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regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Uznesenie potrebné k tomuto 
projektu poslanci jednomyse¾ne schválili.

V zmysle plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2008 
Ing. Sekáèová predložila správu o plnení plánu mesta na zavedenie eura. 

Ïalšie riadne zasadnutie Mestského zastupite¾stva v Rajci sa Skonštatovala, že práca eurotímu a jednotlivých pracovníkov MsÚ je na 
uskutoènilo 30. októbra. požadovanej úrovni. Neskôr Ing. Sekáèová predložila správu o stave po-

h¾adávok mesta k 30. 9. 2008. Obe správy zobrali poslanci na vedomie a Ako prvý bod programu sa prerokovávala kontrola plnenia uz-
uložili hlavnej kontrolórke uskutoèni� kontrolu stavu daòových nedoplat-nesení. Správu, ktorú poslanci zobrali na vedomie, predložila hlav-
kov po ukonèení úètovného obdobia so stavom k 31. 12. 2008.ná kontrolórka mesta Ing. Sekáèová. 

Vzh¾adom k tomu, že Slovenská pošta rozbieha kampaò priblíži� sa a Po tomto bode sa MZ zaoberalo odpredajom nehnute¾ností. 
2 èo najviac výjs� v ústrety obèanovi, poslanci schválili predloženie žiados-Vzh¾adom k väèšiemu poètu žiadostí o odpredaj 2 m  pozemku 

ti na Slovenskú poštu oh¾adom rozšírenia otváracích hodín na pracovisku nachádzajúceho sa pod garážami, mestský úrad oslovil všetkých 
v Rajci.majite¾ov garáží, ktorých sa týkal problém posunutia pozemkov 

V ïalšom bode programu informovali riadite¾ky Materských škôl     pod garážami s tým, že bol vypracovaný geometrický plán. S návr-
v Rajci, riadite¾ ZUŠ ako aj riadite¾ ZŠ o výsledkoch a podmienkach hom vysporiadania súhlasili všetci vlastníci, preto MsÚ predložil 
výchovno-vzdelávacej èinnosti škôl za školský rok 2007/2008. K predlo-návrh na odpredaj parciel v zmysle GP. Tento odpredaj bol schvá-
ženým správam nemali poslanci pripomienky a správy o týchto výsled-lený.
koch jednohlasne schválili. Taktiež bol schválený školský vzdelávací Ing. Sekáèová informovala o projekte realizácie hasièskej 
program ZUŠ a ZŠ.zbrojnice v areáli Polikliniky Rajec. O tomto projekte už bolo MZ   

V interpeláciách poslanci predložili podnety obèanov, ktorými sa v minulosti informované. Projektová dokumentácia bola spracova-
bude zaobera� mestský úrad.ná a 7. 11. 2008 má by� podaná žiados� na Ministerstve výstavby a 

doroène k 15. novembru. Tak ako každý rok Zákon hovorí, že sme povinný biologic-
aj v tejto zimnej sezóne bude zabezpeèené ký odpad separova�. Avšak najviac takého-
ohàòanie a posýpanie ciest a chodníkov. to odpadu majú domácnosti, ktoré by mali 

Už od minulého roku spolupracujeme so by� také uvedomelé, že tento odpad zo zá-
Slovenskou správou ciest a odoberáme od hrad by mali rieši� na vlastných pozemkoch 
nich posýpaciu zmes piesku so so¾ou. Chce-a nezahlcova� tým kontajnery a nezneprí-
me predchádza� problémom, ktoré vznikajú jemòova� s tým život spoluobèanom. Tento 

Požiadavka na zmenu pra- hlavne na uliciach, ktoré sú v tieni, napr. odpad sa dá zhodnoti� a ïalej využi�. Nie 
covných hodín na pošte      Nádražná ul., kde bývala èastokrát zajazde-sme taký bohatí, aby sme aj trávu museli 
v Rajci. ná vrstva ¾adu a snehu niekedy aj v 10 cm vyváža� na skládku, ktorej prevádzka stojí 

V médiách sa už dlhší èas hrúbke .milióny korún, keï v zmysle zákona sa dá 
objavuje informácia, že Pracovníci mestského úradu, ktorí sa tento odpad zlikvidova� na vlastnom po-
pošta rozbieha projekt, každoroène striedajú v tzv. pohotovosti po-zemku. Obèas sa správame neseriózne         

ktorým sa chce priblíži� k obèanom. Na zá- èas noci a víkendov, zaènú túto pohotovos� k hodnotám, ktoré môžu slúži� k iným 
klade týchto informácií sme rokovali s poš- drža� ihneï po napadnutí prvého snehu, tak veciam.
tou v Rajci o zmene otváracích hodín, kde aby už pri 2-3 cm vrstve snehu bola povola-Èo sa týka mesta, ve¾a tohto odpadu 
nám odporuèili, aby sme sa s oficiálnou ná technika a zabezpeèená údržba ciest a vzniká z verejnej zelene. V zmysle legisla-
žiados�ou obrátili na ústredie Slovenskej chodníkov.tívy môžeme tento problém rieši� na kom-
pošty. Samozrejme, že chodníky v blízkosti zá-postoviskách, ktoré sú do urèitého objemu. 

Na Slovenskú poštu sa obrátime s po- stavby sú povinný èisti� vlastníci nehnute¾-Zatia¾ sme mali takéto malé oficiálne kom-
žiadavkou, aby vyšla v ústrety našim obèa- ností v zmysle VZN mesta.postovisko vybudované za Skotòou.
nom a pracovnú dobu upravili a to denne od 
8.00 do 17.00 hod a prípade aj v sobotu od Chcete obyvate¾ov na nieèo upozorni�?Zaèalo sa vysporiadanie pozemkov pod 
8.00 do 10.00 hod. Takáto oficiálna požia- Koncom októbra sme dokonèili oplote-garážami pri futbalovom ihrisku.
davka pôjde na Slovenskú poštu. nie pravej strany cintorína (od farskej zá-Na Športovej ul. boli v minulosti zle 

hrady nahor). Boli tam nahádzané rôzne osadené garáže. Nekorešpondujú s katas-
Ako pokraèujú práce na kompostovisku odpady možno aj 30-40 roèné. trálnou mapou resp. geometrickým plánom 
pre mesto? Je to tam vyèistené, vyzbierané, vyrov-pod¾a, ktorého sa odpredávali pozemky pod 

Toho èasu sa rozbieha pracovisko – se- nané a postavil sa tam nový plot. garáže. Novým zameraním sa zistilo, že väè-
paraèný dvor pre celú rajeckú dolinu, ktoré Chcel by som vyzva� a poprosi� všet-šina garáží bolo posunutých.
je umiestnené na Fuèíkovej ul., ved¾a býva- kých obèanov, ktorí majú v týchto miestach Oddelenie výstavby vyzvalo všetkých, 
lého Rezbára. Je tam zamestnaných nieko¾- hroby blízkych, aby sa snažili zachova� ktorých sa tento problém týka, aby si tieto 
ko osôb so zníženou pracovnou schopnos- èistotu, ktorá tam v súèasnosti je. V prvom parcely vysporiadali a tieto nedostatky od-
�ou. Separujú a lisujú na ïalšie spracovanie rade je ich vizitkou keï 3 m od hrobu alebo stránili. Viacerí majitelia žiadali odpredaj  

2sklo, papier a plasty. pri plote majú nahádzané staré vence, ka-1-2 m  pod garážami èo sa na MZ odsúhla-
Èo sa týka kompostoviska. Máme hance a kto vie èo všetko. silo. Oprava sa zaregistruje na katastri a 

vyhliadnutú lokalitu. Mohlo by vzniknú�    Tak isto by som ich chcel poprosi�, aby ušetríme obèanom nemalé finanèné pro-
v hospodárskom dvore Krivín, legislatíva všetok odpad vyhadzovali do kontajnerov striedky a do budúcnosti sa predíde problé-
hovorí za akých podmienok môže fungova�. na to urèených. Mesto zabezpeèuje ich pra-mom pri vybavovaní èi už súpisného èísla 
Chceme, aby to bolo regionálne komposto- videlný vývoz, aby sme si cintorín udržali    alebo predaja garáže.
visko a budeme žiada� environfond o mož- v poriadku a nerobili sme si z neho smetisko.
nos� príspevku na vybudovanie tohto kom- Ako je mesto pripravené na zimu?
postoviska. Za rozhovor ïakuje ŠzáPlán zimnej údržby sa pripravuje kaž-

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

MsÚ
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inzercia

z nich, premierový bol u nás doma v Rajci a druhým sme nadviazali     
s tamojšou ZUŠ spoluprácu a bolo to už druhé vystúpenie našich žia-
kov v tomto meste. Koncert sa stretol s ve¾kým záujmom tamojšieho 
obecenstva a slovenská kultúra za hranicami významne zahrali na Tento rok si celý kultúrny svet a aj UNESCO pripomína sto rokov 
klavíri naši žiaci Gabriela Zafková, Kristína Kme�ová, Katarína od narodenia nášho hudobného velikána Eugena Suchoòa. 
Pekarová, Dominika Pekarová, Monika Majerèíková, Monika Biela, Základná umelecká škola v Rajci v spolupráci s Hudobným cen-
Soòa Popelárová a Štefan Kavec. Som ve¾mi rád, že sme v Rajci a trom v Bratislave pripravila významný hudobno-dramatický poèin. 
Opave mohli poèu� a predstavi�, takú významnú umelkyòu, akou je p. Naši žiaci spolu s renomovanou slovenskou klaviristkou Doc. Zuza-
Štiasna, ktorá okrem Austrálie koncertovala na všetkých kontinentoch.nou Štiasnou-Paulechovou naštudovali celý klavírny cyklus Obrázky 

Naši priatelia v Opave nám pripravili okrem koncertu aj prekva-zo Slovenska od národného umelca Eugena Suchoòa. Okrem hudob-
penie a to návštevu zámku Hradec nad Moravicí, ktorý dvakrát nav-ného odboru sa na naštudovaní podie¾al aj literárno-dramatický od-
štívil aj Ludwig van Beethoven a koná sa tu aj medzinárodná klavírna bor, kde medzi jednotlivými èas�ami recitovala Soòa Porubèanská, 
sú�až.èlenka súboru Kukuèka.

Dovo¾te, aby sme vás zároveò pozvali na Koncert mladých Koncerty sa uskutoènili 8. a 9. októbra v rámci 17. roèníka Pre-
umelcov v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave, ktorý sa us-hliadky slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež v Rajci. Prvý      
kutoèní 5. novembra 2008 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále Kultúrneho 
domu v Rajci. Úèinkova� budú mladí umelci z Bratislavy, ví�azi me-
dzinárodných sú�aží. Ste srdeène vítaní.

PaedDr. Marián Remenius

te¾stva Arkus. Žiaci si so záujmom nielen po-
zerali knihy, ale aj kupovali.

Celú túto príjemnú atmosféru knižniè-
Medzinárodný deò škol- ného dòa umocnila výzdoba celej školy. recituje Rúfusa, ktorú iniciuje ZŠ v Bratisla-

ských knižníc prvý raz vy- Steny školy naozaj ožili a odeli sa do malieb ve. Ve¾mi pôsobivá bola prezentácia malých 
hlásila Dr. Blanche Wolls, žiakov a skutoène majestátne pôsobila vý-divadielok našich žiakov, ktorí nacvièili zná-

prezidentka medzinárodnej asociácie škol- stavka jesenných plodov v podobe vydlaba-me rozprávky a povesti ako Snehulienka a 
ského knihovníctva v roku 1999. ných tekvíc.sedem trpaslíkov, Pat a Mat, Plesnivec, Leví 

krá¾, Perníková chalúpka èi Popoluška. Keï-Odvtedy sa uskutoèòuje každý rok štvrtý 
INTERNATIONAL School Library Akcie, ktoré sme poriadali tento jesenný že išlo o októbrový týždeò. Tento rok to bol 27. októ-

Èitate¾ská gramotnos� a Day deò, sa vydarili. Poïakovanie patrí žiakom, , ve¾mi pekne vyznela èas�, kde sa pre-ber pod názvom 
vzdelávanie v školskej knižnici uèite¾om a všetkým, ktorí zábavnými forma-zentovali žiaci v anglickom jazyku a pripra- (Literacy and 

mi práce s knihou podporili u dievèat a chlap-vili pre svojich starších spolužiakov sú�aže so Learning at Your School Library).
cov dobrý a trvalý vz�ah ku knihe, školskej známymi rozprávkovými postavami Pino-V Základnej škole v Rajci na Lipovej ulici 
knižnici a k èítaniu, poznávaniu nového.kiom a Sebeckým Obrom. Ve¾ký úspech malo sme si vyzdobili tento deò zaujímavými po-

podujatie, ktoré pripravili angliètinári. Bol to dujatiami. Reláciou do školského rozhlasu na 
Anna Roskošová, školská knihovníèkaskutoèný Halloween, ktorý ostane dlho v pa-tému Kniha, sme chceli upúta� pozornos� žia-

mäti nielen detí, ale aj dos-kov celej školy a pripomenú� im, že èíta� je 
pelých.(opä� ) moderné. V školskej knižnici sa konal 

Ve¾mi pekné podujatie Maratón èítania. Zúèastnili sa ho žiaci od      
pre žiakov pripravili uèite-3. roèníka. Maratón v èítaní a Rajecký mara-
lia 1. až 4. roèníka. Deti kre-tón v behu sú obidve nároèné športové disci-
slili, sú�ažili, hrali sa a za-plíny a my sme tomu èítaciemu dali dåžku ví-
bávali jeden druhého a z kaž-�azného behu v r. 1996 a to 2 hodiny 21 minút. 
dej aktivity bolo cíti�, že Za tento èas žiaci bez prestávky preèítali 1454 
knihy sú skutoène priate¾mi strán knihy, žiaci preèítali celú knihu H¾adám 
detí a ak sú deti správne ve-svoju mamu... 
dené a motivované, ostanú Vo vitríne pred školskou knižnicou sme 
im verné až do dospelosti.zriadili Sieò slávy básnikovi Milanovi Rúfu-

Ïalším významným po-sovi, ktorý 10. decembra oslávi 80 rokov. 
dujatím bola výstava kníh, Chceli sme sa mu poïakova� za jeho hlboko 
ktorú pre nás pripravila pani ¾udskú poéziu a svojím podpisom do našej 
Jela Mlèochová, spisova-Pamätnej knihy vyjadrili súhlas s iniciatívou a 
te¾ka a riadite¾ka vydava-výzvou nazvanou Pocta majstrovi: Slovensko 

BODOVALI SME V OPAVE

Foto: archív ZUŠ

KNIŽNICA JE LIEČEBŇA DUŠE

Foto: archív ZŠ
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MsKS v Rajci a Krajské kultúrne stredisko v Žiline usporia-
dali 24. októbra Detskú Improligu v Rajci. 

Stretli sa tu deti z Rajca, zo Žiliny i Kamennej Poruby, aby si 
zmerali sily v improvizácií. Trinás� družstiev sa snažilo èo naj-
lepšie zvládnu� vybranú tému s fantáziou, tak vlastnou pre deti. 
Povzbudi� ich prišli svojim vystúpením žiaci druhého roèníka 
Základnej školy v Rajci a mladí divadelníci zo Žiliny.

Hoci porota musela vybra� tri najlepšie družstvá – 1. miesto 
Èuèoriedky ZUŠ v Rajci, 2. miesto Teletabis ZŠ Žilina, 3. miesto 
Bompari z Èili divadla Rajec – pochvala patrí všetkým zúèastne-
ným. Cenu za najlepší dievèenský a chlapèenský výkon si odnie-
sli Katka Cibu¾ková z Rajca a Matej Meluš zo Žiliny.

Spoloène strávené popoludnie sa de�om páèilo a myslím si, že 
slová jednej z úèinkujúcich: „Improliga je super“, vyjadrili názor 
všetkých zúèastnených.

    tarší ¾udia vekom nadobudli skúsenosti, 
ktoré môžu odovzdáva� mladším, ak o to stoja. 
Napokon vïaèíme im za život. Aj v tomto roku,    
v rámci Mesiaca úcty k starším, sa konalo v Rajci 
viacero podujatí. 

Jedným z nich bolo aj podujatie organizované 
Mestským kultúrnym strediskom v spolupráci      
s klubom strany SMER-SD v Rajci, ktoré sa kona-
lo 23. októbra v kultúrnom dome. Pozvaných bolo 
110 jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili 70, 75, 
80, 85 a viac rokov.

Posedenie pri malom obèerstvení s krásnym 
kultúrnym programom, v ktorom úèinkovali žiaci 
z materských a základných škôl a ZUŠ v Rajci, 
potešil všetkých prítomných. 

Poèas poslednej básne venovanej starým rodi-
èom boli všetci seniori obdarovaní kvetom.

Poèas tohto popoludnia bolo vidie� lásku a 
vïaku k starým rodièom, ktorú deti vyjadrili pies-
òami, básnièkami a taneènými vystúpeniami.

Niekedy staèí milé slovo a život je hneï ¾ahší 
a krajší.

Mestská knižnica pri MsKS v Rajci pripravila pre svojich 
najmenších èitate¾ov milé podujatie – Pasovanie prvákov za 
èitate¾ov knižnice. 

Žiaci prvých tried na Základnej škole a Základnej cirkevnej 
škole v Rajci sa stretli v priestoroch mestskej knižnice 13. októ-
bra. Èakal tu na nich rozprávkový svet s krá¾ovnou Abecedou. 
Ve¾ká èitate¾ka Elka a dvorná maliarka Želka ich hravou formou 
previedli po krá¾ovstve Kníh. 

Na to, aby deti mohli by� pasované za èitate¾ov knižnice krá-
¾ovnou Abecedou, museli splni� nieko¾ko podmienok. Sláv-
nostne prisahali, že sa nauèia èíta� a svoj s¾ub speèatili odtlaè-
kom svojho prsta na pamätnej listine, ktorá zdobí priestory kniž-
nice. Aj triedne uèite¾ky slávnostne s¾úbili, že všetky deti nauèia 
èíta�. 

Novopasovaní èitatelia si prezreli priestory knižnice a od-
chádzali s knižkou, ktorú si vypožièali. Nakoniec všetky deti do-
stali malý darèek, ktorý sme pre ne pripravili.

ROZPRÁVKOVÝ SVET KNIŽIEK

Šzá

Foto: Šzá

IMPROVIZÁTORI V RAJCIIMPROVIZÁTORI V RAJCI

E. Pekná

Foto: K. Kalmová

Šzá
Foto: M. Bellan

SSTAROBA JE VÝZVASTAROBA JE VÝZVA
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Kto prechádzal okolo kostola sv. Ladislava v Rajci v sobotu   
11. októbra urèite zaèul prekrásne tóny piesní. Rajèania mali mož-
nos� vypoèu� si dva spevácke zbory – zbor slovenských uèiteliek 
Ozvena a taliansky mužský spevácky zbor Claudio Monteverdi.

Piesne z repertoáru Ozveny rozozvuèali celý kostol. Prekvape-
ním bolo, keï sa k nim pridal ich dirigent Sergej Mironov a spolu 
odspievali nieko¾ko piesní. Po ve¾kom potlesku nastúpili páni, kto-
rí sa presunuli na chórus v kostole a jeden z èlenov zboru bravúrne 
rozohral „starý“ rajecký orgán v sprievode zboru.

Posledná zaznela pieseò od A. Brucknera „Ave Maria“ v podaní 
oboch zborov.

Prekrásny hudobný zážitok postavil celý kostol na nohy a oba 
zbory si vyslúžili „standing ovation“, za ktorý sa odvïaèili divá-
kom prídavkom. 

Koncert zorganizovalo MsKS v spolupráci s RKC farnos� Ra-
jec, ktorej ïakuje za poskytnutie priestorov kostola a pastoraèného 
centra.

HUDBA JE LIEKOM DUŠEHUDBA JE LIEKOM DUŠE

MsKS

Foto: K. Kalmová

EURO FOTORAJ 2008

Peter Pekarík, Rajec

Vystava zozbieranych fotografií od rôznych autorov

November 2008

Vystavná sien Radnice v Rajci

Jánovi Papouškovi za vystavu „Kordovánky“

Mestské kultúrne stredisko v Rajci d’akuje

V čase, keď príroda naberá farby jesene je práve október 
venovaný úcte k starším. Každý človek sa snaží prežiť „jeseň života“ čo 
najlepšie, plnohodnotne a užitočne. Človek človeku je najbližší 
vtedy, ak sa s ním podelí o radosť i žiaľ. Jednou z týchto aktivít sú aj 
stretnutia členov Jednoty dôchodcov pri rôznych akciách.

V ZO – Jednota dôchodcov v Rajci v rámci spoloèného 
stretnutia sa 21. októbra stretli a oslávili „Október – mesiac úcty       
k starším“. Èlenov prišli pozdravi� s krásnym kultúrnym progra-
mom žiaci ZUŠ v Rajci pod vedením p. uèite¾ov Gamboša, Janke-
cha a Turianovej a deti z Materskej školy na ul. Obrancov mieru 
pod vedením p. uèite¾ky Kardošovej. Program, ktorý by sa dal po-
zera� a poèúva� i celé hodiny, prítomní ohodnotili búrlivým potles-
kom. Všetkým úèinkujúcim patrí srdeèná vïaka.

Èlenom sa prihovorila aj predsedníèka JD Rajec, jubilantom 
zablahoželala a odovzdala im kytièku kvetov a spoloène si zaspie-
vali „Živió“.

O dobrú náladu do tanca a spevu sa postarala hudobná skupina 
SPEKTRUM, ktorá urobila všetkým výbornú náladu, úžasnú a 
fascinujúcu atmosféru, za èo im ïakujeme.

Ve¾mi nám chýbala prítomnos� primátora mesta Ing. Jána Ry-
bárika, ktorý bol v ten deò zaneprázdnený. Touto cestou mu chce-
me poïakova� za finanèný a vecný dar.

Toto naše stretnutie podporili šediny si vážiaci ¾udia „sponzo-
ri“, ktorí ochotne a v rámci svojich možností prispeli na túto našu 
akciu. Vyslovujeme srdeènú vïaku p. Koròanovej – Agroregion, 
za výborný obed, vedeniu Kofola, a.s., Rajecká Lesná za nealkoho-
lické nápoje a riadite¾ovi Dolkam – Ing. Ma�a�ovi za finanèný dar. 
Všetkým vyslovujeme srdeèné poïakovanie.

Zo stretnutia sme odchádzali s príjemným pocitom, že je ešte 
stále dos� dobrých ¾udí, ktorí vedia tým starším pripravi� pekné 
chvíle. A práve v Mesiaci úcty k starším treba vyslovi� nahlas slová 
vïaky a úcty všetkým starším ¾uïom. Niekedy staèí dobré ¾udské 
slovo, ktoré sa prihovára nežne a priate¾sky.

Melánia Dokupilová 
predsedníèka ZO-Jednota dôchodcov Rajec

JESEŇ ŽIVOTAJESEŇ ŽIVOTA

inzercia

inzercia
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zrazu videli prekážku v cestovaní. Ve¾a ¾u-
dí bolo schopných necha� ho trpie� bez vo-
dy, potravy a prístrešku, trápi� ho boles�ou 
èi odvrhnutím, zraneného alebo chorého „Pieseò brata Slnka“Opä� prišiel 4. október, deò ktorý bol . 
bez ošetrenia a lieèby. Kde by asi skonèili, urèený na poèes� sv. Františka Assiského Dobroreèí v nej Bohu za 
keby Sloboda zvierat nebola schopná okam-ako Svetový deò zvierat. všetky stvorenia a vyz- 
žite zasiahnu� a postara� sa o ne? Roène sa dvihuje ich užitoènos� Sv. František Assiský pochádzal zo 
podarí zachráni� okolo 3 000 zvierat. a krásu.stredotalianskeho mesta Assisi. Tam sa na-

Aj obèania Rajca sa zapojili do finan-František z Assisi zomrel 3. októbra rodil roku 1181 v rodine obchodníka s plát-
ènej zbierky. Klub strany SMER-SD v spo-1226 a slávnostne ho pochovali 4. októbra. nom. V detstve získal František základné 
lupráci s Gymnáziom v Rajci na Javorovej A práve tento deò sa stal Svetovým dòom vzdelanie v miestnej farskej škole. Otec sa 
ul. zorganizovali finanènú zbierku, v ktorej zvierat.usiloval vychova� zo syna dobrého ob-
študentky gymnázia vyzbierali 3 550,- Sk chodníka a èiastoène sa mu to podarilo. No 

Sloboda zvierat aj v tomto roku pripra- (117,84 €). Finaèné prostriedky boli odo-na rozdiel od otca nevedel odklada� penia-
vila na tento deò verejnú finanènú zbierku slané obèianskemu združeniu Sloboda ze. Jeho prirodzená dobrosrdeènos� a ro-
na pomoc opusteným a týraným zvieratám. zvierat, Mlynské Nivy 37, Bratislava. mantická povaha ho zrádzali k štedrosti, èi 
Pomoc zvieratám je plne závislá na dobro- Ïakujeme vám, že ste nezabudli na po-už dával peniaze žobrákom, alebo ich míòal 
vo¾ných príspevkoch darcov ako ste vy, bez moc zvieratám, už teraz ïalšie èakajú na pri zábavách s rovesníkmi.
ktorých by sa záchrancovia nezaobišli. rozhodnutie o svojom živote. Za každý je-František sa rozišiel s minulos�ou         

Pre mnohé zvieratá nebolo toto leto den príspevok sme vïaèní, veï ste darovali v marci 1206. Ve¾mi sa ho totiž dotýkala 
oslavou života, ale prinieslo im sklamania život.bieda chudobných a preto im ve¾kodušne 
od tvora, ktorému verili najviac, od èlove- Mgr. Estera Uhlárikovározdával z otcovho majetku. Vtedy sa otec 
ka. Znova sa našlo dos� ¾udí schopných rozhodol, že vydedí svojho èudáckeho sy-
zahodi� verného priate¾a preto, že v òom na. Assiský biskup ho vzal pod ochranu ako 

verejného kajúcnika a èloveka zasväteného ... mladý kríženec bol nájdený s drôtom po 
Bohu. František zaèal ži� v dokonalej chu- celej dĺžke vrasteným pod kožu krku...
dobe, ktorá ho voviedla do celkom nového 

... malý biely psík s rozbitou papuľkou, po-
sveta. Kým èlovek, ktorý je pripútaný        

mliaždeninami, otrasom mozgu a poláma-
k hmotnému svetu, hodnotí veci pod¾a 

nými rebrami bol odobratý majiteľovi, ktorý 
toho, ako sú mu užitoèné, on zistil, že každá 

ho týral, a aby psíka nebolo počuť, zapchával 
vec má hodnotu sama osebe. Tým objavil 

mu papuľku uterákom. Susedia však, na-
bohatstvo stvoreného sveta, úprimne ho ob-

šťastie, počuli...
divoval a tešil sa mu.

Poèas svojho života pomáhal nielen ... na smrť vychudnutá psia matka, argen-
tínska doga, neschopná ani stáť na nohách, chudobným, ale aj opusteným a chorým 
ležala na reťazi v rómskej osade pri Brati-zvieratám. Svoju lásku k nim vyjadril na 
slave...sklonku svojho života v prekrásnej piesni 

SVETOVÝ DEN ZVIERAT

Obavy, že okrem ovocia nebude èo vystavova�, sa naš�astie ne-
potvrdili. Situácia oproti minulému roku, keï zaèiatkom mája za-
mrzlo takmer všetko ovocie, bola úplne opaèná. V dòoch 18. – 20. 
októbra, kedy sa výstava konala, sa ukázalo, že naši záhradkári sa     Tohtoroèná výstava ovocia, zeleniny a kvetov jednoznaène uká-
o svoje záhradky vzorne postarali, využili priaznivé poèasie a donie-zala, že poèasie a podmienky od zaèiatku roka boli priaznivé pre 
sli to najkrajšie, èo dopestovali. Predstavilo sa 42 vystavovate¾ov so ovocinárov. To potvrdí každý, kto má vo svojej záhradke aspoò jeden 
245 exponátmi.ovocný strom. Èi je to už slivka, jabloò, hruška  všetkého sa tento rok 

V priestoroch pastoraèného centra na prízemí, kde bola naaran-urodilo hojne.
žovaná zelenina a kvety, bolo skutoène èo obdivova�. Mrkvu, petr-
žlen, zeler, cibu¾u, cesnak, kaleráby, cviklu, papriku a inú zeleninu 
úctyhodných rozmerov zdobili tekvièky najrôznejších tvarov a ve¾-
kostí.

Miestnos� na prvom poschodí pri vstupe zaujala každého náv-
števníka. Bola celá prevoòaná množstvom vystavovaných jabåk. 
Mnohí neveriacky jabåèka chytali a obzerali zo všetkých strán, aby 
sa presvedèili, že nie sú umelé. Zaujali aj hrušky, ktorých sa však      
v našom kraji urodí menej. Najmä ázijské odrody Chojuro, Kumoi  
pútali pozornos�. Vystavované bolo hrozno, dokonca aj jahody.

Vstupné priestory a miestnosti spestrili svojimi kresbami a výt-
vormi deti z MŠ na Mudrochovej a MŠ na Obrancov mieru. Nápadi-
tou výzdobou sa prezentovali aj žiaci ZŠ Lipová a ZCŠ J. Vianneyho.

Výstavu si prezrelo 1.100 návštevníkov.
Aj zápisy v našej kronike vyjadrujú obdiv a poïakovanie. A na 

záver jeden z nich: „Výstava ovocia, zeleniny a kvetov je pekný dar 
jesene obèanom Rajca“.

VÝSTAVA ZÁHRADKÁROV VONALA JABLKAMIVÝSTAVA ZÁHRADKÁROV VONALA JABLKAMI

Anna Pekarová
predseda ZO SZZ  prídomový záhradkárFoto: archív ZO SZZ
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Na rybníku však úradujú i ïalší škodco-
via, ktorí 3x zlomili ståpik na zákazovej 
znaèke pri hrádzi. Preto naši èlenovia boli 

Naša organizácia má 230 èlenov vráta- visko ako i �ažké mechanizmy poskytol nútení 3x znaèku opravi� a zvára�.
ne mládeže a detí. Do obhospodarovania Ing. Ma�a�a, riadite¾ DOLKAM-u v Šuji. Urèite si vieme predstavi� lepšie využi-
máme zverený rybník Košiare, tok Rajèian- • Lovné skupiny pod vedením hospodára tie brigádnickej èinnosti ako opravova� 
ky od prameòov v Èièmanoch až po sútok    Jána Stanku zabezpeèili jarné výlovy na znaèky a zbiera� odpadky po nesvedomi-
s Kuneradským potokom vrátane všetkých odchovných potokoch, efektívnos� výlo- tých èlenoch. O to kvalitnejšie mohla by� 
prítokov. vov však stále nie je uspokojujúca a pohy- opravená cesta, resp. o to mohol by� potok 

buje sa okolo 18 %. Vzh¾adom na to, že vyèistený na dlhšom úseku.
pstruh potoèný, pochádza z prirodzeného V jarnom období sa naši èlenovia v rám-
neresu je životaschopnejší ako umele od-ci brigádnickej èinnosti podie¾ali na viace-
chovaný, je potrebné v prirodzenom roz-rých akciách:
množovaní pokraèova�. Slabšiu úspešnos� • Èistenie Èieròanky od rybníka nadol, kde 
ovplyvòujú nízke prietoky vody v letnom boli odstránené popadané stromy i konáre, 
období, spojené s enormným výrubom les-takže na vyèistenom úseku je možný prís-
ných porastov ako i výskyt vydry a èasté tup z oboch strán. Pri vy�ahovaní konárov  
návštevy volavky.z potoka bolo zistené, že v tomto úseku sa 
• O èistotu okolia rybníka Košiare sa stará nachádza znaèné množstvo rakov, èo sved-
hatiar Miroslav Pleva, ktorý organizoval èí  o dobrej kvalite vody.
pravidelný odvoz vriec na odpad ako i zber 
odpadkov, ktoré nesvedomití návštevníci 
porozhadzovali i mimo vriec. Na odpadky 
sa však nauèili chodi� i obyvatelia lesa,      
a tak našich rybárov na rybníku vyplašili     
i medvede, ktoré ve¾mi odvážne postupo-
vali i proti loviacim. Vzh¾adom na možný Brigádnickú èinnos� sme zamerali i na 
stret s týmto nebezpeènými zvieratami sme dobudovanie priestorov pri dome rybárov  
iniciovali zvolanie komisie, na ktorej sa zú- v Rajci, kde sme s našimi šikovnými èlenmi 
èastnil primátor Rajca, zástupcovia po¾ov- i za pomoci sponzorov vybudovali prístre-
níckeho združenia, lesného spoloèenstva šok pod vedením Ondreja Urièu s kamen-
ako i ochrany prírody. Okrem iných opatre-• Ïalšou akciou bolo zhotovených dvanás� ným krbom. Kameò sme nazbierali pri ryb-
ní boli prijaté závery záväzné i pre našu or-hniezd na rozmnožovanie zubáèa a ich osa- níku a krb z neho postavili naši èlenovia 
ganizáciu, a to odstráni� vrecia na odpadky denie do rybníka Košiare. Karol Uhlárik a Miroslav Michalec za 
i s držiakmi a ïalej udržiava� okolie rybní-• Naši èlenovia pod vedením Mariana Hol- odborného dozoru autora projektu Ignáca 
ka bez akýchko¾vek odpadkov. Všetci naši lého zabezpeèili úpravu príjazdovej cesty Michela. Náèinie ku krbu – krbovú súpravu 
èlenovia si musia uvedomi�, že zanecha-na rybník Košiare, odstránenie krovín ako  zhotovil náš èlen Jozef Mikula. Veríme, že 
ním odpadkov na rybníku porušujú zákon  i spevnenie terénu pod parkoviskom pri naši èlenovia po vykonaných brigádach si 
o rybárstve, ale zároveò ohrozujú i svoju rybníku. Táto akcia bola vykonaná spon- iste pri òom príjemne posedia.

Ing. Juraj Surovýbezpeènos�.zorsky, nako¾ko materiál na cestu i parko-

OBVODNÁ ORGANIZÁCIA SRZ è. 4 RAJEC

Foto: SRZ Rajec

Foto: SRZ Rajec

Výsledky: bodyfitness do 162cm

1. Zrinka Korac (Chorvátsko) – 1. miesto MS 2008
2. Natália Lenártová (Slovensko) – 2. miesto MS 2008
3. Magdaléna Krajkowska (Po¾sko) – 3. miesto ME 2008Prestížna medzinárodná sú�až Grand Prix PEPA sa konala     
4. Silvia Frišová (Slovensko)18. októbra v Opave. 

Aktuálnu slovenskú mužskú kulturistickú špièku „doplnili“ ús-
pešné reprezentantky v bodyfitness  Natália Lenártová (tohtoroèná 
vicemajsterka sveta do 158 cm), Soòa Kopèoková (nieko¾konásob-
ná majsterka sveta do 168 cm) a ve¾ký talent slovenského body-
fitnesu Silvia Frišová (do 163 cm). 

Oproti iným sú�ažiam sa sú�ažilo len v dvoch kategóriách (zlú-
èili kategóriu do 158 cm + do 163cm a do 168 cm + nad 168 cm).    
V �ažkej konkurencii nieko¾kých majsteriek sveta, najlepších re-
prezentantiek z Litvy, Po¾ska, Chorvátska, Maïarska a Èeska 
skonèila Silvia na vynikajúcom 4. mieste. 

Silvia si okrem získania dobrého umiestnenia a nových skúse-
ností odniesla zážitok aj v podobe „zlatého klinca programu“ – ex-
hibièného vystúpenia tohtoroèného ví�aza Mr. Olympia Dextera 
Jacksona, ktorý v závere sú�aže vyburcoval celé Slezské divadlo   
v Opave, kde sa sú�až konala. 

GRAND PRIX PEPA OPAVA 2008

Text a foto: Sf



20. kolo mestskej ligy vo futsale v Rajci dalo definitívnu bodku 
za sezónou 2008. Staronovým majstrom sa už po 9x v rade za sebou 
stalo DEPORTIVO Rajec, ktoré stratilo body len v zápasoch s dru-
hým TORPÉDOM. Tretia prieèka patrí vlaòajším vicemajstrom zo 
SLZY. Cenu najlepšieho strelca si vystrie¾al „torpeïák“ Mišo Ko-
trík.

Deportivo hrávalo v zostave: 
brankári – Michal Pekný (Tele), Jozef Šuhajda (Brnky)
hráèi – Jozef Pekara (So¾o), Peter Hájek (Dunga), Marián Krajèo-
viech (Mario), Peter Veselý (Okocha), Michal Hulín (Frenco), Bra-
nislav Sopko (Šaòo), Ivan Majerèík (Mayer), Ladislav Veselý.

Mestská liga a futsal v Rajci má už bohatú históriu a ponúka 
priestor rekreaèným futbalistom na pravidelnú sebarealizáciu a 
športovanie. MLF by len �ažko prežívala bez finanènej podpory 
mesta Rajec, za èo Klub malého futbalu ïakuje predstavite¾om 
nášho mesta, komisiám pri MZ, FKI Rajec za korektnú spoluprácu, 
vedúcim všetkých mužstiev ako aj samotným hráèom všetkých tí-
mov. V neposlednom rade patrí vïaka Mariánovi Pekarovi, ktorý 
sa zhostil ne¾ahkej úlohy rozhodcu.

Ïalšia sezóna, teraz s poradovým èíslom 10, sa zaène opä� kon-
com jari a my veríme, že sa jej zúèastnia nielen staré známe muž-
stvá, ale privítame medzi sebou aj nejakých nováèikov. O prihláš-
kach a presnom zaèiatku budeme informova� prostredníctvom 
plagátov a aj na stránkach mesaèníka Rajèan.

KMF
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ÏALŠIA SEZÓNA ZA NAMI...

1. Deportivo Rajec  20 18 1   1 153:47  55 b. 
2. 20 15 2   3 113:60 47 b. 
3. Slza Rajec 20 12 0   8 109:86 36 b. 
4. KMF Frivald 20   6 2 12   56:85 20 b. 
5. 20   5 1 14   50:106  16 b. 
6. Red Wings Rajec 20   1 0 19   64:161   3 b. 

 

FK 97 Torpédo

„12“ Jasenové

 

 Meno Team 
1. 36 
2. Deportivo 25 
3. Michal Zvrškovec Frivald 23 
4. Tibor Kašjak ml. Slza 22 
5. Jozef Dubeò Slza 21 
6. Jozef Pekara  Deportivo 20 
 Branislav Sopko Deportivo 20 

8. Red Win 16 
9. Deportivo 14 
 Deportivo 14 

Peter Paulíny
Michal Hulín
Marián Krajèoviech

Michal Kotrík
Peter Hájek

góly
Torpédo

Výsledky posledných kôl:

17. kolo (6. septembra) 19. kolo (27. septembra)
Slza – Red Wings 5:4 Frivald – Deportivo 0:5 – kont.
Frivald – „12“ Jasenové 4:2 Slza – Torpedo 3:5
Deportivo – Torpédo 3:4 Jasenové – Red Wings 6:4

18. kolo (13. septembra) 20. kolo (4. októbra)
Jasenové – Slza 1:3 Red Wings – Frivald   5:0
Red Wings – Deportivo 6:8 Deportivo – Slza   9:5
Torpédo – Frivald 4:2 Torpédo – Jasenové 10:5

Koneèná tabu¾ka:

Najlepší strelci:

Ví�az mestskej ligy v sezóne 2008 - DEPORTÍVO Rajec
horný rad: Tele, Šaòo, Laco, Okocha

dolný rad: Mario, Dunga, Brnky, So¾o

Por. Mužstvo stretnutie V R P Zápasy  Body
  1. Rajec A 3 3 0 0 39:15 9
  2. Nižná A 3 3 0 0 34:20 9
  3. Kysucké Nové mesto A 3 2 1 0 40:14 8

Stolnotenisový klub vstúpil do sezóny 2008/2009 úspešne.   4. Rabèa A 3 2 0 1 33:21 7
  5. Martin Medokýš A 3 2 0 1 32:22 7
  6. Martin B 3 2 0 1 23:31 7V zápase dvojièiek vyhral nad Žilinou na žilinskej pôde vysoko 
  7. Valèa A 3 1 1 1 28:26 615:3. Rajec sa posilnil hráèom zo Stránskeho ¼ubomírom Haue-
  8. Èernová A 3 1 0 2 23:31 5rom, ktorý má v Rajci roèné hos�ovanie.
  9. Žilina C 3 1 0 2 22:32 5B mužstvo Rajca zahájilo sezónu v Èadci prehrou 16:2. Za „B“ 
10. Liptovské Sliaèe A 3 0 0 3 19:35 3mužstvo nastupujú najèastejšie dorastenci stolnotenisového klubu, 
11. Martin Neografia A 3 0 0 3 17:37 3ktorým treba da� šancu, aby sa „vyhrali“. Týmto im chce vedenie 
12. Tvrdošín-Nižná B 3 0 0 3 14:40 3stolného tenisu poïakova� za vzorný prístup k tréningom a praje 

im ve¾a trpezlivosti. V druhom zápase zremizoval Rajec B – Ne-
Jozef Smieškodzedza A 9:9 

Kto má záujem sa zvedie� sa o stolnom tenise v Žilinskom kraji 
viac môže si kliknú� na  a nájdete tu všetky potreb-
né informácie.

2. kolo stupòa: 18. októbra   Rajec A – Rabèa A 10:8
3. kolo stupòa: 18. októbra   Rajec A – Tvrdošín-Nižná B 14:4

www.pinec.info

ÚSPEŠNÍ STOLNOTENISTIÚSPEŠNÍ STOLNOTENISTI
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maèky, oheò..., a èierna a oranžová farba. 
Tento sviatok sa oslavuje najmä v USA, 
Portoriku, Írsku, Kanade, Austrálii a na 
Novom Zélande.ís� na cintorín, aspoò doma zapáli pre kaž-

dého zomrelého z blízkej rodiny po jednej 
svieèke.

Na Orave a Liptove dodnes pretrváva 
zvyk necha� cez noc z 1. na 2. novembra na 
stole èas� veèere alebo pripravi� chlieb, 
maslo niekde i víno èi pálenku. Pod¾a zvy-
ku ak duše na stole niè nenájdu, celý rok 
plaèú od hladu. Na väèšine územia sa však 

Poèas prvých novembrových dní oslávi- potraviny rozdávali chudobným, ktorí sa 
me sviatky ¾udovo nazývané „Dušièky“. modlili za pokoj duše zosnulých.
Sviatky zamerané na uctievanie si ¾udí, kto-
rých sme mali radi a ktorí už nie sú medzi VO SVETE
nami. Zapá¾me za oknom alebo na cinto-
ríne svieèky všetkým, ktorí pre nás nieèo V Mexiku slávia 1. novembra Deò màt-
znamenali a chví¾u sa s nimi pozhováraj- vych. Celé rodiny sa zhromaždia okolo hro- V juhovýchodnej Ázii sa pri vnímaní 
me. Je to pôsobivé, keï stojíme v žiare svie- bov svojich blízkych, sedia na nich a hrajú smrti stretávajú dve tradície: budhistická a 
èok a spomíname. na gitarách, napchá- animistická. Prvá predpokladá znovuzro-

vajú sa, výskajú a kri- denie v niektorej z piatich sfér existencie – 
Pod¾a prastarých predkres�anských èia. Na hroboch sa ro- ¾udskej, zvieracej, po¾utovaniahodných  

zvykov sa duše màtvych zúèastòovali na bia hluèné pikniky. hladujúcich duchov, božstiev a pekiel. 
všetkých významných udalostiach v živote Symbolom tohto sviat- O tom, ako sa jedinec zrodí v ïalšom ži-
èloveka. Kto z nás nepozná „svetlonosov“, ku sú lebky. Tie sa do- vote, rozhoduje karma, teda skutky, ktoré 
ktorých svetlo svieti do ïaleka. ¼udia konca jedia. Pan de vykonal. V animistickej tradícii sa èlovek 
verili, že v tomto období sa zjavujú duše muerto, chlieb màt- po smrti stáva duchom predkov, ktorý sa 
màtvych a tak im svietili na cestu domácky vych, nieèo ako naša zdržuje v rodinnom obydlí a bdie nad cho-
vyrobenými lampášmi z tekvice. Chlapci   vianoèka, má tvar leb- dom domácnosti.
s nimi chodili po dedine straši� dievèatá.   ky so skríženými hnátmi, alebo sa odlieva  
V súèasnosti spåòajú ozdobnú funkciu na z cukru. Nesmrte¾nos� duše hlásajú mnohé ná-
oknách èi pred domom. boženstvá a výnimkou nie je ani islam.      

Pápež Gregor IV. pre kres�anov ustano- Halloween je sviatok oslavovaný v zá- O tom, kam sa veriaci dostane rozhoduje 
vil 1. november za sviatok Všetkých svä- padnom svete v noci 31. októbra. Oslavujú nielen podoba života, ale aj druh smrti. Naj-
tých. O deò neskôr, 2. november, slávi ho predovšetkým deti obleèené v kostý- vznešenejšou smr�ou je muèenícka smr� 
cirkev sviatok Všetkých zomrelých, tzv. moch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú (napr. aj matka, ktorá zomrie pri pôrode). 
Dušièky. Na Slovensku je zvykom v období sladkosti alebo peniaze. Tento sviatok má Okamihom smrti muèeník získava dvojakú 
Dušièiek navštevova� a zdobi� hroby blíz- pôvod v Írsku, kde je slávený, ako pohan- nesmrte¾nos� – nebeskú aj pozemskú.
kych zomrelých, zapa¾ova� svieèky a mod- ský sviatok. Tradiènými znakmi Hallowee-
li� sa za ich duše. Pálenie svieèok na Du- nu sú dyne, špeciálne vyrezané a vo vnútri 
šièky je všeobecným javom. Kto nemôže so svieèkou, èarodejnice, duchovia, èierne 

SPOMIENKY V ŽIARE SVIEÈOK

Zdroj: Slovensko 3 – ¼ud II. èas�, internet, SME

Spracovala Šzá
Ilustraèné foto: internet

Jubilanti október 2008Jubilanti október 2008

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

Narodili sa
Lenka Španiková – október

Zosobášili sa
Zoltán Herda a Zuzana Tužinèinová

Miroslav Jurický a Miroslava Pialová

Opustili nás
Janka Žideková 1959 – 31. 10. 2008

Mária Jakubíková 1926 – 31. 10. 2008 

65 rokov
Štefan Ïurajka
Jozef Podolan

75 rokov
Anna Jakubíková
Mária Šamalíková
Vendelín Tužinèin

80 rokov
Anna Jonašová 85 rokov

Jozef Chodelka
Karol Ondrašech87 rokov

Berta Andrísková

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
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Pokraèujeme v predstavovaní èlenov klubu:

Bartolomej-Berco Galoviè dobehol na 
Ve¾a krát ani nevieme, kde natrénoval na tak ho vydarená akcia rajeckých maratóncov       štvrtom mieste medzi Rajèanmi. Po dlhšej 
dobrý èas, ktorý zabehne a keï sa to snažíme v Košiciach. Tento rok je to už po Prahe a prestávke sme sa te-
zisti�, tak s úsmevom odpovie, že nezanedbá- Bratislave tretia ve¾ká výprava klubu.šili jeho prítomnosti 
va svoje tréningové chodníèky. Tento rok tvr-na maratóne v minu-
do na trati bojoval a jeho èas sa zastavil na 12. októbra – Malokarpatský maratón Tr-lom roku. Tento rok 
3:02:59 èo bolo 6. miesto medzi Rajèanmi. navasa zlepšil o 13 minút 

Konal sa týždeò po Košiciach, ale opä� sa (2:56:21). V klube je 
PRETEKY ZA UPLYNULÝ MESIAC tu stretlo pole bežcov a Rajeckí bežci tu mali od samého zaèiatku a 

ozajstnú medailovú žatvu, ako povedal aj patrí stále medzi 
27. septembra – Energetická 15-tka konferencier. Poèas celého preteku bola hmla. troch najlepších v 

V Jaslovských Bohuniciach sa medzi špiè- Je to nároèný maratón, aj keï sa zdá, že bez Rajci èasom 2:36:08. 
kou bežcov umiestnil Ras�o Galoviè celkovo prevýšenia, naopak, kopèeky sme si v Hor-Túto hranicu urèite 
na tre�om mieste (50:42) a jeho otec Bertin ných Orešanoch vychutnali všetci maratónci.chcel zdola� jeho syn 
obsadil 2. miesto (56:12) v kategórii nad 50 Ras�o, ale zatia¾ je vo výsledkoch otec lepší  Maratón vyhral absolútne vo svojom 
rokov.o jedno miesto. Pre klub a beh bol Berco novom osobnom rekorde RAS�O GALOVIÈ 

 pred Jánom Moravcom 2:36:30. naozaj zanietený. Má za sebou mnoho akcií, za 2:36:31
1. októbra – Bežecká liga Žiliny Celkovo na 5. mieste dobehol  výborných výsledkov aj spoloèných zážitkov O. Veselovský

�ažko sa rozbiehalo a pred Košickým takisto vo svojom najlepšom èase 2:48:33 a z rôznych pretekov a sústredení. Bol ochotný 
maratónom aj dos� opatrne. Z Rajèanov naj- stal sa , vždy spolupracova�. Rozvážny bežec, ktorý ví�azom v MSR v maratóne študentov
lepšie zabehol M. Drlièka, P. Uhlárik, J. Ka- takže obhájil prvenstvo z minulého roku. si vie ako živnostník rozloži� èas medzi 
vec a J. Žideková.prácu, rodinu a šport a darí sa mu. Jeho meno Bertin Galoviè vyhral 1. miesto v kategórií 

 (2:57:31). Medzi ženami obsa-na tabuli Rajeckých ví�azov je 5x. Ako pä�- nad 50 rokov
5. októbra – Medzinárodný maratón mieru dila  (3:42:18).desiatnik si v tomto toku s ¾ahkos�ou behá pre 2. miesto Janka Žideková
Košice  zabehli svoje ví�azstvá po celom Slovensku èi sú to Malokarpatský polmaratón

Sobotòajšie ráno keï sa 28-èlenná ¼uboš Cesnek (1:27:28) a Miroslav Jurický krátke behy, behy do vrchu, duatlony, alebo 
výprava bežcov aj s rodinnými príslušníkmi (1:33:58).maratóny.
vydali do Košíc nebola moc prívetivá. Stále 
pršalo a tak nás privítali aj Mirko Drlièka pamätám si ho, keï 
Košice. Pretrpeli sme si skromne hovoril o tom, ako by rád prišiel me-
prezentáciu a pasta-párty, dzi maratóncov do 
všetko to bolo vonku pod klubu a je to už 8 ro-
malými prístreškami èo kov. Klub svojou prí-
sa na taký ve¾ký maratón, tomnos�ou naozaj 
akým sú Košice, nehodí. obohatil, je to skrom-
Naš�astie nede¾né ráno ný chalan, dosahuje 
bolo úplne iné. Pekné pekné výsledky sa-
trošku chladnejšie poèa-mozrejme primerané 
sie a vietor nás sprevá-svojim tréningom, 
dzali poèas našich kilo-ale vždy je na hranici 
metrov èi to bol maratón, 3 hodín. Najlepší èas 
polmaratón, alebo mini-v  m a r a t ó n e  m á  
maratón. Na trati nás teši-2:58:09 a tento rok bežal za 3:01:41. Pripra-
lo najmä ve¾ké povzbu-vuje nám návrhy na medaily, alebo upomien-
dzovanie našich fanú-kové predmety na každú akciu, ktorú MK 
šikov, ktorých nám každý organizuje a je vždy ochotný pomôc�. Má ve-
závidel. Ve¾ká skupina ¾a pretekov a ešte viac bodov za svoju ochotu. 
rajeckých bežcov a fanúšikov v rovnakých 18. októbra – Deò supervytrvalca ŽilinaDeti Lukáš a Miška pravidelne s ním prichá-
bundách sa v uliciach mesta nedali prehliad- Tento deò bol nároèný pre dzajú do telocviène aj na detské sobotné Janku Žide-
nu� a nálada, ktorú si so sebou priniesli, tešila , ktorá sa rozhodla, že zdolá supervytr-veèery v saune a rôzne detské preteky. kovú
aj všetkých okolo. MMM je najväèší na Slo- valeckú tra� v dåžke 50 km. Bežalo sa v Žiline 

v parku pri Kamélií a celkovo to bolo 52 kôl. Vlado Rybár taktiež dlhoroèný klubový vensku, ale opä� sme všetci bežci a to nielen 
Po absolvovaní Maratónu v Košiciach a v Tr-bežec. Vie sa dobre pripravi� na maratóne a Rajèania skonštatovali, že srdce bije v Rajci.
nave dos� odvážne. Èas ktorý dosiahla hovorí potom v tej eufórii a nádhernej atmosfére pre-

 P. Uhlárik 3:18:28,  o jej vyrovnanosti v behu a dobrej príprave. tek prepáli a èo to robí z bežcom všetci pozná- Výsledky maratónu:
J. Žideková 3:46:46 a Jozef Stupòan 3:55:08. 50 km zabehla v èase 4:28:07 a získala          me, on však najlepšie. 

 Jaroslav Stupòan .Má zabehnutý krásny Výsledky polmaratónu: 2. miesto
1:29:24, P. Zafka 1:31:15, J. Vanák 1:34:30,  èas v Rajci 2:44:06     
P. Stehlík 1:38:49, J. Uhlárik 1:48:40, M. Har-z roku 1999 a urèite sa 
tiník 1:50:13, J. Kavec 1:51:00 a P. Mihálec k nemu chce priblíži�. 

Vlado je vy�ažený prá- 2:01:17
cou, takže sa vidíme Detský minimaratón 4 km zabehli Lukáš a 
len na pretekoch. Na Michal Pekný, Pe�o a Ma�a Uhlárikovci, Pa¾-
šport nezanevrel a dr- ko Hartiník, Damián a Monika Cesnekovci, 
ží si svoju stálu pozí- Andrea Stehlíková a Barbora Žideková.
ciu medzi Rajèanmi. Nakoniec sa poèasie umúdrila a bola z to-

GALOVIČ VYHRAL MARATÓN

Foto: archív MK
Za MK Rajec Pavol Uhlárik

PRÍÏTE SI ZABEHNÚ� NENÁROÈNÝCH 
12 MINÚT NA DRÁHE.

15. novembra 2008 sa uskutoèní 
už druhý roèník 12-minútovky 

na dráhe v Rajci pri Základnej škole na 
Lipovej ulici, na ktorú vás pozývame.
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VIANOÈNÝ KONCERTVIANOÈNÝ KONCERT

MIKULÁŠMIKULÁŠMIKULÁŠ

5. 12. 20085. 12. 2008

Mestské kultúrne stredisko v Rajci

o 15.00 hod.o 15.00 hod.

NÁMESTIE SNP v RajciNÁMESTIE SNP v Rajci

Predpredaj vstupeniek: 

Mestské kultúrne stredisko v Rajci

Kultúrny dom v Rajci

11. 12. 2008
 (štvrtok)

11. 12. 2008

o 19.00 hod.o 19.00 hod.

MsKS VÁS POZÝVA

Mestské kultúrne stredisko v Rajci 

a Šachový klub Rajec

3. ročník šachového turnaja

ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCAŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCAŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA

Kultúrny dom v Rajci

15. november o 9.00 hod.15. november o 9.00 hod.(sobota) 15. november  o 9.00 hod.

Prihlášky posielajte do 13. 11. 2008.

Bližšie informácie: 
Mestské kultúrne stredisko Rajec
alebo Ján Uhlárik 0904 962 305

Prihlášky posielajte do 13. 11. 2008.

Bližšie informácie: 
Mestské kultúrne stredisko Rajec
alebo Ján Uhlárik 0904 962 305

www.skrajec.szm.sk

MsKS VÁS POZÝVA
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