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nám ZŠ a ZUŠ, kde z názvu škôl bolo od- novú skládku aj preto, aby sme nemuseli 
stránené slovo „mestská“. odpad vyváža� na najbližšiu skládku, ktorá 

Na základe jedného paragrafu z nového je až v Martine. 
školského zákona, sme zistili, že názov Snažíme sa udrža� cenovú reláciu takú, 
školy nemôže obsahova� slovo „mestská“. aby sa zbytoène nepremrštila dopravnými 
Preto sme dali túto skutoènos� na pravú nákladmi. Finanèné prostriedky, ktorými sa 
mieru. spláca úver by sa nemali premietnu� do 

Mestská základná škola sa premenova- ceny a cena za odpad by sa mala udrža�, 25. septembra sa konalo 
la na Základnú školu a Mestská základná prípadne len mierne stúpnu�.mimoriadne mestské za-
umelecká škola je premenovaná na Základ-stupite¾stvo na ktorom sa 
nú umeleckú školu. V akom štádiu je obchvat Rajca, rekon-uskutoènila vo¾ba hlavné-

štrukcia cesty 1. triedy v úseku K¾aèe-ho kontrolóra pre mesto Rajec.
Môžem len skonštatova�, že vo¾ba sa   V máji sa uskutoènila v meste anketa   Šuja.

Slovenská správa ciest (SSC) pripravi-v krátkom èase konala už druhý krát a to    o  využití športovej haly, na základe ktorej 
la tzv. zastavovací plán, z ktorého je zrejmé z dôvodu, že p. Albertová sa po štyroch me- sa dala vypracova� odborná štúdia. Sú už 
cez ktoré pozemky sa pôjde a ko¾ko metrov siacoch vzdala svojej funkcie. známe výsledky štúdie?

Táto štúdia bude predložená komisiám štvorcových z každej parcely bude zastava-Preto bolo potrebné v zmysle zákona 
pri mestskom zastupite¾stve (MZ) a násled- né.uskutoèni� novú vo¾bu. Po splnení daných 
ne na to rozhodne MZ, èo ïalej. Èi dáme MsÚ pripravil zmluvy o budúcich zmlu-podmienok sa prihlásili štyria uchádzaèi    
vypracova� novú projektovú dokumentá- vách pre SSC na základe ich podkladov. o túto funkciu. Tajným hlasovaním bola 
ciu na prispôsobenie sa novým športom Majite¾om, ktorých sa táto stavba dotkne, zvolená za hlavného kontrolóra Mesta Ra-
alebo nie. budú tieto zmluvy distribuované v najbliž-jec Ing. Bibiana Sekáèová.

šom èase. Chcel by som apelo-
va� aj na obèanov. Dopravy Pani Sekáèová zastávala miesto pra-
bude èím ïalej tým viac a ten-covníka, ktorý sa zaoberá vypracováva-
to obchvat je nevyhnutný. ním europrojektov. Je už vybratý na toto 
Pokia¾ je dohodnuté, že štát miesto nový pracovník, alebo sa bude 

 konanie? túto stavbu pokryje z vlast-kona� výberové
ných zdrojov, tak by sme sa Ing. Sekáèová zastávala miesto, ktoré 
mali k tomu postavi� tak, aby sa zaoberalo regionálnym rozvojom, èiže 
sa táto stavba zrealizovala a europrojektmi. K 30. 9. 2008 ukonèila pra-
nie h¾ada� tisíc dôvodov na to, covný pomer a k 1. 10. 2008 nastupuje        
aby sme zarobili na pozem-do funkcie hlavného kontrolóra. 
koch a tým znemožnili budúcu Z tohto dôvodu sa k 1. 10. 2008 uvo¾ni-
výstavbu.lo miesto pracovníka regionálneho rozvoja. 

Cena za pozemky bude Chcem zverejni�, aj prostredníctvom me-
navrhnutá na základe znalec-saèníka Rajèan, že na túto pracovnú pozíciu 
kého posudku. Ak budú zmlu-h¾adáme pracovníka najlepšie z Rajca a 

vy o budúcich zmluvách, èiže predbežné okolia, ktorý bude flexibilný, akèný a kto- Zaèalo sa so stavbou novej skládky 
zmluvy podpísané, bude môc� SSC požia-rému nerobí problém zaobera� sa novými odpadov pre rajecký región.

(bližšie informácie na str. 2) da� o stavebné povolenie, na základe ktoré-Máme už vybudovanú vaòu a na rozdiel projektmi. 
ho sa bude môc� zaèa� stava�.do iných okolitých miest budeme ma� kde 

po 31. 12. 2008 vyváža� odpad. Budujeme Prijali sa dodatky k zriaïovacím listi- Za rozhovor ïakuje Šzá

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupite¾stva v Rajci sa 
uskutoènilo 25. septembra. 

V prvom bode rokovania sa volil nový hlavný kontrolór mesta. 
Na MsÚ boli do termínu 11. 9. 2008 doruèené štyri prihlášky na 
túto funkciu. Následne boli uchádzaèi o funkciu pozvaní na roko-
vanie MZ, kde sa postupne predstavili. Potom sa pristúpilo k tajnej 
vo¾be, v ktorej bola za hlavnú kontrolórku mesta Rajec zvolená 
Ing. Bibiana Sekáèová. 

Po tomto bode programu sa poslanci zaoberali prvou úpravou 
sebou priniesol nový školský zákon, poslanci prijali dodatky k zria-rozpoètu pre rok 2008, odpísaním niektorých poh¾adávok, ako aj 
ïovacím listinám ZŠ aj ZUŠ, kde z názvu školy bolo odstránené odvolaním a následným delegovaním èlenov do Rady školy pri 
slovo „mestská“.Základnej škole Rajec, Základnej umeleckej škole Rajec, ako aj 

MsÚmaterských škôl. Vzh¾adom k legislatívnym zmenám, ktoré so 

MESTSKÝ ÚRAD V RAJCI

pracovníka pre regionálny rozvoj. 

 

prijme do pracovného pomeru 

    Podmienky prijatia:

    – požadované vzdelanie – stredná škola
    – prax minimálne 5 rokov
    – anglický jazyk – vítaný

Svoje prihlášky posielajte na adresu Mestský úrad, 
Námestie SNP 2, Rajec najneskôr v termíne do 31. 10. 2008.
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Výstavba novej skládky odpadov pre Rajec.

Foto: Šzá



Za uplynulé letné obdobie sa Mestská 
polícia v Rajci (MsP), tak ako po celý rok, 
sústredila hlavne na prevenciu dodržiava-
nia verejného poriadku, ochranu životného 
prostredia a èistotu v meste.

Prevenciou je vlastne samotný výkon 
služby hliadky MsP na území mesta. Mož-
no si obèania všimli, že kladieme dôraz na 
výkon služby formou pešej hliadky v cen-
tre, ale aj v širšom okolí. Služobné motoro-
vé vozidlo používame hlavne na pokrytie 
okrajových èastí mesta v noèných hodi-
nách z dôvodu okamžitého možného zása-
hu kdeko¾vek v meste. V letnom období 
sme riešili najviac priestupkov s našou 
mládežou. Jednalo sa hlavne o požívanie 
alkoholických nápojov 
mladistvými, zneèis-
�ovanie verejného 
p r i e s t r ans tva ,  
poškodzovanie 
cudzej  veci        
a v ostatnom èa-
se aj drobné krá-
deže. Priestupky 
boli riešené slovným 
pokarhaním, blokovou 
pokutou a v prípade maloletých osôb boli 
informovaní rodièia alebo si svoje ratolesti 
prišli prevzia� priamo na útvar MsP. V prí-
pade, že sa priestupok u niektorých jedin-
cov opakuje, informujeme aj príslušnú ško-
lu. V ostatnom èase sa v meste vyskytli 
krádeže kanálových krytov a poškodzova-
nie majetku mesta (novo osadené šmýkaè-
ky pre deti, dopravné znaèky, atï.). 

Touto cestou by sme radi požiadali 
obèanov mesta o spoluprácu. Pokia¾ viete 
nieèo bližšie o takýchto vandaloch, infor-
mujte nás na naše 

telefónne èíslo 0907/ 631 403 
alebo využite našu schránku na mestskom 
úrade. Každá, aj anonymná informácia 
nám môže pomôc� k vyriešeniu takýchto 
prípadov.

V najbližšej dobe máme v pláne rozšíri� 
kamerový systém. Pripravujeme zavedenie 
telefónneho èísla 159, ktoré sa ¾ahko zapa-
mätá a bude pre obèanov bezplatné. Plánu-
jeme osadenie druhého spoma¾ovacieho 
prahu (retardéra) na Námestí SNP.

Na záver by sme chceli poïakova� 
všetkým obèanom za spoluprácu.

npor. Marcel Urban
zástupca náèelníka MsP

Od 1. októbra ste nastúpili do funkcie – kontrola úloh vyplývajúcich z pôsobnosti 
hlavného kontrolóra Mesta Rajec. Môžete sa mesta,
nám predstavi�? – kontrola príjmov a výdavkov rozpoètu mes-

Mám 49 rokov. Vyštudovala som Vysokú ta a nakladanie s majetkom mesta,
školu dopravy a spojov v Žiline. V roku 2006 – vypracovanie odborných stanovísk k návr-
som absolvovala akreditovaný vzdelávací hom a úpravám rozpoètu a k závereènému 
kurz Ministerstva školstva SR – Odborná úètu a to ešte pred ich schválením MZ,
asistencia, tvorba a manažovanie európskych – zúèastòova� sa na zasadnutiach MZ a mest-
projektov. skej rady s hlasom poradným,

Mám za sebou viac ako 25 rokov ekono- – spolupracova� so štátnymi orgánmi vo ve-
mickej praxe, z toho vyše 20 rokov vo verej- ciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
nej správe, kde som zabezpeèovala komplex- mesta, zo štátneho rozpoètu alebo zo štruktu-
né a riadiace ekonomické èinnosti na úseku rálnych fondov Európskej únie,
rozpoètu, správy majetku a kontroly. Napo- – plni� úlohy vyplývajúce zo schváleného 
sledy som zastávala miesto pracovníka regio- plánu kontrolnej èinnosti na príslušný polrok,
nálneho rozvoja na Mestskom úrade v Rajci. – predklada� MZ správy o výsledku kontrol a 

roènú správu o kontrolnej èinnosti.
Vysvetlíte nám pôsobnos� hlavného Kontrolnej èinnosti podlieha:

kontrolóra mesta, Vaše zámery a priority? – mestský úrad,
Funkcia hlavného kontrolóra mesta je – rozpoètové a príspevkové organizácie zria-

obligatórnou funkciou, tzn., neponecháva sa dené mestom,
na zváženie mestského zastupite¾stva, èi túto – právnické osoby, v ktorých má mesto majet-
funkciu vytvorí alebo nie. Funkcia hlavného kovú úèas� a iné osoby, ktoré nakladajú s ma-
kontrolóra vyplýva zo zákona o obecnom jetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta 
zriadení. ponechaný na užívanie a to v rozsahu tohto 

Hlavný kontrolór je zamestnancom mes- majetku,
ta, jeho pracovný pomer vzniká vo¾bou. Volí – osoby a organizácie ktorým boli poskytnuté 
ho mestské zastupite¾stvo na dobu 6 rokov. z rozpoètu mesta úèelové dotácie alebo finan-
Hlavný kontrolór je priamo zodpovedný èné výpomoci.
mestskému zastupite¾stvu (MZ).

Pôsobnos� hlavného kontrolóra mesta, Vo svojej práci považujem za prioritu do-
rozsah a spôsob kontrolnej èinnosti upravuje h¾ad nad dodržiavaním zákonov SR a všeo-
najmä Zákon è. 369/1990 o obecnom zriade- becne záväzných nariadení mesta, najmä však 
ní, Štatút mesta, Zákon è. 502/2001 o finan- uplatòovanie princípov hospodárnosti, efek-
ènej kontrole a Zákon è. 10/1995 o kontrole. tívnosti a úèelovosti nakladania s majetkom 

K hlavným úlohám kontrolóra patrí pre- mesta vrátane jeho finanèných prostriedkov.
dovšetkým:

V tajných voľbách na MZ konanom 25. septembra bola tajným 
hlasovaním zvolená nová hlavná kontrolórka mesta Rajec, ktorou 
sa od 1. októbra 2008 stala Ing. Bibiana Sekáčová. Pri nástupe do jej 
funkcie sme ju oslovili a položili sme jej zopár otázok.

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Mesto Rajec v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu 
života, z dôvodu zabezpeèenia ochrany zdravia pred vznikom a šírením prenosných 
ochorení, v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov, v zmysle §36, ods. 1 písm a), §33 ods.1 písm f) zákona 126/2006 Z.z. o verejnom zdra-
votníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mes-
ta è. 63/2005 vydáva toto nariadenie:

Ukladá všetkým fyzickým a právnickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré 
vlastnia, užívajú alebo spravujú nehnute¾nosti a hnute¾né veci povinnos� 

vykona� deratizáciu. 
Deratizácia sa bude vykonáva� na území mesta Rajec v termíne: 

od 15. 10. 2008 do 31. 10. 2008.
Porušenie povinnosti tohoto nariadenia je priestupkom v zmysle §38 zákona 

126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.

NARIADENIE O VYKONANÍ DERATIZÁCIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Za rozhovor ïakuje Šzá

Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

MESTSKÁ POLÍCIA 
INFORMUJE

MESTSKÁ POLÍCIA 
INFORMUJE
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23. október 2008 o 15.00 hod.23.  o  hod. október 2008 15.00

Posedenie s  kultúrnym programom a malým občerstvením.

Mestské kultúrne stredisko v Rajci

sála Kultúrneho domu v Rajcisála Kultúrneho domu v Rajci

DEŇDEŇ
ÚCTY K STARŠÍMÚCTY K STARŠÍM

To, že deti sú naša budúcnos� vie každý. 
Uvedomuje si to aj Mesto Rajec, veï aj na 
uliciach a hracích plochách mesta sa den-
ne hráva množstvo detí a mládeže. 

Aj preto sa Mesto Rajec snaží postupne 
zabezpeèi� hracie plochy èi už vybudova-
ním miniihriska, skate parku, nových 
trávnikov na futbalovom ihrisku... Minulý 
rok zaèalo s opravou a osádzaním nových 
detských preliezok, šmýkaèiek a hojdaèiek 
na sídlisku Sever.

V máji pokraèovalo v oprave a obnove 
náterov poškodených súèastí detských 
ihrísk a osadení nových šmýkaèiek na 
uliciach Pri Rajèanke a Partizánska.

Na realizácii tohto diela sa finanène 
podie¾alo Mesto Rajec v sume 85 000,- Sk 
(2821,48 €) a tieto práce vykonala firma 
MC-mont z Lábu.

Tieto úpravy urèite potešia nielen deti, 
ale aj rodièov, ktorí budú ma� väèšiu istotu, 
že ich deti si nemôžu ublíži� na poškode-
ných preliezkach a hojdaèkách. 

Šzá

Rajec bol významným remeselným mes- ché pracovné postupy, z ktorých je možno 
tom a práve preto Základná cirkevná škola vytvori� ve¾ké množstvo ïalších ozdôb, 
J. M. Vianneyho v Rajci, v rámci nového vytvarova� a posklada� celý výrobok. 
uèebného programu, dala priestor žiakom O tom, že to nie je také jednoduché, ako 
piatych roèníkov, aby sa podrobnejšie ve- sa zdá sa už deti presvedèili a preto im drží-
novali remeselným technikám. me palce, aby svojou trpezlivos�ou a zruè-

nos�ou dosiahli èo najkrajšie  
Mestské kultúrne stredisko v Rajci vy- E. Pekná

šlo v ústrety ZCŠ a v rámci remeselnej 
dielne sa zameralo na jednotlivé remeslá 
podrobnejšie. Zruènos�, umelecké i estetic-
ké cítenie si majú možnos� žiaci rozvíja�    
v rámci predmetu regionálnych remesiel. 

V tomto školskom roku sa budú veno-
va� drotárstvu a kožiarstvu. Oboznámia sa 
s históriou i súèasnos�ou týchto remesel-
ných techník, postupne preberú jednodu-

hotové diela.

KRAJŠÍ SVET

PRE DETI

KRAJŠÍ SVET

PRE DETI

Foto. Šzá

REMESLÁ MAJÚ ZELENÚ...

Mestské kultúrne stredisko v Rajci 
a Regionálne kultúrne stredisko v Žiline

vás pozývajú na

DETSKÚ IMPROLIGU
Sú�až v detskej tvorivosti a improvizácie

24. októbra 2008 o 15.30 hod.

Ve¾ká zasadaèka MsÚ v Rajci

DETSKÚ IMPROLIGU

24. októbra 2008 o 15.30 hod.

si môžete zakúpi� 
v týchto predajniach:

PNS
Trafika Bellita

Potraviny Benipa
Stánok pri poliklinike

Kniha Šamalíková
Pošta 

a v MsKS (v knižnici).
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v hodnote 500 Sk. Ich nákup bude neobme-Poèas osláv Dòa eura vyštartovalo        
dzený. K dispozícii budú na poštách a vo z Bratislavy špeciálne upravené vozidlo     
všetkých bankách.s prezentaènou technikou – tzv. Euromobil, 

ktorý bude 100 dní brázdi� slovenské cesty, 
Mince a bankovkynajmä od¾ahlejšie lokality na vidieku.

Existuje sedem eurobankoviek: 
500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 € Cie¾om tohto projektu je prinies� naj-
a osem euromincí v hodnote: dôležitejšie informácie o eure aj tým ¾u-
2 eurá, 1 euro a 50, 20, 10, 5, 2 a 1 cent.ïom, ktorí k nim majú s�ažený prístup. Na 

svojej misii navštívi Euromobil vyše 150 
V ktorých krajinách sa platí euromobcí a ich obyvate¾om sprostredkuje infor-
Slovensko sa stane 16 krajinou, v ktorej mácie o našej novej mene zábavnou a inter-

sa bude plati� eurom. Pridáme sa ku kraji-aktívnou formou.
nám ako Belgicko, Fínsko, Francúzsko, 

Kedy príde euro na slovensko Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, 
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španiel-Oficiálnym dátumom zavedenia eura je 
sko, Taliansko, Slovinsko, Cyprus a Malta.1. január 2009. Duálne obdobie, poèas kto-Oslavy 100 dní do zavedenia eura sa 

rého budeme môc� plati� eurami aj koru-konali vo všetkých krajských mestách v so-
Eurokalkulaèkanovými bankovkami a mincami potrvá od botu 27. septembra v popoludòajších hodi-

V priebehu nieko¾kých týždòov dosta-1. januára do 17. januára 2009. Výdavok nách pod názvom Deò eura. Pre návštevní-
ne každá domácnos� eurokalkulaèku spolu však dostaneme už len v eurách. Ceny sa kov bol pripravený bohatý kultúrny pro-
s informaènými brožúrami o eure. Eurokal-budú musie� zobrazova� duálne èiže v eu-gram, vystúpenia populárnych hudobných 
kulaèka bude pomôckou pri prechode na rách aj korunách ešte celý rok 2009.kapiel, taneèných skupín a významných 
novú menu, lebo automaticky preráta sumy osobností. Deti sa zabavili a zároveò získali 

Ako sa pripravi� na novú menu v korunách na eurá a opaène stanoveným informácie v detskom stane a každý sa 
Najjednoduchším spôsobom je pred za- konverzným kurzom, ktorý je v nej pevne mohol zapoji� do sú�aží o euro ceny. Na ak-

vedením eura vloži� peniaze na úèet do ban- naprogramovaný.cii bol prítomný aj maskot, známy z televíz-
ky, kde budú automaticky prevedené na euro nych spotov o eure. Program v Žiline sa 
presne stanoveným kurzom 1€ = 30,1260 Sk. Informácie o eurozaèal o 14.00 hod. na Hlinkovom námestí.

Komerèné banky budú korunové mince Aktuálne informácie o eure môžete získa� 
vymieòa� do konca júna 2009, Národná z internetovej stránky  .Podujatie malo nielen zábavný, ale 
banka Slovenska do konca roku 2013. Ban- Bezplatné volania na Euro Info linku sú najmä informaèný charakter. Na námestí 
kovky budú komerèné banky vymieòa� do možné zo sietí T-Com, T-Mobile, Orange bol vytvorený náuèný chodník zložený       
konca roku 2009 a Národná banka Sloven- na èíslo 0800 103 104.z viacerých prezentaèných stánkov, v kto-
ska neobmedzene. E-mail:  ;rých sa návštevníci dozvedeli najdôležitej-

Od 1. decembra 2008 sa zaènú predáva�                     . šie informácie o novej mene a jej zavedení 
štartovacie balíèky so 45 euromincami       Spracovala Šzána Slovensku. 

www.euromena.sk

euro@finace.gov.sk
euroinfo@nbs.sk

BLÍŽI SA EURO 

KONCERTKONCERT
Speváckeho zboru slovenských uciteliek OZVENASpeváckeho zboru slovenských uciteliek OZVENA

a talianskeho mužského speváckeho zboru

Claudio Monteverdi z Udine
a talianskeho mužského speváckeho zboru

Claudio Monteverdi z Udine

11. 10. 200811. 10. 2008
sobota o 18.30 hod.18.30

kostol sv. Ladislava v Rajci kostol sv. Ladislava v Rajci 

¡¡

Mestské kultúrne stredisko Rajec Mestské kultúrne stredisko Rajec 
RKC farnost RajecRKC farnost Rajec`̀

dakuje

Materskej škole 

na Mudrochovej ul.

za výstavu prác žiakov

a 

Marte Horníkovej

za výstavu
pletených bábik.

Mestské kultúrne

stredisko v Rajci

Ilustraèné foto: internet



6

RAJÈAN 10/2008

Unikátny, energeticky úsporný super- Deò otvorenia supermar-
market Tesco v Rajci (známy aj svojimi ketu v Rajci, ktorý je v rámci 
ïalšími prívlastkami ako drevený alebo Slovenska 68. Tesco obcho-
zelený), ktorý vyvolal záujem verejnosti po dom na Slovensku, bol pre 
slávnostnom výkope koncom mája tohto zákazníkov plný oèakávania, 
roku, bol slávnostne otvorený. Stalo sa tak benefitov a zábavy... Poèas 
v sobotu 13. septembra 2008 o ôsmej hodi- celého dòa hostesky rozdáva-
ne ráno za úèasti mnohých vzácnych hostí. li balóny, letáky, žetóny, bolo 

pripravených množstvo sú�a-
ží a detských hier, skákací Ceremoniálu otvorenia obchodu, ktorý 
hrad, konský povoz �ahaný predstavuje ïalší významný krok spoloè-
koòmi, ma¾ovanie tvárièiek, nosti Tesco v starostlivosti o životné pro-
remeselníci predvádzali stredie sa zúèastnil Jeho excelencia britský 
ukážky svojich prác...ve¾vyslanec na Slovensku Michael Ro-

berts, Ján Slabý, predseda Výboru NR SR 
„Sme ve¾mi radi, že stav-pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a 

ba ekologického supermarketu sa zrealizo- o ochranu životného prostredia. V stavbe sú ochranu prírody, ktorí spolu s primátorom 
vala práve v Rajci. Od roku 1993 sme zapo- použité prírodné materiály ako drevo, ovèia mesta Ing. Jánom Rybárikom a s manažér-
jení do projektu – Brundtlandské mesto a do vlna èi lisovaná slama, pri výrobe ktorých kou obchodu Adrianou Hodoòovou sláv-
tohto projektu zapadá aj tento supermar- vzniká minimum škodlivín do ovzdušia. Na nostne prestrihli pásku. Za spoloènos� 
ket. Urèite prispeje ku konkurencie schop- obchode je nainštalovaná napríklad solárna Tesco sa otvorenia zúèastnili aj prevádzko-
nosti v rámci nášho mesta a regiónu.  t ec h ni k a,  zn íž ené osvetlenie z 1000 na 700 vý riadite¾ Tesco Stores SR Peter Varmuža. 

V koneènom dôsledku po- luxov, noèné chladenie predajnej plochy 
cíti výsledok predovšetkým chladnejším vonkajším vzduchom, lepšie 
obèan a verím, že to obèa- tepelná izolacia stien a strechy zníži tepelné 
nia náležite využijú straty o 30 %, úsporné chladiace regály       “, pove-

s dvojitou vzduchovou clonou, na splacho-dal primátor mesta Ing. Ján 
Rybárik pri príležitosti ot- vanie WC sa využije dažïová voda, a iné... 

Obchod má tisíc metrov štvorcových pre-vorenia supermarketu 
. dajnej plochy. Prácu tu našlo 21 ¾udí.Tesco

Partnerom pre supermarket Tesco Ra-„Energeticky úsporný 
jec Áno pre obchod Tesco v Rajci je  sa stala nezisková organizácia 
životnajnovším krokom našej , s ktorou Tesco už dlhodobejšie pra-

spoloènosti k napåòaniu cuje na projekte vianoèná zbierka Pomôžte 
svojho verejného záväzku spolu s nami. Áno pre život je nezisková 
zníži� vlastnú uhlíkovú organizácia poskytujúca sociálne služby a 
stopu o 50 % do roku 2020. odborné poradenstvo pre osamelé tehotné 
Som rád, že sme našli na ženy v núdzi a osamelé matky s de�mi – 

jeho vybudovanie vhodnú lokalitu v takej obete domáceho násilia. Prevádzkuje aj Zákazníkov privítal obchod s mnohými 
rázovitej obci akou je Rajec. Obchod sa bezplatnú telefónnu linku. Tohto roku osla-naj... – je to najväèší obchod v meste a 
chce nielen svojim architektonickým vuje svoje 10. výroèie založenia. Organizá-širokom okolí s najväèším parkoviskom, 
vzh¾adom, ale aj svojimi energeticky úspor- cia bola vybraná na základe hlasovania najširším sortimentom, najdlhším èasom 
nými opatreniami správa� priate¾sky k prí- zamestnancov supermarketu Tesco Rajec a predaja a s novou službou akou je možnos� 
rode a by� príkladom v oblasti technických symbolický šek so sumou 20 000 korún plati� eurom. Vïaka svojej drevenej kon-
a stavebných noviniek prevzala poèas slávnostného otvorenia “, pokraèoval riadi-štrukcii, ako aj ïalších stavebných prvkov 

obchodu riadite¾ka tohto zariadenia Anna te¾ stavebného oddelenia a zároveò garant z prírodných materiálov ako ovèia vlna a 
Verešová z rúk manažérky obchodu Adria-environmentálneho projektu spoloènosti lisovaná slama, dostal oznaèenie unikátny. 
ny Hodoòovej.Tesco Stores SR, a.s. Miroslav Friml.Je to jediný obchod svojho druhu nielen na 

Slovensku, ale aj krajinách strednej Euró-
Šzá a O¾ga HrnèiarováO energeticky úspornom py, kde spoloènos� Tesco pôsobí. 

manažérka vonkajších vz�ahov supermarkete Tesco Rajec v skratke
Tesco Stores SR, a.s.Supermarket v Rajci bude patri� k sérii 

Ide o unikát – prvý drevený, zelený, už vybudovaných, energeticky úsporných 
energeticky úsporný Tesco obchod nielen obchodov spoloènosti Tesco na Slovensku, 
na Slovensku, ale aj v krajinách strednej ktorých technické zariadenia v stavebnej    
Európy, kde Tesco pôsobí. Supermarket i prevádzkovej èasti prinášajú zníženie 
Tesco Rajec predstavuje jednu z ïalších uhlíkovej stopy a tým i zníženie zá�aže na 
aktivít spoloènosti Tesco v starostlivosti     životné prostredie. 

SUPERMARKET TESCO PRIVÍTAL PRVÝCH ZÁKAZNÍKOV
Keď obchod prináša prevratný prístup v znižovaní vlastnej uhlíkovej stopy...

Foto: K. Kalmová

Foto: K. Kalmová
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august a september. V roku 2005 spoloènos� Asnet s.r.o      
Ako kompenzáciu za vzniknutú situá-v spolupráci s mestom Rajec zrealizovala 

ciu budú ma� zákazníci jeden mesiac tele-projekt digitálneho MMDS systému. 
vízneho vysielania zadarmo!Ako prevádzkovate¾ MMDS systému  

v meste Rajec z dôvodu skvalitnenia pre-
PLÁNOVANÁ PROGRAMOVÁ PONUKA vádzky vysielania zrealizovala stavbu no-

JE NASLEDOVNÁ:vého stožiara. 
Spoloènos� plánuje spusti� novy balík 

ÈT 1, ÈT 2, Prima, Galaxie Sport, Filmbox, programov s rôznorodým tematickým za-
Film+, TA3, STV 1, STV 2, STV 3, meraním a spravodajstvom za zatia¾ nez-
Markíza, TV JOJ, Viasat History, Viasat Spoloènos� Asnet s.r.o. bola založená   menenú cenu 154,- Sk. Okrem iného chce 
Explorer (05:00 – 23:00 hod.) – Viasat Spice v roku 2004. Zaoberá sa retransmisiou a in- ponúknu� novým zákazníkom výhodnú ak-
(23:00 – 04:00 hod.), Animal Planet, TV Lux; tegráciou digitálnych systémov iným ope- ciovú cenu za pripojenie. 
TV Deko, TV Paprika, Music Box, TV Pa-rátorom. Patrí medzi spoloènosti, ktoré ako Asnet, s.r.o. sa touto cestou ospravedl-
triot, Sport 1, Minimax, Rajec Infokanál.prvé na Slovensku zaviedli digitalizáciu òuje všetkým zákazníkom, ktorí mali zní-

televízneho vysielania. ženú kvalitu príjmu na prelome mesiacov F. Podmanicky

V tomto roku oslávuje Spolok vèelárov Slovenska v Rajci     Vèelárstvo v tomto období 
70. výroèie založenia. prežíva nároènú etapu nako¾ko 

Organizáciu založili v roku 1938 poprední vèelárski nadšenci poèet vèelstiev klesá. Je to 
ako Vojtech Krížan, vtedajší uèite¾ v Rajeckej Lesnej, Bohdan spôsobené hlavne chorobami 
Šnábl – lesník, Eugen Kullman – uèite¾ a ïalší aktívni vèelári. vèiel. Spomeniem len niektoré. 

Vèelárska organizácia bola v Rajci založená už aj v roku 1919. Ide hlavne o hnilobu vèelieho 
O tom priniesol správu èeský èasopis „Vèeláø“, v júnovom èísle    p lodu a mor vèelieho plodu,      
z roku 1919. Pomohol ju založi� èeský profesor a vèelársky aktivista v dôsledku ktorých silne na-
Jakš. Nepodarilo sa nám zisti� prvého predsedu, predpokladáme padnuté vèelstvo zahynie.       
však, že to bol Jozef Janèoviè, vtedajší aktívny vèelár. Táto organi- Z dôvodu zabránenia šírenia 
zácia však, pre slabú èlenskú základòu, po založení vèelárskej or- nákazy, na základe veterinárnej prehliadky sa musia likvidova� aj 
ganizácie v Žiline v roku 1927 sa k nej prièlenila. vèelstvá žijúce, v ktorých sa nákaza potvrdila. Stavy vèelstiev 

Rokmi sa však rajeckí vèelári nato¾ko zve¾adili, že mohli ma� ovplyvòuje aj klieštik, je to malý živoèích, ktorý parazituje na tele 
vlastnú základnú organizáciu a túto si aj založili v roku 1938. vèiel a pri premnožení dokáže znièi� celé vèelstvo. 

V nemalej miere ovplyvòuje poèet vèelstiev aj trend doby, 
Vèela medonosná žije v spoloèen- nako¾ko chov vèiel vyžaduje množstvo èasu v období, keï je to 

stve kde panuje prísna hierarchia. Toto nutné, nie keï sa chce. Prehliadku vèiel je optimálne robi� okolo 
spoloèenstvo je zložené z matky  krá- obeda práve v dobe, keï je èlovek v zamestnaní a èasto to do 
¾ovnej, trúdov a robotníc – samotných víkendu „nepoèká“. 
vèiel. 

Úlohou matky je hlavne kladenie Chov vèiel je zá¾uba, ktorá prináša èloveku rados� a úžitok. No 
oplodnených vajíèok, z ktorých sa liah- je za tým množstvo èasu a úsilia èo èasto nezainteresovaní nevidia a 
nu vèely a riadenie a udržiavanie systé- myslia si, že je to „zárobkový podnik“.
mu vèelstva ako celku, ale aj kladenie Potvrdzuje to aj veková štruktúra vèelárov, kde na malé výnim-
neoplodnených vajíèok, z ktorých sa ky ide o ¾udí na dôchodku, èasto vo ve¾mi pokroèilom veku a záu-
liahnu trúdy. Matka žije v úli nieko¾ko jem mladých o chov vèiel je žia¾ minimálny.
rokov. Potravou matky je vèelia mater- Preto chcem poïakova� všetkým, ktorí sa starajú o vèely za ich 
ská kašièka, ktorou ju kàmia vèely. prácu, ktorá prináša úžitok všetkým a dúfam, že sa nájdu mladí 

Robotnice majú prácu v úli rozdelenú nasledovne: mladé vèely ¾udia, ktorí budú pokraèova�.
èistia bunky v plástoch, staršie zabezpeèujú potravu, kàmia matku a 
strážia vchod do ú¾a. Dåžka života vèiel je rozdielna. Vèely vyliah-
nuté v závere leta žijú až do jari, nako¾ko matka v zimných mesia-
coch nekladie vajíèka. Naopak vèely v období znášky žijú len nie-
ko¾ko týždòov. 

Život trúdov je podstatne ¾ahší, ale s krutým koncom. Nako¾ko 
ich úlohou je oplodni� matku a vytvára� v úli príjemnú atmosféru, 
no koncom leta ich vèely vyženú z ú¾a a zahynú. 

Vèely žijú v ú¾och, ktoré èlovek vytvoril na chov, ale aj v duti-
nách stromov v prírode.

Medzi vèelie produkty patrí hlavne med, ktorého je nieko¾ko 
druhov (kvetový, lesný...), ïalej pe¾, vosk, propolis, materská 
kašièka a vèelí jed. Produktom vèiel je obrazne aj ovocie nako¾ko 
majú nenahradite¾nú úlohu v ope¾ovaní rastlín aj v 21. storoèí. 

VÈELA MEDONOSNÁ A VÈELÁRSTVO V 21. STOROÈÍ

P. Pekara, Šzá

Foto: P. Pekara
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Nezisková organizácia Áno pre život 

organizuje pri príležitosti 10. výroèia svojho založenia

BENEFIÈNÝ KONCERT, 
nad ktorým prebral záštitu eurokomisár Ján Fige¾.

Pozývame vás 

24. novembra 2008

do Mestského divadla v Žiline.

Príïte podpori� dobroèinnú akciu.

Vý�ažok z koncertu je urèený na èinnos� Domova 

Gianny B. Mollovej, v ktorom nachádzajú pomoc v èase 

krízovej životnej situácie osamelé matky s de�mi.

Podrobnejšie informácie o koncerte budeme prie-

bežne zverejòova� na  a v regionál-

nych médiách. Tel.: 041/ 549 59 50

www.anoprezivot.sk

Na poèes� nášho priate¾a, II. skupina
ve¾kého fanúšika futbalu, zaèal St. Bystrica – Zbyòov 0:2
písa� svoju históriu Memoriál Zbyòov – Val. Belá 0:0
Miroslava Prokopovièa. Val. Belá – St. Bystrica 1:1

V sobotu 30. augusta sa us- O 3. miesto 
kutoènil 2. roèník celodenného V. Belá – K¾aèany 3:3 (5:6 p.k.)
športového turnaja mužov, ktorý O 1. miesto 
zorganizovali priatelia futbalu za Santos – Zbyòov 1:1 (4:2 p.k.)
podpory Mesta Rajec a niekto- CELKOVÉ PORADIE
rých podnikate¾ských i nepodni- 1. FC Santos Rajec
kate¾ských subjektov. 2. Zbyòov

Turnaja sa zúèastnili: Santos 3. K¾aèany
Rajec, Kunerad, K¾aèany, Stará 4. Valaská Belá
Bystrica, Zbyòov a Valaská Belá. 5. Stará Bystrica
Hralo sa v dvoch vyžrebovaných 6. Kunerad
skupinách, z ktorých ví�azi hrali Sú�až o najlepšieho strelca vy-
vo finále. hral Pavol Jánošík (Santos), naj-

lepší brankár bol vyhodnotený PRIEBEH TURNAJA 
Adrián Kramár (Santos), najuži-I. skupina
toènejší hráè Daniel Adamovský. Santos – Kunerad 6:0

Ceny pre ví�azov odovzdal Kunerad – K¾aèany 1:2
Miroslav Prokopoviè mladší. Santos – K¾aèany 2:0

VII. roèník sú�aže vo fitness, sa medzi slovenské bodyfit-
bodyfitness a kulturistike žien a nesky, 5-mesaèná príprava, tvrdé 
fitness mužov Grand Prix Slova- tréningy a prísna diéta priniesli 
kia sa konala v sobotu 27. sep- zaslúžené ovocie a Silvia skonèi-
tembra v Šuranoch. la na vynikajúcom 3. mieste. 

Sú�až bola zároveò nominaè- Momentálne sa pripravuje a 
nými pretekmi na majstrovstvá „dolaïuje“ formu na GP Pepa    
sveta v Santa Suzane. v Opave (ÈR) a sezónu ukonèí 

Tejto pohárovej sú�aže sa zú- Tatranským pohárom v Poprade 
èastnila aj Silvia Frišová, repre- na konci októbra. 
zentantka klubu Mozoláni Trai-
ning Žilina. Výsledky GP Šurany: 

Silvia zaèala s týmto športom kategória bodyfitness do 163cm 
práve v R-fitness centre Rajec,   1. Katarína Verbovská – Veterin. 
v ktorom ju môžete èasto stretnú� BB club Košice
pri jej tréningoch. Hoci GP Šura- 2. Pavla Švecová – KK MŠK 
ny boli pre Silviu prvými Žiar nad Hronom
pretekmi a takpovediac ve¾kou 3. Silvia Frišová – Mozoláni 
„skúškou“, èo sa týka zaradenia training Žilina 

MEMORIÁL MIROSLAVA PROKOPOVIÈA 
Pridomoví záhradkári v Rajci pozývajú všetkých obèanov 

a návštevníkov nášho mesta 

na VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOV, 

ktorá bude inštalovaná v Pastoraènom centre (stará fara) 

v dnoch 18. až 20. 10. 2008. 

18. októbra (sobota) od 10.00 do 18.30 hod.
19. októbra (nedel’a) od 9.00do 18.00 hod.
20. októbra (pondelok) od 8.00 do 14.00 hod.

Privítame každého, kto si nájde èas a príde si pozriet’ výsledky 
úsilia a starostlivosti našich záhradkárov.

Výstavu obohatia a spestria svojimi kresbami a výtvormi aj 
žiaci základných a materských škôl.

VSTUPNÉ JE DOBROVOL’NÉ.
Tešíme sa na vás, urèite bude èo pozerat’.

Výbor ZO SZZ – pridomový záhradkár Rajec

VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOV
v Pastoraènom centre
18. až 20. 10. 2008

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOVPOZVÁNKA NA VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOV

GRAND PRIX SLOVAKIA 
ŠURANY 2008

-rk-

Foto: K. Kalmová

Text a foto: Sf
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Úrad na ochranu osobných údajov – Odbor legi-
slatívno-právny a registra IS, JUDr. O¾ga Krutá:

Pod¾a § 2 zákona è. 154/1994 Z. z. o matri-
kách v znení neskorších predpisov úèelom ma-
triky je štátna evidencia o osobnom stave fyzic-
kých osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo 
alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a 
štátnych obèanov Slovenskej republiky, ktorí sa 
narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cu-
dzine. Matrièný úrad plní oznamovaciu po-
vinnos� o údajoch zapísaných v matrike alebo 
zbierke listín voèi štátnym orgánom, obciam a 
iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v oso-
bitných predpisoch (§ 32). 

Z tohto princípu matrika nemôže by� zdrojom 
týchto údajov je to nad zákonom urèený úèel. 

Na zverejnenie týchto údajov v Mesaèníku 
Rajèan je potrebný súhlas dotknutých osôb. Po 
získaní tohto súhlasu budeme v rubrike pokraèo-
va�.

Mestský úrad Rajec

inzercia inzercia

inzerciainzercia

inzercia

inzercia

V tomto čísle Rajčana vám už neprinášame 
údaje o narodeniach, sobášoch a úmrtiach.

Čitatelia Rajčana boli po dlhé roky na túto 
rubriku zvyknutí. Podľa najnovších pokynov 
Úradu na ochranu osobných údajov nie je 
zatiaľ možné v tejto rubrike pokračovať.
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jej kategórii. Na behu hrebeòom Nízkych Tatier 
obsadila 3. miesto a hneï o mesiac vyhrala 
Kysucký maratón v Èadci. Pokraèovala v prete-
koch do vrchu a cestných behoch a svoju rados� 

Do roku 1993 fungoval pod hlavièkou TJ zo športu nám ukázala na Rajeckom maratóne, ného behu, bicykla èi plávania si už nevie svoj 
Rajec odbor turistiky, mal 15 èlenov. Aj keï sa kde si dobehla pre 3. miesto vo svojom osobnom životný štýl ani predstavi�. Aj tento rok pokra-
mnohí vymenili, stála zostava vytrvalcov v klube rekorde 3:32:16 a zabehla tak svoj 35. maratón.èoval výbornými výsledkami a spoloène s Ras-
je doposia¾ a tí odvádzajú aj najviac práce, èi už Je rovnocennou súperkou mladších bežkýò �om sú si tvrdými súpermi, ktorí bojujú plece pri 
športových výkonov alebo pri rôznych ak- a necháva ich ve¾akrát ïaleko za sebou. Pripra-pleci. Raz vyhrá jeden raz druhý. 
ciách, ktoré klub usporadúva. vuje sa na maratón do Košíc, ktorý je za sezónu V tomto roku má tiež 30 

Maratón klub Rajec už 4-tý a urèite to nie je posledný maratón v tom-pretekov. Najviac mu sedia behy Od roku 1993 je  
to roku.do vrchu, duatlony a všetky behy samostatnou èlenskou organizáciou. Má 30 

do 25 km. Maratón je pre neho èlenov dospelých aj detí.
ABSOLVOVANÉ PRETEKY PO RM:obrovský výdaj energie, ale prí-

pravu naò nikdy nepodceòuje. Bežci z klubu sa zúèastòujú pretekov     19. august Triatlonv Žiline
Rajecký maratón je aj jediný, v rámci celého Slovenska, ale aj v zahranièí. Do studenej vody na Vodnom diele v Žiline sa 
ktorý v súèasnosti behá. V Rajci Bežecká sezóna rekreaèných bežcov zaèína odhodlali Jozef Stupòan a ¼uboš Cesnek. Triat-
dobehol v èase 2:49:28 na celko-na jar a konèí sa v novembri. Spadajú do toho lon zvládli v pekných èasoch a nakoniec im za-

vom 11. mieste, ako druhý Rajèan. V jeho špor-behy do vrchu, cestné behy, polmaratóny, mara- svietilo aj slnko.
tovej kariére za 11 rokov absolvoval viac ako tóny, vysokohorské behy, duatlony cestné aj 23. august Gaderskou dolinou
400 pretekov, ale ani jeden z nich nevzdal. To si horské (bicykel + beh), triatlony (plávanie + beh J. Kasman 1:09:15, P. Zafka 1:03:45, P. Mihálec 
zaslúži obdiv, ve¾akrát siahal až na dno svojich + bicykel), horská cyklistika. 1:14:24
síl a do cie¾a sa pár krát aj takmer „doplazil“. Poèas zimy zase zimné triatlony (beh + bi- 30. august Beh do vrchu Gerlach

cykel + bežky), preteky na bežkách, Biela stopa, Galoviè R. – 5. m. 44:44
Ondrej Gorazd Vese-ale netreba zabúda� ani na bežecké tréningy, 6. septembra Bojnický duatlon

zimná lovský. Ve¾mi ob¾úbený pretože aká je príprava, taká je v lete sezó- 3. miesto absolútne Z. Koleda 1:08:30, nad 40 
mladý muž v kolektíve, na. rokov: 3. m. P. Uhlárik 1:23:26, 7. m. J. Stupòan 

Zimná príprava pre deti zaèína v telocviè- ktorý je v ráde menších 1:32:34
ni na ZCŠ v Rajci, kde pozývame všetky deti, bratov, venuje sa štúdiu 13. septembra Zátopkova desiatka
ale aj rodièov s de�mi, zapoji� sa do športové- teológie a žije v kláštore Z. Koleda 35:47, O. Veselovský 36:06, B. Galo-
ho života a privies� deti k športu. na Kremnických baniach. viè 37:44, P. Zafka 40:09, P. Uhlarik 40:43,       

Popri rôznych èinnos-Príprava dospelých je individuálna, ale kaž- J. Stupòan 42:52, J. Kavec 45:28, J. Židekova 
tiach, ktoré vedie a pri-dú nede¾u o 10.00 hod. je spoloèný tréning, 46:01, M. Hartinik 48:32.
pravuje spoloène s brat-stretnutie je pri zastávke Rajec-Juh. DETI – mladší chlapci 400 m: 3. P. Uhlárik, 
mi, sa zaèal venova� aj Poèas roka sa zúèastnujeme na viac ako 100 1:20, P. Hartinik 1:42, M. Kavec 1:43, D. Ces-
behu a prebojoval sa medzi najlepších. podujatiach, ktoré sú každú sobotu a nede¾u. nek 1:43

Každý rok absolvuje preteky pod¾a možnos-Najväèším vyvrcholením je Rajecký mara- Mladší žiaci 600 m: 1. M. Pekný 2:00
ti, ale Rajecký maratón nevynechá. V minulom tón a k tomu smeruje aj naša príprava. Na mara- 13. september Beh na Malinné
roku prešiel spolu s kamarátom na bicykli 6 000 tóne, ktorý je na domácej pôde, chce každý Ras�o Galoviè obsadil absolútne 2. miesto za 
kilometrov z Kremnických baní až do Izraela. uspie� èo najlepšie a poda� èo najlepší výkon. 37:35 a J. Kardošová 2. miesto 56:36.
Prešiel cez dva svetadiely Európu a Áziu, 14. septembra Rakovská trinástka

Postupne Vám predstavíme náš klub a za- spoznal rôzne kultúry národov, navštívil miesta, 2. m. R. Galoviè 45:16
èíname tými najlepšími v tomto roku: ktoré ako sám hovoril – „skrývali v sebe nieèo 20. september Topolèianský polmaratón

tajomné, silné a nadzemské“. Bola to úmorná Z. Koleda – 3. m. 1:17:39, P. Uhlárik – 7. m. 
Rastislav Galoviè cesta, na ktorej museli siaha� na dno svojich síl,  bežal 1:30:39, J. Žideková – 1. m. 1:42:04

zdoláva� vrcholy, rôzne nástrahy, hlad, vidie� svoj druhý maratón v živo- 21. september Beh na Ve¾kú Raèu
biedu, utrpenie, ale aj lepi� duše na bicykli. te. Prvý zabehol ako 19- 9. Z. Koleda 34:16, P. Uhlárik 40:58, J. Žide-
(pekne spracované DVD si môžete pozrie�, roèný tiež v Rajci v èase ková 43:31 – 2. m., P. Zafka 44:22, J. Kavec 
prípadne objedna� v našom klube). 2:37:38. 45:35, J. Kardošova 46:37

Tento rok má za sebou už viac ako 30 prete-Športu sa zaèal veno- 22. september Martinská hodinovka
kov a tri maratóny. Zodpovedne sa pripravuje na va� už ako žiak spoloène    Na dráhe Ondrej Veselovský zabehol za 1 hod. 
Malokarpatský maratón, kde sú Majstrovstvá s otcom Bartolomejom. 16 358 m za èo získal 4. miesto
SR študentov a on bude obhajova� minuloroèné Úspešne pokraèoval aj na 24. septembra Žilinská hodinovka 
ví�azstvo. Rajecký maratón dobehol celkovo strednej škole, neskôr sa venoval cyklistike. Po O.Veselovský 16 399 m, M. Drlièka 15 418 m,  
14-ty a zapísal sa ako tretí najlepší Rajèan.nieko¾kých rokoch sa opä� vrátil k behu, duatlo- P. Zafka 14 784 m, P. Uhlárik 14 498 m, J. Kavec 

nom (bicykel a beh) a behom do vrchu. Jeho 13 282 m.
Janka Žideková je èlen-meno na sú�ažiach vyvoláva rešpekt a každý 

Vaše otázky, pripomienky, postrehy, bežec-kou klubu od roku 1987, bežec vie, že bude bojova� s tvrdým súperom.
ké skúsenosti nám môžete posiela� na maratón-kedy sa zaèala aktívne ve-V tomto roku absolvoval tridsiatku rôznych 
sku stránku . Radi nova� športu. Priviedla do pretekov vo výborných èasoch a umiestneniach 
vám odpovieme.klubu aj syna Jozefa a dcé-na popredných prieèkach. Rajecký maratón bol 

ru Barborku, ktorá sa stáva vyvrcholením prípravy, ktorá mu vyšla a tak sa  Zároveò sa ešte raz chcem poïakova� za 
už jej súperkou a nasle-v rámci Rajèanov postavil na prvú prieèku a pomoc pri organizovaní maratónu všetkým, 
dovníèkou. celkovo dobehol šiesty v èase 2:39:3. ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli k zvládnu-

Po dvoch rokoch zdra- tiu akcie, poskytli nám èi už mnohé dary finanè-
pre Zdeno Koleda najúspešnejší športovec za rok votných problémov sa né, vecné, kvety, ovocie, obèerstvenie a mnoho 

òu 2007 a prvý železný muž v Rajci. rok zaèal s rados�ou. Za dvadsa� rokov, ktoré  iných potrebných vecí, bez ktorých by to jedno-
behu venuje, dosiahla v tomto roku svoje naj-S behom zaèal ako 27 roèný. Musel prejs� ducho nešlo, ZŠ Lipová ul. za poskytnutie prie-
väèšie úspechy a splnila si mnohé sny. Zaèalo to cez rôzne zdravotné aj osobné prekážky, ktoré storov. Na všetkých pamätáme a sme vám vïaè-
zimnými triatlonmi, kde najväèší úspech bolo  ho však zakaždým posunuli dopredu. Zdenova ní za pomoc a podporu.  
4-té miesto v Európskom pohári a 1. miesto       váha, ktorá na zaèiatku jeho športovej kariéry 
v rámci Slovenska, vyhrala Bielu stopu vo svo-ukazovala 95 kg je teraz 70 kg a bez každoden-

www.maratonrajec.wz.sk

MARATÓN KLUB RAJEC

MK – Pavol Uhlárik, predseda



Je 29. august, ve¾mi skoro ráno. Väèšina školákov využíva jeden bu rodièov, ktorí nás už tradiène prišli povzbudi� sa 
z posledných možných dní na oddych. My, mažoretky Kordovánky, nám tancuje skvele a so svojim výkonom sme 
práve nasadáme do autobusu. Hoci ZŠ Lipová ešte prázdninuje, spokojné.
jeden z jej krúžkov má celý mesiac tvrdého tréningu za sebou. Už len Kadetky sa na pódium stavajú opä�, tento krát s cho-
skontrolova�, èi nám niè a nikto nechýba, zamáva� rodièom a mô- reografiou, s ktorou tento rok vyhrali titul Majsteriek Slovenska. Po 
žeme vyrazi�. Èakajú nás Majstrovstvá Európy v po¾skom meste sèítaní bodov sa umiestòujú na štvrtom mieste, èo je na premiéru vy-
Opole. nikajúci výkon. Budúci rok snáï dosiahnu aj na medailové pozície.

Veèer pokraèuje sú�ažou Miss, kde nás zastupujú 
Karolína Turzová a Nikola Špániková.

Nede¾a, posledný sú�ažný deò je pre nás najdô-
ležitejší. Zaèíname disciplínou pom-pom. Sledujeme 
ostatné súbory, hodnotíme šance a zaèíname by� 
nervózne. Posledné rady, tímový pokrik a už stojíme 
pred porotou. Po odtancovaní èakáme na hodnotenie 
a nakoniec získavame titul Vicemajsteriek Európy. 
Èaká nás ešte kategória baton a aj umiestnenie medzi 
šiestimi najlepšími súbormi v Európe.

Na záver celých majstrovstiev si ešte raz pozerá-
me exhibièné vystúpenia ví�azov a medzi nimi aj 
choreografiu našich mám – Mordovánok. Aj tie za-
znamenávajú ve¾ký úspech a potlesk nemá konca.

Už len ïakujeme trénerke Zuzke a nasadáme do 
autobusu a s medailami na krku sa tešíme domov. 
Snáï sa na Majstrovstvá Európy vrátime aj o rok a 
budú pre nás ešte úspešnejšie.

Po nieko¾kých hodinách koneène vystupujeme z au-
tobusu povzbudzova� prvé sú�ažiace. Trochu unavené    
z cesty sa aj my staviame na pódium a tancujeme dokopy 
11 miniformácií. Aj napriek upršanému dòu už veèer 
odchádzame s prvými medailami. Sú o to cennejšie, že 
ich vybojovali naše najmladšie dievèatá, èiže kadetky, 
ktoré sa na ME prebojovali prvýkrát.

Druhý deò sa pre nás zaèína ve¾mi skoro. Hneï po 
raòajkách sa spolu s ïalšími 1 800 dievèatami stretávame 
na námestí, kde prezident medzinárodnej asociácie ma-
žoretiek IMA slávnostne otvára už piaty roèník majstrov-
stiev Európy. Chví¾u potom sa už naše kadetky pripra-
vujú na defilé. Ve¾mi nervózne, no usmiate ako vždy 
majú obrovský úspech a umiestòujú sa medzi najlepšími. 
Ešte však niè nie je rozhodnuté, keïže poobede ich èaká 
pódiová choreografia. My, seniorky, medzitým povzbu-
dzujeme ostatné súbory a tiež sa chystáme na defilé v ka-
tegóriách baton a pom-pom. Aj vïaka skvelému fanklu-
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STRAŠIDELNÉ MÚZEUMSTRAŠIDELNÉ MÚZEUM
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STRAŠIAKOV A SVETLONOSOV 
Výstava 

STRAŠIAKOV A SVETLONOSOV 

30. 10. – 2. 11. 200830. 10. – 2. 11. 2008

Pred 
Mestským múzeom 

v Rajci.

Pred 
Mestským múzeom 

v Rajci.

MsKS v Rajci vás pozýva na výstavu fotografiíMsKS v Rajci vás pozýva na výstavu fotografií

KORDOVÁNKYKORDOVÁNKY
Ján PapoušekJán Papoušek

Výstavná sieň Radnice 3. – 23. októbra 2008Výstavná sieň Radnice 3. – 23. októbra 2008

Lucia Klincová

Foto: archív Kordovánok

Foto: archív Kordovánok
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