
DECEMBER / 2008

www.rajec.sk

b a

b  ab a

b  ab  a

b  ab a

b  ab  a

Aktuálne informácie z mesta a MsÚ

Pozvánky na kultúrne akcie Svetovy úspech ZŠ 

Šachisti majú krála Vianoce, najkrajšie sviatky roku

Beneficny koncert pre ludí v núdzi Úspechy športovcov 

Euro je za dverami Spolocenská rubrika
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Konèí sa rok 2008, èo plánuje mesto v bu-
dúcom roku?

Je svetová finanèná kríza, 
ovplyvní chod nášho mesta?

Je už pripravený rozpoèet mesta na rok 
2009?

Bude v Rajci ïalší obchodný dom? 

Blížia sa vianoèné sviatky, èo zaželáte 
obyvate¾om mesta?

obchodné centrum. Vzh¾adom na to, že fir-
ma sa do dnešného dòa neozvala, tak nevie-
me aký je stav.

To je otázka rozpoètu. 
Plány máme a všetko záleží od toho, aké 

Mesto má príjmy z vlast- projekty budeme ma� schválené minister-
ných daní a zo štátneho roz- stvom výstavby.
poètu. Najväèšia zaujímavos�, ktorá by sa ma-

Štátny rozpoèet je závislý od príjmu      la zaèa� je obchvat mesta v úseku K¾aèe – 
z podnikate¾ských subjektov a od obyvate- Šuja. Dostal sa do priorít štátneho rozpoètu 
¾ov. Je možné, že výber daní nebude v ta- pre rok 2009, èiže v roku 2009 by sa ob-
kom objeme ako vláda predpokladá. Potom chvat mesta mal zaèa� stava�. Treba však 
je možné, že vlastné príjmy nebudú reálne a pripravi� stavebné povolenie. Budú oslove-
také vysoké ako boli tohto roku, keï sa nám ní všetci vlastníci dotknutých nehnute¾-
rozpoèet napåòal na viac ako plánovaných ností. Do tohto èísla Rajèana pripravujeme 
100 % z príjmu zo štátu. vloženú prílohu – situáciu kadia¾ tento 

Druhú vec, ktorú môže teoreticky ov- obchvat bude prechádza�. 
plyvni� finanèná kríza je to, že pri investiè- Tepliciach. Takýto prínos by obchvat mal aj Územné rozhodnutie je platné a pod-
ných akciách, ktoré máme pripravené, èi už pre mesto Rajec. Okrem zrýchlenia dopra-mienkou na to, aby sa zaèala táto stavba 
je to rekonštrukcia ZUŠ, ZŠ, MŠ a vy, by to bolo aj od¾ahèenie mesta. realizova� už nebudú peniaze, lebo peniaze 
požiarnej zbrojnice, poèítame s prekleno- Preto by som chcel apelova� na všet-sú kryté v rozpoète, ale podmienkou je vy-
vacími úvermi od rôznych bankových inšti- kých vlastníkov, aby boli ústretoví a nápo-danie stavebného povolenie, ktoré bude vy-
túcii. Je možné, že tieto preklenovacie úve- mocní v tom, že zmluvy so SSC podpíšu     dané vtedy, keï Slovenská správa ciest 
ry budú �ažšie dostupné a budú drahšie.     s tým, že cena pozemkov bude daná zna-(SSC) dokáže zazmluvni� a podpísa� zmlu-
V tomto by mohla kríza ovplyvni� chod leckým posudkom. Mnohí ¾udia si myslia vu o budúcej zmluve s každým vlastníkom, 
mesta, ale nie tak zásadne ako ovplyvòuje a sú podozrievaví, že ich pozemky majú ktorý sa zaviaže, že odpredá dané pozemky 
napr. priemysel. väèšiu hodnotu ako je znalecký posudok. a súhlasí s výstavbou. Ak sa nám to podarí, 

Treba sa na to díva� z pozície takej, že tak sa táto stavba zaène budúci rok stava�. 
akým prínosom bude obchvat pre mesto Stavba predstavuje približne investièné 
Rajec a de facto z tých pozemkov, po kto-náklady v objeme pol miliardy korún      

Rozpoèet mesta sa toho èasu pripravuje rých obchvat pôjde, ¾udia 50 rokov nemali (16 596 959,44 €) a bola by ve¾kým príno-
a poèítame v rámci rozpoètu, tak ako každý ani korunu, nemali z nich takmer žiadny som pre mesto Rajec. Všetku tranzitnú a 
rok, s kapitálovými výdavkami, ktoré chce- nájom a mnohí ani nevedia, že tieto po-kyvadlovú dopravu postupne dokážeme 
me investova� do majetku mesta tak, aby sa zemky vlastnia. A bolo by ve¾mi zlé keby presunú� na tento obchvat a tým pádom by 
zvýšil komfort našich obyvate¾ov. O jedno- kvôli nejakým 10 resp. 20 vlastníkom trpe-cez naše mesto, centrum, nechodilo to¾ko 
tlivých akciách budeme ïalej informova�, lo celé mesto.kamiónovej dopravy. Èi už je to tranzitná 
keï bude schválený rozpoèet. Aj z tejto pozície vyzývam všetkých doprava na ceste 1. triedy t.j. Prievidza – Ži-

tých, ktorí sú vlastníci a musím sa prizna�, lina alebo je to doprava Kofola Raj. Lesná – 
že aj naša rodina tam má pozemky, že bu-Rajec. Postupne chceme v rámci tohto ob-

Mesto sa asi pred pol rokom vyjadrilo, dem ve¾mi rád, keï budeme môc� takúto chvatu rieši� kyvadlovú dopravu Šuja – Ra-
že v prípade ak si spoloènos� pripraví všet- zmluvu podpísa� a pomôc� mestu s tým, že jec – štrkopiesky. S tým súvisí aj osobná do-
ky pozemky potrebné k výstavbe, mesto sa obchvat zrealizuje. Obchvat nebude prava. Na priblíženie to èo je v Rajeckých 
bude rokova� zo záujemcom aj o odpredaji slúži� len našej generácii, ale treba my-Tepliciach, vybudovaním obchvatu takmer 
mestských pozemkov. Skôr nie. Nemáme slie� aj na budúce generácie a netreba všetky autá chodia mimo mesta okrem 
niè proti tomu, aby sa vybudovalo ïalšie myslie� len na to èo ja z toho budem ma�. tých, ktoré majú koneènú zastávku v Raj. 

Treba upozorni� aj na to, že je to verejno-
prospešná stavba – líniová stavba a je tam 
možné uplatni� aj vyvlastnenie, ale to spô-
sobí to, že sa vyvlastòovaním môže pre-
dåži� vydanie stavebného povolenia a mô-
že sa sta� aj to, že stavba sa realizova� ne-
bude. 

Všetkým obèanom mesta želám, aby 
vianoèné sviatky prežili v pokoji, v radosti, 
v zdraví a v kruhu svojich blízkych a aby 
sme sa spolu tešili z príchodu nového roka.

Za rozhovor ïakuje Šzá
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Prišiel èas, keï sa v našich domácnostiach zaène vypeka� po-
chú�ka rozváòajúca jedineènou vôòou medu, škorice a klinèekov – 
medovníky.

Medovníèky v nejednom prípade patria medzi najkrajšie via-
noèné ozdoby na našom stole. Ozdobi� medovníèky èo najkrajšie 
so svojou neobyèajnou fantáziou sa pokúšali aj deti z materských a 
základných škôl z Rajca a Kunerádu v rámci remeselnej dielne a 
krúžku Kreatív, ktorý pracuje pri Základnej škole a Základnej 
cirkevnej škole v Rajci.

Kornútiky naplnené cukrovou polevou v detských rukách vy-
èarili na medovníkoch snehové vloèky, zimné krajinky, jemné kve-
tinky èi usmiate hviezdièky. Túto zruènos� si mali možnos� vyskú-
ša� aj dospelí, ktorí navštívili kurz zdobenia medovníèkov pod 
vedením skúsenej medovnikárky Jarmily Jantoštiakovej.

Nádherná, voòavá i sladká atmosféra tak priblížila mladým aj 
dospelým umelcom vianoènú atmosféru. 

Pri tejto jedineènej práci bola potrebná i pomoc skúsených žien, 
ktoré už ozdobili nejeden medovník ako sú p. Šimková, Pekarová a 
Jantoštiaková za èo im touto cestou Mestské kultúrne stredisko      
v Rajci ïakuje.

E. Pekná
Foto: Katarína Kalmová

VIANOCEVIANOCE

1. 12. 2008 – 7. 1. 20091. 12. 2008 – 7. 1. 2009

CIPKOVANÉCIPKOVANÉ

Výstavná sien radnice

Výstava prác cipkárok z Rajca

stredisko v Rajci

Mestské 
kultúrne 

Mestské kultúrne stredisko v Rajci ïakuje

Petrovi Pekaríkovi za výstavu fotografií
EURO FOTORAJ 2008

CAROVNÁ VÔNA MEDOVNÍKOVCAROVNÁ VÔNA MEDOVNÍKOV 160. VÝROÈIE VZNIKU 
PRVEJ SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

SPOMIENKA NA UDALOSTI ROKOV 1848 – 1849

Velká zasadaèka Mestského úradu Rajec
Literárne pásmo pripomenie meruôsme roky.

  9.00 hod., 10.00 hod., 11.00 hod.

MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO V RAJCI

17. 12. 2008

Národné osvetové 
centrum Bratislava

Ž I L I N S K Ý
samosprávny kraj

13.00 hod. Kultúrny dom Rajec
Slávnostný príhovor, kultúrny program.

inzercia

inzercia
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Zimné mesiace a najmä december, má vi� veèeru. Cez deò sa držal pôst. Keï sa Ïalší symbol Vianoc je betlehem. Za-
svoje neopísate¾né èaro. Tešia sa naò naj- gazda vrátil domov, vystrojil stromèek, bo- kladate¾om tradície zobrazovania Svätej 
mä deti, èakajú na príchod Mikuláša a po- rovicu alebo jedlièku. Ozdoby boli skrom- rodiny sa stal František z Assisi, ktorý zo-
èítajú dni a noci do príchodu najkrajších né: svieèky, slamené stavil v roku 1223 živý 
sviatkov v roku – Vianoc. hviezdièky, pozlátené ore- Betlehem vo svojej kaplnke 

chy, klásky z jaèmeòa, v Porciunkule. Na Sloven-
oblátky a jabåèka. Potom Obdobie oèakávania, striedmosti a dob- sku sa tvorba betlehemov 
stromèek zavesil na hradu rých skutkov, ktoré predpovedá príchod zaèala rozvíja� koncom    

advent do rohu izby. Deti boli Štedrého dòa je , štvortýždòové ob- 18. storoèia. 
vzrušené a netrpezlivé, dobie, kedy sú zakázané zábavy, svadby, 
kedy už príde dlho oèaká-nesmie sa tancova�. Kto by nepoznal slávnu 
vaný Ježiško. V dome sa koledu Tichá noc, len má-
nesmelo svieti�, kým ne- lokto vie ako vznikla. 
vyšla prvá hviezda. Èaro V decembri roku 1818 
Štedrého veèera zdôraznilo aj to, že sa zišla žilo rakúske mesteèko Oberndorf prípra-
celá rodina, na èele so starými rodièmi. Po vami na vianoèné sviatky. Miestny uèite¾ a 
obradoch všetci zasadli k slávnostne pre- zároveò organista kostola sv. Mikuláša 
stretému stolu a spoloène sa pomodlili za Franz Gruber sa rozhodol skontrolova� 
živých a màtvych. Po modlitbe otec rozkro- organ a prišiel na to, že nefunguje. Kolónia 
jil jablko na to¾ko èastí, ko¾ko ¾udí bolo myší v kostole do svojho jedálneho lístka 
okolo stola. Každý musel zjes� svoj diel, zaradila aj organové mechy. Neš�astný 
aby bol zdravý. Ochutnali sa aj orechy a organista sa rozhodol požiada� o pomoc 
oblátky s medom, aby všetci držali v do- mladého kaplána Jozefa Mohra. Na Štedrý Neoddelite¾nou súèas�ou adventu je 

Zdobenie vencov brom i zlom a aby mali pokojný a sladký deò ráno priniesol kòaz text básne na veniec.  je mladý, ale o to 
život. Štedroveèerná veèera bola skromná a vianoènú tému, ktorá sa zaèínala slovami ob¾úbenejší zvyk. Tradícia sa spája s ne-
jednoduchá. Bola to paradajková, vínová „Tichá noc, svätá noc...“ Gruberovi sa bá-meckým mestom Hamburg. Roku 1838 
alebo rybacia polievka. Rybu mávali len seò zapáèila a inšpirovala ho ku skompo-tam štyri nedele pred Štedrým dòom miest-

Heinrich Wilhelm bohatší dedinèania. Po polievke nasledo- novaniu jednoduchej, ale pôsobivej meló-ny farár zavesil na bránu 
vali perky s lekvárom a pupáky s mliekom, die, ktorú všetci poznáme.sirotinca ve¾ký veniec. Každý deò naò 
posypané makom. Vianoèné omrvinky sa Prvé predvedenie Tichej noci malo po-upevnil zapálenú sviecu, prièom nede¾ná 
po veèeri pozbierali a odložili. Deti sotva dobu dueta spievaného autormi, ktorí sa svieca bola o nieèo väèšia ako tie ostatné. 
vedeli vyèka� darèeky. Neboli také hojné sami sprevádzali hrou na gitaru. Pod veniec postavil pokladnièku, do ktorej 
ako dnes. Pre dievèatká matky zošili bábiky Vïaka svojej podmanivosti a zapa-mohli ¾udia prispie� na chod sirotinca.
z handier a chlapcom vykresali zruènejší mätate¾nosti sa zaèala rýchlo šíri� po okolí      Odtia¾to sa tento symbol rozšíril po 
otcovia vozíky a koníky. Na polnoènú svätú a o nejaký èas si prerazila cestu aj za hrani-celom svete, poèet svieèok sa zúžil na štyri, 
omšu išli všetci spolu. ce rodného Rakúska. V roku 1840 sa ujala  ktoré symbolizujú štyri adventné nedele.

v Drážïanoch, o ïalších tridsa� rokov       
Na Božie narodenie – 25. decembra, v Amerike a Anglièania ju importovali až Kedysi sa uèite¾ovi ušla úloha postara� 

vstal ráno jeden èlen rodiny skôr ako ostat- do svojej indickej kolónie. sa o to, aby na žiadnom vianoènom stole ne-
oblátky ní a utekal po vodu do potoka, aby òou po- Autori piesne nedostali za Tichú noc chýbali . Piekli sa hneï v prvé dni 

kropil všetkých domá- nikdy žiadnu odmenu a Jozef Mohr dokon-po Lucii, niekedy tak-
cich. Potom sa do vody ca zomrel v chudobe a museli ho pochova� mer až do Vianoc. Po-
hodilo jabåèko, chren a na obecné trovy. Jedinou odmenou pre sledné dva-tri dni 
zopár mincí a všetci sa   o boch autorov je ve¾ký úspech najob¾ube-pred Štedrým dòom 
v nej symbolicky pou- nejšej koledy. školské deti porozná-
mývali. Peniaze mali za-šali oblátky v koší-
bezpeèi� blahobyt, jabåè-koch po domoch. Na 
ko zdravie, chren silu a každú rodinu sa ušlo 
spoloèné umývanie sú-pätnás� až dvadsa� 
držnos� poèas celého oblátok vodových, zo 
nadchádzajúceho roka.pä� cukrových a navr-

chu boli položené 2-3 trubièky. Deti pri roz-
Najrozšírenejším vianoèným symbo-náške prednášali nauèený vianoèný vinš.

lom je zdobený stromèek, ktorý sa v Európe 
Štedrého dòa objavil zaèiatkom 17. storoèia. K prvým Poèas  sa vykonávali 

oblastiam vianoèných stromèekov patrilo, (niekde pretrvájú dodnes) rôzne rituály za-
pod¾a záznamov, dnešné Nemecko. U nás bezpeèujúce prosperitu, zdravie a š�astie   

     sa prvé vianoèné stromèeky objavili až v nadchádzajúcom roku. Ve¾ký význam
zaèiatkom 19. storoèia a to v západnej èasti mala aj príprava štedroveèernej hostiny
Slovenska. Gazdiná nesmela z domu odís�. Musela 

napiec� èerstvého chleba, koláèov a pripra-

NAJKRAJŠIE SVIATKY V ROKU – VIANOCENAJKRAJŠIE SVIATKY V ROKU – VIANOCE
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VIANOCE VO SVETE k slávnostnému stolu alebo obdarovaní Írsko
chudobní, bezdomovci, siroty... Sviatok Na Štedrý veèer sa v Írsku nechávajú 
Trojkrá¾ový je sviatkom detí, kedy mamiè- pootvorené dvere pre svätú rodinu i chu-Rakúsko
ky upeèú de�om tortu ozdobenú papiero- dobných pútnikov. Na stole majú prichys-Na Vianoce sa všetci pripravujú nieko¾-
vou korunou, v ktorej je zapeèená malá taný bochník chleba a mlieko.ko týždòov dopredu. Silná tradícia výroby 
figúrka. Ktoré z detí ju ako prvé nájde, je adventných vencov so svieèkami a stuhami 
krá¾om. Bulharskomá svoj význam, kde fialová symbolizuje 

Na vianoce nesmie chýba� v izbe minulos� a zelená ná-
Austrália stromèek a slama, ktorá má pripomína� dej. Býva zvykom, že 

Tradícia Vianoè- chudobu chlieva, kde prišiel na svet hlava rodiny balí dar-
ných sviatkov je po- Ježiško. Darèeky tu rozdáva dedo Koleda.èeky pre ostatných èle-
dobná ako v Anglicku. nov, ktoré bývajú aj 
Vzh¾adom nato, že    Vianoce pre väèšinu z nás patria k naj-vlastnoruène vyrobené 
v tom èase je tam leto krajším sviatkom roka. Je úplne jedno, aký-a nápadité. Darèeky 
zdobia umelé vianoè- mi zvykmi ich oslávime, hlavné je, že si ich prináša Ježiško, ktorý 
né stromèeky alebo  u ži jeme v kruhu svojich najbližších.je privolaný malým 
v kvetináèoch. Via-zvonèekom.

Zdroj: Rok vo zvykoch nášho ¾udu, Tatran noèná hostina má skôr formu pikniku pod  
1986; internetotvoreným nebom s farebnými balónikmi. Taliansko

Ilustraèné foto: internet K jedlu sa podávajú studené misy, chladené Podobne ako u nás a v Èechách majú 
Spracovala Šzáovocie a zeleninové šaláty, presladené zá-vianoèný stromèek s malými jaslièkami, 

kusky a torty. Poèas vianoèných sviatkov   kde deti nachádzajú darèeky. Návšteva pol-
s ob¾ubou navštevujú príbuzných, priate-noènej omše je súèas�ou veèera. Štedrý ve-
¾ov aj napriek ve¾kým vzdialenostiam. èer, ako predveèer narodenie Pána je hlavne 

dôvod na stretnutia s priate¾mi a rodinou. 
Ve¾ká Británia

Vianoèné tradície sú spojené s vystavo-Francúzsko
vaním vianoèných poh¾adníc na rímsu ko-Francúzom prináša darèeky dobrý via-
zuba, bozkávaním sa pod vetvièkou imela a noèný duch Pére Noel, ktorý je najmladší   
vešaním panèúch na kozub, do ktorých pri-z trojice Ježiškov a Santa Clausov. Od San-
náša darèeky Santa Claus. Štedroveèerná ta Clausa sa odlišuje v podstate len menom. 
veèera sa koná 25. decembra. Peknou tradíciou je, že 25. 12. sú pozývaní 

VIANOCE VO SVETE

V tomto roku Slovenská pošta, a. s., 24. novembra odštartovala Pošta v Rajeckej Lesnej sa 
už 10. roèník projektu Vianoèná pošta. predstavila aj v novom šate. 

Prostredníctvom Pošty pre Ježiška môžu deti i dospelí posiela� Krstila sa aj kniha pre deti od 
svoje vianoèné želania. Staèí, ak list alebo kresbu vložia do obálky, autorky Danuši Dragulovej – 
na ktorú napíšu adresu 999 99 Ježiško, nalepia známku a vložia do Faktorovej s názvom „Príbehy z poštárskej kapsièky“. Knihu 

poštovej schránky ale- slávnostne pokrstili krstní rodièia Katarína Brychtová a Ján Gordu-
bo podajú na najbližšej liè alias „Janko“ z Pošty pre teba.
pošte. Deti by nemali Všetky listy a kresby pre Ježiška budú zaradené do závereèného 
zabudnú� napísa� svo- žrebovania o zaujímavé ceny, ktoré sa uskutoèní koncom januára 
ju adresu, aby Ježiško 2009. Jednou z cien bude aj práve spomínaná kniha. 
vedel, kam má posla� Tento rok Vianoènej pošty je podporený aj programom pre deti 
odpoveï. Ježiško urèi- v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Slovenská pošta organi-
te všetkým odpíše  z uj e v  t ro ch mestách Slovenska predvianoèné podujatia pre deti a 
a k odpovedi priloží aj rodièov, na ktorých èaká ve¾a zábavy – písanie listov Ježiškovi, 
malý darèek. V pred- zdobenie medovníèkov, hry, darèeky, vystúpenia folklórnych súbo-
chádzajúcich 9. roèní- rov, a tiež vianoèné poštárske auto. Na napísanie želania môžu deti 
koch prišlo na adresu použi� aj bezplatné poh¾adnice pre Ježiška. 
poštového Ježiška sko- Reklamnými partnermi tohto roèníka Vianoènej pošty sú Kofo-
ro 900 000 listov. la (znaèka Rajec), Koncept (internetový portál ), 
Tento rok už prišli prvé Vydavate¾stvo Perfekt (èasopis Fifík), Vydavate¾stvo DAXE 
stovky l is tov pre  (èasopisy Maxík a Zvonèek), GAMO, Slovanet, Hewlett-Packard  
Ježiška, úplne prvý bol Slovakia, Slovenský výbor pre Unicef, Únia materských centier, 
od Dianky z Nórska. Dobrý anjel, VKÚ Predaj, KIOS. 

Pre miliónteho pisate¾a je pripravený notebook. Viac informácií o Vianoènej pošte 2008 nájdete na stránke 
Domovom Vianoènej pošty je Rajecká Lesná. Na pošte sa  

Juraj Danielis, hovorca Slovenskej poštynachádza Ježiškova schránka, kde si Ježiško preberá listy poèas 
Foto: archív Slovenskej poštycelého roka a v období Vianoc de�om na listy a pozdravy odpovedá. 

www.rodinka.sk

www.jezisko.sk

POŠTA JEŽIŠKOVI OSLAVUJE 10 ROKOVPOŠTA JEŽIŠKOVI OSLAVUJE 10 ROKOV
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ster Rajca získal Michal Marcinek. Za ním 
skonèil Štefan Kavec a Tomáš Kozub. To-
máš zároveò výborne zvládol poèítaèový 

Mikuláš Zaymus zo Žiliny program, ktorý urèoval dvojice hráèov a . O jeho prven-V sobotu 15. novem-
vyhodnocoval poradie.stve a zisku dreveného krá¾a rozhodlo naj-bra 2008 sa uskutoènil 

mä jeho ví�azstvo nad favoritom turnaja, 3. roèník šachového tur-
najvyššie nasadeným Michalom Marcin-naja. V sále kultúrneho 
kom. Michal síce hráva za klub DMS Žili-domu bojovalo o titul „Šachový krá¾ Raj-
na, avšak už takmer rok má trvalý pobyt     ca“ 56 sú�ažiacich z Rajca, Martina, Po-
v Rajci.  važskej Bystrice, Prievidze a Višòového. 

Druhý v celkovom poradí – Patrik Bu-Zapojilo sa 14 Rajèanov: 7 žiakov 
daj z Považskej Bystrice vyhral kategóriu Základnej školy v Rajci, 1 z GAŠ, 3 stredo-
16-roèných chlapcov. V tejto vekovej sku-školáci (z toho 1 dievèa) a 3 dospelí. 
pine si ví�azný pohár odniesla Monika Rá-
cová z Rajca.

Najpoèetnejšia bola kategória chlapcov 
do 10 rokov. V nej sú�ažilo až 18 chlapcov. Závereèná cena bol urèená pre najmlad-
Zví�azil ve¾ký talent žilinského klubu Jer- šieho úèastníka. Získal ju 5-roèný Davidko 
guš Pecháè (šiesty v absolútnom poradí). Kolembus zo Žiliny. Jeho spolužiak zo škôl-
Má síce iba 7 rokov ale vie riadne potrápi� ky – o 6 mesiacov starší Richard to chápal 
ove¾a starších súperov. Získal už zopár oce- ako ve¾kú nespravodlivos� (skonèil dve 
není aj na medzinárodných turnajoch. miesta pred ním) a poèas celej cesty do Žili-

V kategórií dievèat do 10 rokov zví�azi- ny dával najavo plaèom svoju nespokoj-
la najmladšia z nich – 7 roèná Alenka Arda- nos�.    
micová zo Žiliny. Pohár za tretie miesto si Na podujatí vládla príjemná atmosféra. 
odniesla Rajèanka – Veronika Teplièanco- Sú�ažiaci oceòovali okrem iného i priesto-Šachisti bojovali o 16 pohárov a dvoch 
vá. ry konania podujatia, výzdobu a pripravené ve¾kých drevených krá¾ov. Pre menej ús-

Majstrom základnej školy sa stal Filip obèerstvenie. Za to treba poïakova� pra-pešných bolo pripravených 40 menších 
Súkeník, pred bratmi Brankom a Dankom covníkom Mestského kultúrneho strediska drevených dám. 
Dubcom. v Rajci.7 kôl, hraných na 2 x 15 minút rozhodlo 

Ïalšieho dreveného krá¾a a titul Maj- Text a foto: J. Uhlárik o celkovom ví�azovi. Stal sa ním 14-roèný 

Projekt benefièného koncertu bol podporený Nadáciou SPP     
v matchingovom programe Pridáme sa. Organizátorom verejnej 
zbierky, ktorú povolil Obvodný úrad v Žiline, odbor všeobecnej 

V pondelok 24. novembra sa konal v Mestskom divadle v Žiline vnútornej správy – rozhodnutím è. 2008/06638-09/4-VZ/2SA zo 
Benefièný koncert pre ¾udí v núdzi, ktorý organizovala nezisková dòa 31. 10. 2008, bolo obèianske združenie Biela studòa z Jaseno-
organizácia Áno pre život z Rajeckých Teplíc, pri príležitosti 10. vý- vého pri Rajci. Nako¾ko Nadácia SPP v projekte podporí zbierku 
roèia svojho založenia. zdvojnásobením celkového vý�ažku (1:1), dobrovo¾níci predá-

vajúci vstupenky si predsavzali, že dosiahnu maximálnu hranicu. Záštitu nad akciou prebrali eurokomi-
To sa im aj podarilo – vý�ažok zbierky je 50 000 Sk (1 659,70 €)!sár Ján Fige¾, europoslankyòa Anna Zá-

borská a predseda Žilinského samospráv-
Akciu zároveò podporili – Nadácia SLSP, GRYF reklamné štú-neho kraja Juraj Blanár. 

sa dio, ZIPP Bratislava – závod Rajec, Mesto Rajecké Teplice, Žilin-Divákom v zaplnenom h¾adisku 
ský samosprávny kraj, Mestské divadlo Žilina a Nadácia Prameò. predstavili umelci z partnerských miest 
Mediálnymi partnermi boli – Rádio ZET, TV Patriot, MY Žilinské mesta Rajecké Teplice – Art Music Trio   
noviny, Rádio Lumen a TV LUX.z Wilamowíc z Po¾ska a folklórny súbor 

Text a foto: Anna VerešováLubená z Poluvsia pri Prievidzi (foto). Zá-
roveò vystúpili hudobná skupina Amphi-
bios a Sisa Sklovská (foto), ktorá pripome-
nula, že  v rodnej Žiline vždy rada vystu-
puje. 

Prítomní vzácni hostia popriali nezis-
kovej organizácii do ïalších rokov ve¾a 

úspechov, odhodlania a vytrvalosti.
Umelci podali skvelé výkony, atmosféra v divadle bola výni-

moèná. Bola to vzácna udalos�, na ktorej boli oslávencami nielen 
tí, ktorí zastupujú neziskovú organizáciu, ale všetci tí, ktorí po celé 
desa�roèie rôznym spôsobom toto dielo podporujú. Vzácne sa tu 
stretli partneri zo všetkých sektorov – súkromného, verejného i ne-
ziskového. I keï príkladov takýchto trojsektorových partnerstiev 
nenájdeme v našej krajine ve¾a, v Rajeckom regióne sa to podarilo. 

ŠACHISTI MAJÚ KRÁĽA

Najmladší úèastník

Najlepší Rajèan

ROZDÁVAT RADOST...
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brovec. Na zaèiatku sme sa zoznámili s mla- vali si atmosféru hrou na gitare, gajdách a 
dými Bulharmi. Aby sme si navzájom zapa- spevom vo všetkých troch jazykoch. Náš kaž-
mätali naše mená, každý z nás dostal menov- dodenný program bol zapisovaný do denníka, 

30. augusta až 5. septembra sme sa my, ku, na ktorú si napísal svoje meno alebo pre- ktorý sme spoloène tvorili a prekladali do an-
študenti osemroèného gymnázia v Rajci, zú- zývku. Bulhari boli milí a priate¾skí, a tak gliètiny a bulharského jazyka. Poèas veèera 
èastnili bilaterálneho medzinárodného pro- nám vôbec neprekážala povestná jazyková bulharskej kultúry a kuchyne nám Bulhari 
jektu „UNITED EUROPE – a colourful mo- bariéra. Hlavným komunikaèným jazykom ukázali ako sa pripravuje šopský šalát. My 
saic of cultural and natural diversity“, ktorý bola angliètina, takže nám nerobilo zvláš� sme ich zase pohostili našim tradièným je-

Jje financovaný programom „Mládež“ – pod- ve¾ké problémy dorozumie� sa . dlom bryndzovými haluškami. Všetci sme sa 
programom „Mládež v akcii – Mládežnícke ve¾mi èudovali, že im naša delikatesa nechu-
výmeny“. tila. Posledný deò sme dostali test o Bulhar-

sku, ktorý najlepšie vypracovala Martina 
Cie¾om projektu bolo: Capková a bola ocenená pohárom zo Slivenu, 

odkia¾ pochádzali naši bulharskí priatelia. Po 1. zaobera� sa vplyvmi antropogénnej èin-
teste každý z nás dostal certifikát o úèasti na nosti na prírodné a kultúrne dedièstvo, zjed-
medzinárodnom projekte. Na bulharskom ve-noti� úèastníkov nad myšlienkou ochrany a 
èeri sa zúèastnila aj bulharská ve¾vyslankyòa, akceptovania kultúrnej a prírodnej rôznoro-
ktorá bola nadšená našim programom.dosti krajín – zoznámi� mladých ¾udí z Bul-

Tento projekt sa nám všetkým ve¾mi páèil harska so slovenským kultúrnym, historic-
a pomáhal nám zdokona¾ova� sa v komuniká-kým a prírodným bohatstvom.
cii v anglickom jazyku. Tiež sme boli radi, že 2. podpori� multikultúrnu výchovu ako úèin-
sme spoznali nových ¾udí, ich zvyky a kultúru ný prostriedok k trvalému rozvoju osobnosti

Každý sme sa zoznamovali s prírodnými a iného národa.3. umožni� stretnutie, poznanie a podpori� 
kultúrnymi pamiatkami Liptova. Navštívili skupinovú prácu a komunikáciu v cudzom 
sme Dobšinskú jaskyòu Slobody, skanzeny Z. Kotríková, K. Oèková, Z. Zmrhalová, M. jazyku.
¾udovej architektúry vo Vlkolínci a Pribiline, Huljaková z 5.G a M. Slyšková zo 6.G4. pomôc� mladým ¾uïom neustále si zvyšo-
bývalé keltské sídlo Havránok. Príjemný deò Foto: archív GAŠva� poèítaèovú gramotnos� v nových infor-
sme strávili na túre v Žiarskej doline, kde sme maèných technológiách – power-point pre-
sa zoznámili s biotopom sviš�a vrchovského. zentácie, prezentaèné CD, webové stránky.
V Liptovskom Mikuláši sme navštívili Múze-5. propagova� myšlienku programu „Mlá-
um Janka Krá¾a, v ktorom sme si pripomenuli deže v akcii“ a možnos� programu vôbec.
históriu nášho jazyka. V tomto meste sme ne-
zabudli nazrie� aj do Múzea ochrany prírody Na projekte pracovali: M. Capková, M. 
a jaskyniarstva. Nezabudli sme sa zastavi� pri Huljaková, Z. Kotríková, K. Oèková a Z. 
umelo vytvorenej vodnej nádrži Liptovská Zmrhalová z 5.G, M. Slyšková a A. Zední-
Mara, ktorej okolie je zneèistené odpadkami, ková zo 6.G a M. Smieško zo 7.G. Našu vý-
ktoré tam zanechali turisti a dovolenkári. Náj-pravu sprevádzala pani prof. Zuzana Dávidí-
dené odpadky sme pozbierali do platových ková.
vriec. Veèer sme prezentovali svoje projekty, Náš pobyt sa zaèal príchodom na turistic-
o kultúre a prírode našej krajiny a spríjemòo-kú ubytovòu pri futbalovom ihrisku FC Bo-

ohto roku sa v tu strávilo 15 chalanov – uèòov v Tesárskej kýmto aktivitám sa v záhrade za pastoraèným T  máji a júni v záhrade za 
dielni pod lipou. Všetko sa zaèalo výberom a centrom v Rajci už štvrtý rok darí vytvára� Pastoraèným centrom v Rajci opä� rozozvu-
vy�atím vhodného stromu v lese. Ten potom jedineèný priestor pre stretnutia, zmysluplné èali dlátka. Šes� sobôt a množstvo popoludní 
odkôrnili, okresali, a použili napr. na výrobu trávenie èasu, dobrovo¾nícku prácu aj od-
stojana na bicykle a lavièiek. Hlavným výtvo- dych.
rom bola ve¾ká sova (mala by slúži� ako Tesárske dielne v roku 2008 podporili: 
informaèná tabu¾a). Všetky výrobky vznikli Konto Orange, Nadácia Slovenskej sporite¾-
tradiènou ruènou tesárskou technikou pod ne, Mesto Rajec a ïalší, ktorí prispeli finanè-
vedením Mira Èárskeho. Na záver chalani ne, materiálne a dobrovo¾níckou prácou. Ïa-
absolvovali tesárske skúšky a dostali výuèné kujeme.

Text a foto: OZ Tilialisty.
Tesár Miro je už nieko¾ko rokov správ-

com mlyna v Kvaèianskej doline, preto mali 
dielne pokraèovanie – tesársky tábor na mly-
ne. Týždeò tvrdej práce na rekonštrukcii mly-
nice, pílenie dreva v gátri poháòanom vod-
ným kolesom, ruèné kosenie kosou, spanie na 
sene, umývanie sa v potoku – nezabudnute¾-
né zážitky pre partiu dobrovo¾níkov z Rajca.

Na jeseò sa uèni opä� stretli v záhrade. 
Minulý rok tesár vyrobil panáka Fera, teraz   
k nemu poèas jesennej tesárskej dielne pribu-
dla ve¾ká dievèina so sukòou. Aj vïaka ta-

MLÁDEŽ V AKCllMLÁDEŽ V AKCll

TESÁRSKA  DIELNA  V  RAJCI  AJ  NA  MLYNE
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Prepoèet bude uskutoènený sta-de bezplatne vymieòa� slovenské 
mince 5 rokov po zavedení eura noveným konverzným kurzom. 
(do konca roku 2013) a slovenské 
bankovky bez èasového obme- Èísla úètov sa nezmenia. Pla-
dzenia. tobné karty zostanú v platnosti a 

nie je potrebné ich meni�.
Váš úèet zostane vedený pod 

však bude vyplatený už len v eu- rovnakým èíslom, len finanèný Euro ako národná mena bude na 
rách. obnos na òom sa prepoèíta zo Slovensku zavedená 1. januára 

slovenských korún na eurá pod¾a 2009.
konverzného kurzu. Toto platí aj Od tohto dòa sa stane zákon- Nieko¾ko mesiacov pred zavede-
pre vkladné knižky a terminované ným platidlom. Euromince a eu- ním eura a do konca roku 2009 
úèty. Pri prvom kontakte s bankou robankovky sa tak na Slovensku sa ceny tovarov a služieb budú 
po januári 2009 vás bude banka stanú jediným platidlom a euro sa uvádza� súèasne v slovenských 
informova� o vašom zostatku na stane jedinou platnou menou. korunách aj v eurách.

V období duálneho zobrazova- Prebytoèné slovenské koruny sa úète v eurách. Prvé dni sa odporú-
Slovenskými korunami bude mož- nia je povinnos� zobrazova� ceny odporúèa vloži� na úèty do bánk èa pri platbách u obchodníkov po-
né plati� v hotovosti až do 16. ja- v oboch menách. Ceny sa prepo- ešte pred zavedením eura kde bu- užíva� platobné karty. Po 1. janu-
nuára 2009. Po tomto termíne èítavajú stanoveným konver- dú automaticky prepoèítané na ári získate euro hotovos� aj výbe-
bude možné plati� už len eurami. zným kurzom 1€ = 30,1260 Sk. eurá. rom z bankomatu.

Duálny obeh potrvá od 1. ja- Ak vložíte svoje úspory do 
nuára 2009 do 16. januára 2009. Komerèné banky budú vymieòa� bánk vyhnete sa náporom záu- Informácie o eure
K 1. januáru je vhodné si pripra- slovenské koruny korunové min- jemcov o výmenu slovenských Infolinka: 0800 103 104
vi� aspoò malé množstvo euro- ce 6 mesiacov a bankovky 12 me- korún a na úètoch sa vám auto- Web:  
mincí na menšie nákupy. siacov po zavedení eura. Výmena maticky vymenia slovenské koru- Mail: 

Do 16. januára môžete plati� je bezplatná. ny na eurá bez toho, aby ste o to  
Spracovala Šzáoboma menami výdavok vám Národná banka Slovenska bu- museli požiada� banku. 

www.euromena.sk
euro@finance.gov.sk

          euroinfo@nbs.sk

VKLADY ÚROKOVÉ SADZBY eurové bankovky. Neskôr ich doplníme o 50 a 
V súèasnosti odporúèajú banky klientom Vývoj úrokových sadzieb bude aj naïalej 100 eurové bankovky.

využíva� najmä termínované vklady. Dôvo- závisie� od vývoja ceny peòazí na medziban-
dom sú atraktívne úrokové sadzby a bezpeè- kovom trhu. Kým doteraz ho ovplyvòoval PLATOBNÉ KARTY
nos� investície. Zároveò je to aj najvýhod- najmä vývoj sadzieb Národnej banky Sloven- Klient môže aj po prechode na euro využí-
nejší spôsob, ako prejs� na novú menu euro. ska, po prechode na euro  ho bude ovplyvòo- va� rovnakú platobnú kartu ako doteraz. Pri 
Vkladanie prebytoèných korunových úspor va� vývoj úrokových sadzieb vyhlasovaných debetných platobných kartách budú limity 
má nieko¾ko výhod. Peniaze v banke zaènú Európskou centrálnou bankou. Úrokové pre používanie kariet v bankomatoch a u ob-
okamžite zarába� a banky všetky korunové sadzby vkladov èi úverov, ktoré sú fixované chodníkov prepoèítané konverzným kurzom 
úspory zamenia na prelome rokov 2008 a na urèité obdobie, sa môžu zmeni� až po uply- a aritmeticky zaokrúhlené na dve desatinné 
2009 za eurá automaticky a bez poplatku. nutí doby fixácie. miesta.
Klienti urèite ocenia, že ich vklady sú v banke Pri kreditných kartách bude bankou 
v úplnom bezpeèí, keïže sú chránené Fon- POBOÈKY schválený celkový úverový rámec prepoèí-
dom ochrany vkladov pod¾a podmienok sta- Otváracie hodiny poèas konverzného ví- taný konverzným kurzom a aritmeticky zao-
novených zákonom. Niektoré banky navyše kendu banky nastavili tak, aby sme èo najviac krúhlený na dve desatinné miesta. 
rušia poplatok za vklad korunovej hotovosti vyhoveli klientom. Väèšina obchodných miest 
pre úèet, preto je výhodné vloži� peniaze do Slovenskej sporite¾ne, vrátane obchodného ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
banky ešte v tomto roku. Klienti sa tak vyhnú miesta v Rajci, bude otvorená vo štvrtok 1. ja- Keïže banky budú v bežnom režime fun-
prípadnému dlhšiemu èakaniu v obchodných nuára 2009 od 10.00 do 14.00 hod., v piatok gova� od 5. januára 2009, od 1. januára 2009 
miestach bánk zaèiatkom roka 2009. a sobotu 2. a 3. januára 2009 od 8.00 až do do 4. januára 2009 nebude možné vykonáva� 

18.00 hod. a v nede¾u 4. januára 2009 od žiadne transakcie prostredníctvom elektro-
ÚVERY 10.00 do 16.00 hod. Otváracie hodiny sa ešte nického bankovníctva. Klienti budú môc� 

Úvery v korunách prevedú banky po môžu zmeni�, preto by si mal každý klient zadáva� len platobné príkazy s dátumom rea-
zavedení eura automaticky na novú menu. overi�, kedy bude poboèka, ktorú chce navští- lizácie najskôr 5. januára 2009. Klientom sa 
Klienti nebudú musie� z toho dôvodu podpi- vi�, otvorená. bude v období od 1. januára 2009 do 4. janu-
sova� žiadne dodatoèné zmluvy, lebo zavede- ára 2009 v elektronickom bankovníctve zo-
nie eura nebude ma� vplyv na platnos� zmlúv. BANKOMATY brazova� stav úètu k 31. decembru 2008.

PaedDr. Marta Stehlíková Zostatok úveru aj výšku splátky prepoèíta Bankomaty nastaví Slovenská sporite¾òa 
riadite¾ka poboèky v Rajcibanka pod¾a platného konverzného kurzu. tak, aby do posledného dòa roka 2008 vydá-

Ekvivalent hodnoty, ktorú dnes klienti platia vali slovenské koruny a od 1. januára 2009 už 
mesaène v korunách, budú od januára 2009 len eurá. Technickú prestávku pri bankoma-
plati� v eurách. Nikto z toho nemusí ma� oba- toch na prelome rokov 2008 a 2009 obmedzí-
vy. Banka automaticky prevedie splátky úve- me na nieko¾ko minút. V posledných dòoch 
ru na eurá a vèas bude klientov informova�    roka 2008 budú bankomaty vydáva� 100 a 
o výške ich splátky v eurách. 1000 korunové bankovky. V prvých dòoch 

roka 2009 budú bankomaty vydáva� 10 a 20 

EURO JE ZA DVERAMI
Už len nieko¾ko dní nás delí od príchodu eura na Slovensko, kedy sa stane 
oficiálnou platobnou menou pre našu krajinu. Prinášame vám nieko¾ko 
zásad, ktoré platia pri prechode na spoloènú európsku menu EURO.

Oslovili sme komerèné banky v našom meste, aby nám poskytli praktické informácie súvisiace so zavedením eura. 
SLOVENSKÁ SPORITE¼ÒA, a.s. nám vyšla v ústrety a poskytla tieto informácie:
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Opustili nás

Oprava
V minulom èísle sme uverejnili nesprávne priezvisko 

opustila nás
Janka Žideková

Valentín Pauliny 1931 – 19. 11. 2008
Zdeòka Michelová 1947 – 25. 11. 2008 

NOVEMBER

65 rokov
Jozef Foltán
Josef Rálek
Pavol Biely

70 rokov
Eva Bohdalová

Anna Adamièková

80 rokov
Emília Prokopovièová

88 rokov
Ondrej Žilinèík

DECEMBER

65 rokov
Štefan Buèek
Ján Pauliny

70 rokov
Emília Smatanová
Štefánia Mihalová

Helena Turzová

75 rokov
Antónia Èeròanská
Františka Pekarová

Jiøí Pilz

80 rokov
Štefan Gardian

Pavol Pieš
Božena Višòovská

87 rokov
Oldøich Polach

Albína Poèiatková

89 rokov
Jozefína Babjaková

inzerciainzercia

inzercia

Narodili sa 
Michal Blunár – september

Barbora Vanáková – november

9. decembra 2008 si pripomenieme 40 rokov od úmrtia 
a 13. januára 2009 130. výroèie narodenia

Jozef BRIEŠTENSKÝ
* 13. 1. 1879 Rajec – † 9. 12. 1968 Rajec

rezbár

Navštevoval Znievsku odbornú školu pre umelecké spracova-
nie dreva, po ukonèení štúdia pracoval v Budapešti, Tešíne, Kato-
viciach, Zakopanom, Novom Sade, navštívil Tirolsko a Nemecko.

Táto výnimoèná rezbárska osobnos� sa priamo prièinila o roz-
voj rezbárstva v okolí Rajca. Po návrate z „vandrovky“ a pod vply-
vom dojmov a získaných skúseností vzniká v roku 1903 rezbárska 
dielòa s dvoma, neskôr troma uèòami. V pomerne krátkom èase má 
rezbárska dielòa už 25 rezbárov. Èinnos� Jozefa Brieštenského a 
jeho zamestnancov nezostala bez povšimnutia. Na podnet mini-
sterstva so sídlom v Budapešti bola továreò pretvorená v roku 1909 
na výrobné družstvo (Rajéci mühfaragók termelö szövetkezet – 
Rajecké rezbárske výrobné družstvo) a získava subvenciu na nákup 
strojov a zariadenia. Budova a zariadenie však v roku 1913 padli 
požiaru, po ktorom sa už výroba neobnovila. 

Nasledovné roky v znamení prvej svetovej vojny by pravdepo-
dobne rezbárstvu aj tak nepriali. Jozef Brieštenský zomrel v roku 
1968, pre rezbárstvo však získal desiatky záujemcov. Spomeòme 
aspoò niektorých: Jozef Zafka, Štefan Baèa, Juraj Gero, Jozef Ja-
kubek, Elemír Kompánek (otec akademického sochára Vladimíra 
Kompánka), Anton Drexler, Jozef Pekara (svojho èasu jedna z ve-
dúcich osobností družstva Rezbár v Rajci a autor Slovenského be-
tlehemu).

Jozef BRIEŠTENSKÝ

SPOMIENKA NA RODÁKASPOMIENKA NA RODÁKA

Spracovala Šzá

inzercia
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Tomáš Odlevák (3:05:11) 
momentálne žije pri Ružom-
berku, ale prichádza vždy, aby 

tretí bude vo Florencii. Stále má v sebe športo- bežalo z Rajca 13 bežcov. Tešili sme sa z Marce-nás svojou prítomnos�ou po-
vého ducha a najmä vždy dobrú náladu a tak ly Holej a Dominiky Vanákovej, ktoré sú ešte tešil a ukázal, že je stále dobrý 
veríme, že ïalšia etapa v jeho živote bude opä�   stále na materskej dovolenke a pripravujú sa na maratónec. Všetkých nás uèil 
o tom pravom športovom nasadení radosti a návrat.ako bežkova�, beha�, pláva�, 
smiechu. Marcela obsadila 3. miesto do 35 rokov a    trénova� a teraz to bude predá-

J. Žideková 3. miesto nad 35 rokov. Ïalšími, va� študentom, pretože dokon-
 jeden z bra- ktorí bežali sú Z. Koleda, M. Drlièka, P. Zafka, èil štúdium na UMB. Najlepší maratón má za Janko Uhlárik

tov, ktorý sa o založenie mara- Jar. Stupòan, B. Bielik, M. Hartiník, J. Vanák, 2:36:44 a na tabuli slávy Rajca je aj ako ví�az. Je 
tónu prièinili a tak aj mnohé Pavol a Ján Uhlárikovci a J. Kasman.to výborný a všestranný športovec, ktorý má rád 
veci súvisiace s maratónom, prírodu. Èi je to maratón, horská cyklistika ale-
štartovným, korešpondenciou 12. november – bo iný druh športu, všade vnáša rados� a nechá- posledné kolo bežeckej ligy       
a komunikáciou so zahranièím v parku pri Kamélii už konèilo za šera, ale bežci va svoje srdce.
vybavuje on. Aktívny bežec, Pe�o Uhlárik 4:14, Z. Koleda 10:50, P. Uhlárik 
stále slobodný. Okrem behu 11:46, J. Žideková 13:08 a B. Žideková 13:45 Jaro Stupòan Rajecký 
vedie šachový krúžok v Rajci a pripravuje svoje výkony podali na úrovni.maratón absolvuje pravidel-
sú�aže. Má maratón pod 3 hodiny a je vo svojich ne. Organizuje už 10 rokov 
výkonoch vyrovnaný. Ako šachista je viac do 15. november – MTB Medvedí okruh horské Cooperov test – beh na 12 mi-
seba zahåbený a tak sa stal takým našim filozo-bicykle v Kamenej Porube, nút Rajec
fom, ktorý všetko chce na dobré obráti�. Spolu 40 detí aj dospelých využilo krásnu majstrovstvá Rajca, ktorý sa 

jesennú a slneènú sobotu, aby si otestovali svoju stal ob¾úbeným pretekom a 
Ïalší bežci klubu bežali polmaratón alebo zdatnos� a výkon na 12 minút. Srdeèná atmosfé-stretnutím cyklistov zo širo-

boli pri organizácii maratónu a urèite aj o nich ra, výborná vianoèka a horúci èaj už privolávali kého okolia. Po zdravotných 
padne slovo, pretože sú to nielen dobrí bežci, ale atmosféru zimy, aj keï poèasie bolo skôr jarné. problémoch je opatrnejší, ale ko¾ko vložil do 
sú vždy ochotní pomôc� (Janko a Dominika Va- Deti aj dospelí podali naozaj pekné výkony a prípravy na maratón vie snáï len Porubská doli-
nákovci, Janko Kavec, Pavol Stehlík, Peter Zaf- uzavreli sme tým sezónu 2008. na, kde dennodenne behá, pripravuje sa, relaxu-
ka, Janka Kardošová, Barbora Žideková, Karol je, èerpá energiu. V tomto roku bežal Rajec za 
Uhlárik...) 23. november –  3:15:41. Maratón perly Karpát.

Bol to extrémny maratón, èo sa týka trate a 
PRETEKY najmä podmienok aké boli v nede¾u. Predsa Jožko Stupòan kedysi výborný bežec, ktorý 

však bežalo okolo 100 úèastníkov vrátane štafiet si neodpustil žiadny pretek, dnes pohoïák, kto-
5. november – a nechýbali tam ani naši najlepší èi už v behu rý hovorí, že nie je všetko o be- Beh 17. novembra Žilina

Behu študentov sa zúèastnili Barbora Žide- alebo štafete. Celý maratón zvládol B. Galoviè hu, ale sú aj iné aktivity, ktoré 
ková, Peter Zafka a Pavol Uhlárik. za 3:16:48 a obsadil druhé miesto nad 50 rokov. ho oslovujú viac. Je na rajeckej 

Štafeta v zložení (Galoviè, Koleda, Veselovský, tabuli slávy a má krásny oso-
2:37:35 z Ha- 8. november – Uhlárik) obsadila èasom 2:40:49 tretie miesto.bák v maratóne Liptovský polmaratón

noveru Pavol Uhlárik 1:29:55, Ján Kavec 1:46:19. Na taký èas bola jeho 
Máme pred sebou ešte maratón v Taliansku príprava urèite iná ako na Ra-

vo Florencii 30. novembra, kde bude maratón 9. november – jec, ktorý bežal za 3:47:58. Krasòanská desiatka
beža� 8 Rajèanov.Posledný beh, ktorý sa zaráta do ligy Žiliny Tento rok už bežal 2 maratóny a 

hráèi a do jarnej èasti je slabá nádej, že sa 
umiestnime v hornej polovici tabu¾ky, keï roz-
diel oproti vedúcemu mužstvu je už 12 bodov. 

I napriek tejto skutoènosti bolo prijaté roz-
hodnutie, že poèas zimnej prípravy sa bude ve-
nova� zvýšená pozornos� celkovej príprave, aby Úvodom treba poveda�, že Futbalový klub 
na jar postúpili na vyššie prieèky. Bude teda Istrobanka Rajec mal v sú�aži tri družstvá.
záleža� len na samotných hráèoch, aby zodpo-Dospelí hrali prvú triedu v rámci okresu a 
vednejšie pristupovali k tréningom a dokázali, starší, mladší žiaci a dorastenci hrali v krajskej 
že budeme patri� medzi popredné mužstvá.sú�aži. Treba podotknú�, že starší žiaci dosiahli 

tohto roku svoje historické umiestnenie, keï     
Záverom dovo¾te, aby sme poïakovali všet-z tretej ligy postúpili už do druhej ligy. Možno 

kým sponzorom, ktorí prispeli materiálne a fi-konštatova�, že i v druhej lige si vedú dobre, keï 
nanène poèas sú�aží. Sú to: Mesto Rajec, Kofo-ako nováèik skonèili v strede tabu¾ky, èo je ich 
la, a.s. Rajecká Lesná, GOLF-PARK Rajec, úspech. Spokojní môžeme by� aj s dorastom, 
Drevodom Rajec, Drevospektrum, s.r.o. Rajec, ktorý hrá 4. ligu v rámci kraja a umiestnili sa na 
Dreal Rajec, Garant Rajec, Dolkam Šuja, Slov-poprednom mieste. Horšie je to s prvým muž-
Matic, Majomax, VIX, s.ro., EuroEnterprice, stvom, ktoré pred rokom vypadlo z piatej ligy a 
s.r.o., Doxbet, s.r.o., Cenzuálne spolumajite¾-ani v prvej triede nemôžeme by� spokojní s ich 
stvo, Papšo Pavel, Kovoraj Rajec, CAN Rajec, výkonom. Skonèili až na 7. mieste, èo hovorí 
Agroregión, a.s., ZIPP Rajec, Torelec, ROSS a viac-menej o ich neúspechu. Vedenie futbalo-
Homevork, s.r.o.vého klubu venujú všetkým dostatoènú pozor-

nos� a vytvárajú poèas sú�aží tie najlepšie pod-
Zároveò prajeme všetkým športovým fanú-mienky. Nemalo by sa stáva�, aby mužstvo dos-

šikom príjemné prežitie vianoèných sviatkov a pelo a strácalo body v domácich stretnutiach. 
ve¾a úspechu a š�astia v novom roku 2009.Kde h¾ada� chybu? Pri vyhodnotení ukonèenia 

J.Šsezóny si toto uvedomili a priznali aj samotní 

Poslednú októbrovú nede¾u sa v Poprade 
konal už 28. roèník Tatranského pohára v kul-
turistike mužov (nominácia na MS) a bodyfit-
nesse žien. 

Vo všetkých mužských kategóriách trium-
fovali slovenskí reprezentanti; absolútnym ví-
�azom sa stal štvornásobný svetový šampión 
Igor Koèiš. Sú�až bodyfitness (bez rozdielu 
výšky) sa stala koris�ou Silvie Frišovej, ktorá 
týmto ví�azstvom úspešne ukonèila svoju prvú 
sezónu. 

Silviu èaká nieko¾ko týždòov „oddychu“ a 
od januára zaèína s prípravou na jarné Maj-
strovstvá Slovenska s cie¾om nominova� sa na 
Majstrovstvá Európy. 

Výsledky bodyfitness
1. Silvia Frišová (Mozoláni Trainings Žilina)
2. Roberta Dobošová (ŠK Univerzal Prešov)
3. Stanislava Koniarová (Fitness Tabo Nová 
Baòa)

Sf

FUTBALISTI UKONČILI
JESENNÚ ČASŤ

FUTBALISTI UKONČILI
JESENNÚ ČASŤ

TATRANSKÝ POHÁR 2008

COOPEROV TEST V RAJCI

Za MK Rajec Pavol Uhlárik
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Pani Zima je ve¾mi vrtošivá dáma. Jeden vané. Poèas sezóny je k dispozícii lyžiarsky 
rok nám nadelí snehu „vyše hlavy“, aby bola servis, požièovòa lyžiarskej a snowboardovej 
v ïalších rokoch o to viac skúpa a neprajná.  výstroje a úschovòa batožiny. Súèas�ou areá-
A tak nás necháva každý rok v neistote a skúša lu je bufetová èas� a vykurované WC. O bez-
nás, èi dokážeme pripravi� lyžiarsku sezónu peènos� lyžiarov sa stará lyžiarska služba.
alebo èi to už unavení vzdáme. V blízkosti lyžiarskeho strediska je upra-

vované parkovisko s kapacitou 200 miest.
Pozývame Vás do rázovitej slovenskej Lyžiari na bežkách to majú jednoduché. 

dedinky Èièmany, ktorá je od roku 1977 pa-Prakticky všade naokolo sú vhodné terény a 
miatkovou rezerváciou ¾udovej architektúry. staèí tenká snehová prikrývka a môžu obúva� 
Ruène ma¾ované zrubové domy, prekrásny lyže. Milovníkov zjazdového lyžovania a 

Lyžiarskeho stre- kroj a ¾udová výšivka sú typické pre túto snowboardu pozývame do 
diska Javorinka v Èièmanoch lokalitu Slovenska. Súèas�ou tejto malebnej . Pripravených 

dedinky v Strážovských vrchoch je už dlhé je pre vás 6 lyžiarskych vlekov typu Tatra-
roky aj Lyžiarske stredisko Javorinka. Blížia poma v celkovej dåžke 2860 m s prepravnou 
sa Vianoce a s nimi i zimné prázdniny. Nav-kapacitou 3850 osôb za hodinu. Lyžova� mô-
štívte Lyžiarske stredisko Javorinka, kde sa žete na 3 zjazdovkách rôzneho stupòa obtiaž-

„jednotky“ okrem športovania dá aj krásne poprechá-nosti. Od najnároènejšej  s prie-
dza�.merným sklonom 33% až po zjazdovku pri 

TJ Miervleku è.5, kde sa môžu uèi� lyžova� aj úplní 
zaèiatoèníci. 

Lyžiarske stredisko 
je ideálne pre rodinnú 
lyžovaèku. Svoj svah si 
tu nájde zaèiatoèník, 
priemerný ale aj ve¾mi 
dobrý lyžiar. Väèšia 
èas� zjazdoviek je za-
snežovaná technickým 
snehom, zjazdové a 
znaèené bežecké trate 
sú pravidelne upravo-

Žiaci základnej školy na Lipovej ulici 
sa už tradiène aktívne zapájajú do detských 
sú�aží. V nich dosahujú ve¾mi pekné a ob-
divuhodné výsledky nielen v rámci kraja, 
ale i na celoslovenskej úrovni. 

V minulom školskom roku prebiehal 
39. roèník literárnej a výtvarnej sú�aže 
„EURÓPA V ŠKOLE“, v ktorej sa so svoji-
mi výtvarnými prácami prezentovali aj žia-
ci zo ZŠ Lipová v Rajci. Najúspešnejšia      
z nich bola Anka Gazdíková zo 6.B, ktorej 
práca z krajského kola postúpila do celoslo-
venského. Tam bola opä� úspešná a jej prá-
ca putovala na celosvetovú výstavu. V sep-
tembri 2008 na Taiwane v Èínskej ¾udovej 
republike spomínaná žiaèka zo 6. B za svo-
ju prácu získala Èestné uznanie. K úspechu 
srdeène blahoželáme.

vedenie ZŠ – Lipová 2

CELOSVETOVÝ ÚSPECH !CELOSVETOVÝ ÚSPECH ! KEÏ SA POVIE LYŽOVAÈKA...KEÏ SA POVIE LYŽOVAÈKA...

Foto: archív ZŠ Rajec

inzercia
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dopoludnia:  8.30 hod.,  9.30 hod.  10.30 hod.,  11.30 hod.8.30 hod.,  9.30 hod.  10.30 hod.,  11.30 hod.dopoludnia:  

popoludní:  15.00 hod.,  18.00 hod.popoludní:  15.00 hod.,  18.00 hod.

PREDSTAVENIA:PREDSTAVENIA:
Mestské 
kultúrne 
stredisko v Rajci

19. december 200819. december 2008 Námestie v RajciNámestie v RajciNámestie v RajciNámestie v Rajci19. december 200819. december 2008

Najkrajšie sviatky v roku privítame hranym predstavením, ktoré zachytáva historické obdobie
od príchodu sv. Jozefa s Máriou do Betlehema az po príchod troch králov. 

ZIVÝ  BETLEHEMZIVÝ  BETLEHEMZIVÝ  BETLEHEMZIVÝ  BETLEHEM

„Vstávajte pastieri, berte sa hor...“„Vstávajte pastieri, berte sa hor...“„Vstávajte pastieri, berte sa hor...“„Vstávajte pastieri, berte sa hor...“
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