledová Ž. 14:02.
a Erike Belianskej (14 rokov) obom zo 
Štiavnika. Na 14,7 km dlhej trati Rajeckého Beh Oslobodenia Topo¾èianok (24. 
Borošovca dominovali bežci z Kysúc. Naj- marca) – Vratko Šimek vyhral beh na 600 m 
rýchlejšie a snáï aj najzablatenejšie tenisky žiaci s èasom 1:29. 
si obul výborný bežec Ladislav Sventek     M u ži 12 km: 7. miesto Patrik Holeša 
z ŠKP Èadce a zví�azil s èasom 55:28. Zau- 45:44, Lukáš Pekný 52:03, Pavol Uhlárik 
jímavý bol boj o druhé a tretie miesto medzi 53:13, Jozef Stranianek 53:47.
Tiborom Ponekom z Èadce (56:08) a Bra- Za Maratón klub Rajec jkž
nislavom Šarkanom z ŠK Kompas (56:09). 1x foto: archív MK
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NA PRACOVNOM TRHU MÁ BY� 
PRIESTOR PRE VŠETKÝCH ¼UDÍ

JARNÁ DETOXIKÁCIA TELA

Renáta Cinková – Relax Centrum
Sládkovièova 685 (bývalý hotel K¾ak), Rajec
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MUŽSTVO MUŽOV Tabu¾ka III. liga mladší dorast 
  1. MFK Lokomotíva Zvolen 15 13 1   1 60:65 40

Tabu¾ka V. liga dospelí – skupina A   2. MŠK Rimavská Sobota 15 13 1   1 54:12 40
  1. Jednota Bánová 13 8 3 2 31:9 27   3. MŠK Kysucké Nové Mesto 15 12 1   2 46:14 37
  2. OŠK Rosina 13 7 3 3 28:14 24   4. FK Èadca 15   9 2   4 37:15 29
  3. FK Terchová 12 6 4 2 27:16 22   5. FK Žiar nad Hronom 15   9 2   4 34:17 29
  4. Slovan Nová Bystrica 12 5 4 3 15:13 19   6. ŠK Badín 15   7 4   4 29:14 25
  5. Slovan Podvysoká 12 6 1 5 13:14 19   7. Baník Ve¾ký Krtíš 15   6 2   7 15:19 20
  6. Pokrok Stará Bystrica 12 4 6 2 20:12 18   8. LAFC Luèenec 15   5 4   6 26:30 19
  7. FK Rajec 12 5 2 5 23:20 17   9. MFK Dolný Kubín 15   6 1   8 16:37 19
  8. OFK Kotešová 13 5 2 6 24:24 17 10. MFK Banská Bystrica 15   5 2   8 25:31 17
  9. Polom Raková 12 4 5 3 14:18 17 11. FK Rajec 15   5 1   9 17:18 16
10. FK Streèno 12 3 3 6 21:24 12 12. ŠK Kremnièka 15   5 1   9 24:38 16
11. ŠK Belá 12 3 3 6 13:19 12 13. Jednota Bánova 15   4 3   8 23:29 15
12. ŠK Rado¾a 13 2 4 7 14:34 10 14. KINEX Bytèa 15   4 3   8 24:41 15
13. Slovan Rudinská 12 1 2 9   8:34   5 15. FTC Fi¾akovo 15   1 1 13   7:77   4

16. MFK Nová Baòa 15   0 3 12   7:46   3
Prípravné zápasy mužov poèas zimnej prípravy: 

Bytèica – Rajec 0:2, Varín – Rajec 1:2, Lietavská Lúèka – Rajec 2:1, Prípravné zápasy dorastu poèas zimnej prípravy – starší dorast:
Predmier – Rajec 3:0, Rajec – Teplièka 3:0, Rajec – Bytèica 0:1. Rajec – Zbyòov (muži) 0:5, Belá – Rajec 2:8, Rajec – Faèkov (muži) 

Nako¾ko sa zo sú�aže odhlásilo družstvo Kotrèinej Lúèky zápas, 8:3, Rajec – Zbyòov (muži) 2:3. 
ktorý sme sa mal hra� v nede¾u 1. apríla sa nekonal. Prvýkrát domá- Mladší dorast: Kamenná Poruba – Rajec 1:2.
ci diváci uvidia hra� mužov až 15. apríla v zápase proti FK Streèno.

Zápasy, ktoré dorast odohrá na domácom trávniku: 
Zápasy, ktoré muži odohrajú na domácej pôde: Starší dorast zaèína zápas o 10. hodine a mladší dorast o 12.30 

hod.
15. apríla (nede¾a) 15.30 hod. Rajec – Streèno
  6. mája (nede¾a) 16.30 hod. Rajec – Stará Bystrica 14. apríla (sobota) Rajec – Dolný Kubín
20. mája (nede¾a) 17.00 hod. Rajec – Raková 28. apríla (sobota) Rajec – Bánova
  3. júna (nede¾a) 17.00 hod. Rajec – Bánová   1. mája (utorok) Rajec – Ve¾ký Krtíš
17. júna (nede¾a) 15.30 hod. Rajec – Rosina 12. mája (sobota) Rajec – Zvolen

26. mája (sobota) Rajec – Badín
  9. júna (sobota) Rajec – Èadca
16. júna (sobota) Rajec – MFK Banská Bystrica

MUŽSTVÁ ŽIAKOV

Tabu¾ka: II. liga starší žiaci – Sever
  1. Oravan Oravská Jasenica 13 11 1   1 48:9 34
  2. Fatran Varín 13 10 0   3 51:16 30
  3. Kinex Bytèa 13   9 2   2 43:19 29
  4. FK Slovan Trstená 13   9 0   4 45:21 27
  5. Tatran Oravské Veselé 13   7 0   6 31:32 21
  6. ŠK Tvrdošín 13   6 2   5 34:20 20
  7. Blatná Habovka 13   6 2   5 17:14 20
  8. ŠK Belá 13   6 1   6 26:35 19
  9. FK Rajec 13   5 2   6 22:29 17
10. Družstevník Dlhá nad Oravou 13   5 0   8 18:28 15
11. FC Ajax Slimáèik Mojš-Žilina 13   3 3   7   9:23 12MUŽSTVÁ DORASTU
12. FC Lokomotíva ŽOS Vrútky 13   3 0 10 17:49   9
13. Tatran Krásno nad Kysucou 13   2 1 10 14:40   7Tabu¾ka III. liga starší dorast 
14. Slovan Skalité 13   1 2 10   9:49   5  1. LAFC Luèenec 15 12 1   2 50:16 37

  2. FK Žiar nad Hronom 15 11 3   1 39:14 36
Zápasy, ktoré odohrajú žiaci na domácom trávniku (starší   3. MŠK Kysucké Nové Mesto 15   9 2   4 33:20 29

žiaci majú zaèiatok zápasu o 10. hodine, mladší žiaci o 12. hodine):  4. MŠK Rimavská Sobota 15   8 4   3 40:20 28
  5. ŠK Badín 15   8 1   6 32:28 25

15. apríla (nede¾a) Rajec – Oravská Jasenica  6. Jednota Bánova 15   7 3   5 26:21 24
29. apríla (nede¾a) Rajec – Belá  7. MFK Lokomotíva Zvolen 15   7 2   6 27:25 23
  8. mája (utorok) Rajec – Vrútky  8. MFK Banská Bystrica 15   6 3   6 26:19 21
13. mája (nede¾a) Rajec – Bytèa  9. KINEX Bytèa 15   6 3   6 25:25 21
27. mája (nede¾a) Rajec – Tvrdošín10. MFK Dolný Kubín 15   6 2   7 24:26 20
10. júna (nede¾a) Rajec – Slimáèik Mojš-Žilina 11. FK Rajec 15   6 1   8 26:32 19

12. Baník Ve¾ký Krtíš 15   4 4   7 24:25 16
Výsledky a úèinkovanie všetkých mužstiev si môžete pozrie� aj 13. FK Èadca 15   4 4   7 22:28 16

na web stránke  v rubrike šport.14. FTC Fi¾akovo 15   4 4   7 19:36 16
Jaroslav Janík15. MFK Nová Baòa 15   1 2 12 12:47   5

1x foto: S. Kalma16. ŠK Kremnièka 15   1 1 13   9:52   4

www.rajec.sk

JARNÉ ZÁPASY MUŽSTIEV FUTBALOVÉHO KLUBU
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inzercia

inzercia

DÒU ZEMEDÒU ZEMEDÒU ZEME

Mestské kultúrne stredisko Rajec a Priatelia Zeme – SPZ Košice

organizujú ku

výstava, projekcia, prednáška a beseda
na tému ochrany životného prostredia

ORGANIZOVANÉ PODUJATIE PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH  ŠKÔL

16. apríla (pondelok) 8.00, 9.45, 11.35 hod.16. apríla (pondelok) 16. apríla 8.00, 9.45, 11.35 hod.8.00, 9.45, 11.35 

17. apríla (utorok) 8.00, 9.45, 11.35 hod.17. apríla (utorok) 17. apríla 8.00, 9.45, 11.35 hod.8.00, 9.45, 11.35 

18. apríla (streda) 8.00, 9.45, 11.35 hod.18. apríla (streda) 18. apríla 8.00, 9.45, 11.35 hod.8.00, 9.45, 11.35 

19. apríla (štvrtok) 8.00, 9.45, 11.35 hod.19. apríla (štvrtok) 19. apríla 8.00, 9.45, 11.35 hod.8.00, 9.45, 11.35 

20. apríla (piatok) 8.00, 9.45 hod.20. apríla (piatok) 20. apríla  8.00, 9.45 hod.8.00, 9.45

VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCIVE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCIVE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

CHCEŠ SA NAUÈI� HRA� 
NA KRÁ¼OVSKOM HUDOBNOM 

NÁSTROJI - ORGANE?

CHCEŠ SA NAUÈI� HRA� 
NA KRÁ¼OVSKOM HUDOBNOM 

NÁSTROJI - ? ORGANEORGANE

Bližšie informácie: 
pondelok – piatok   12.30 – 18.00 hod.
tel. è.: 041/ 542 20 75

PaedDr. M. Remenius, riadite¾ školy
PaedDr. B. Vörösová, zástupkyòa riadite¾a školy

k

Základná umelecká škola v Rajci to umožní všetkým 
de�om i dospelým. Záväzné prihlášky na štúdium nového 

študijného odboru v šk. r. 2012/2013 si môžete vyzdvihnú� v ZUŠ.

Domáca príprava na vyuèovanie je zabezpeèená v priestoroch ZUŠ.
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5. mája   o 19.00 hod. (Sobota) 20125. mája  o 19.00 hod. 
KULTÚRNY DOM V RAJCIKULTÚRNY DOM V RAJCI

Cena vstupenky: 12,- €
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC, PONDELOK AŽ PIATOK OD 8.00 DO 16.00 HOD.
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