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 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 

 Hospodárenie mesta  Najlepší športovci za rok 2008 

 Zmeny v poskytovaní sociálnych sluzieb  Den matiek 

 Pozvánky na kultúrne akcie  Den narcisov v Rajci 

 Úspechy športovcov  Spolocenská rubrika 

V tomto císle si precítate:

10. 5. 2009 (nedeľa) o 15.00 hod.

évnlo p s  áo snb mo od  vu eH nované všetkým mamám
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Námestie SNP v Rajci 
V prípade nepriaznivého počasia kultúrny dom
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kládli a stále kladieme ve¾ký dôraz. Medzi KordovánkyDnešná doba je charakteristická uponá- retky , na druhom mieste skonèil 
úlohy, ktoré sme si vytýèili v Programe hos- Hunter Malá Fatrah¾aným a stresovým spôsobom života. Šport    lukostrelecký klub  a 
podárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec v akejko¾vek podobe blahodarne pôsobí nie- tretie miesto si odniesla taneèná skupina 
na roky 2008 – 2018 patrí i rekonštrukcia G.D.I. Juniorlen na telo, ale aj na dušu. Lepšie dokážeme . 
športových zariadení a budovanie nových zvládnu� nielen domáce a pracovné povin- Ocenení boli aj najlepší športovci za jed-

š�as- športovísk. Nezanedbate¾ný je i každoroèný nosti, ale telo si športom vytvára hormón notlivé kluby: Futbalový klub Istrobanka – 
–tia – serotonín a èlovek sa cíti ove¾a š�astnejší. finanèný príspevok z rozpoètu mesta na èin- Ladislav Dubovan, Stolnotenisový klub  Jo-

nos� športových klubov...“ prihovoril sa špor- zef Kavec, Maratón klub – Rastislav Galoviè, 
tovcom primátor Šachový klub – Peter Schubert, Hunter Šport v Rajci má dlhoroènú tradíciu. Už 
mesta Ing. Ján Malá Fatra – Jozef Adamièka, Kordo-nieko¾ko rokov dokazujú rajeckí športovci, 
Rybárik. vánky – Mária Mièechová.že patria nielen medzi slovenskú špièku, ale aj 

Z rúk primá- O kultúrny program sa postarali vio-medzi európsku.
tora a predsed- lonèelistky zo základnej umeleckej ško-Mesto Rajec, Komisia pre školstvo, 
níèky Komisie ly pod vedením O¾gy Pažickej.kultúru a šport pri mestskom zastupite¾stve 
ŠKŠ JUDr. Anny (Komisia ŠKŠ) a Mestské kultúrne stredisko 
Huljakovej si pu-v Rajci aj v tomto roku zorganizovali poduja-

Najlepší športovec mesta Rajec za rok tovný pohár Naj-tie 
2008 lepšieho športov-.

ca mesta Rajec Po oslovení všetkých športových klubov 
Rastislav Futbalový prevzal sa hlasovania zúèastnilo devä�: 

Galovièklub Istrobanka, Stolnotenisový klub, Mara-  z Maratón 
tón klub, Šachový klub, Hunter Malá Fatra, klubu, ktorý sa stal 
G.D.I. Junior, MTB, Klub malého futbalu  najlepším športov- a
Kordovánky com za rok 2008.  (pracujú pri ZŠ na Lipovej ul.).

Zúèastnil sa ve¾ké-Nominovaní športovci sa 24. apríla stre-
ho množstva prete-tli na slávnostnom odovzdávaní ocenení. 
kov, kde dosiahol Športovci spomedzi seba, na základe bodo-
ve¾mi dobré výsled-vého hodnotenia, zvolili najlepších.

„... Mesto Rajec patrí zložením svojho ky a zoznam jeho 
obyvate¾stva medzi mladé mestá. Kvalitu úspechov je ve¾mi 
života v meste vo významnej miere ovplyv- rozsiahly.
òujú aj možnosti trávenia vo¾ného èasu, ktoré Najlepším špor-
mesto svojim obèanom ponúka. Na rozvoj tovým kolektívom 
športu a všetkých športových aktivít sme vždy sa opä� stali mažo-

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC RASTISLAV GALOVIÈ

Šzá
Foto: K. Kalmová

Chystá sa nieèo nové v Rajci?
Minulý rok sa uskutoènila 

V akom štádiu je obchvat Rajca v úseku K¾a-anketa o využití športovej 
èe-Šuja?haly, kde sa obyvatelia vyja-

drili, že by ju chceli využíva� 
na nové moderné športy. Je 

už známe èo bude s touto budovou?

Chcete ešte na nieèo upozorni� obèanov?

V rámci Regionálneho operaèného progra-
mu ste avizovali nieko¾ko rekonštrukcií, 
zaèali sa už práce?

terskej školy na Obrancov mieru. Bude sa tu tie s obèanmi, kde bol predstavený projekt a 
okrem iného zatep¾ova� obvodový pláš� a vy- každý mal možnos� sa vyjadri�. V minulosti 
menia sa všetky okná za plastové (ktoré ešte sme hovorili, že sa preinvestujú finanèné pros-
nie sú). Škola bude fungova� aj naïalej aj keï triedky v sume okolo 4-5 miliónov € (okolo 
v stiesnených podmienkach. 120-150 mil. Sk). Projekt však bude v hodno-

Ak pôjde všetko dobre predpokladáme, že te zhruba 15 miliónov EUR (cca 452 mil. Sk).
by sme teoreticky mohli odovzdáva� v máji aj 
stavenisko základnej umeleckej školy. Pre zaujímavos�, predala sa budova býva-

lej Intimody a bude sa tu opä� ši�.
To, že Kofola stavia novú halu a presúva 

Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách sa tam sklad z Rajca vedia všetci. O uvo¾nené 
postupne rozposielajú obyvate¾om, ktorých priestory už prejavila záujem jedna firma, 
sa táto výstavba dotkne. Zmluvy sú povinní ktorá je známa v Žiline. Ak všetko pôjde 
do 15 dní od doruèenia odovzda� buï na Slo- dobre presunie sem svoju výrobu a vznikne tu Dala sa vypracova� štúdia. Pravdepodob-
vensku správu ciest (SSC) alebo na Mestský okolo 100 pracovných miest.ne sme sa však nepochopili s projektantom a 
úrad v Rajci na oddelenie výstavby.on vypracoval štúdiu len na jeden druh športu 

Oddelenie výstavby pripravovalo pre (buï taneèná sála alebo loptová hra alebo 
SSC všetky náležitosti, aby sa urýchlil celý bowling – na celú plochu).
proces. Dá sa poveda�, že funguje ako taký Chceme, aby táto budova bola viacúèelo-
konzultant. Má preh¾ad o všetkých vlastní-vá, aby tam bol napr. aj bowling, aj lezecká 
koch, sú tu geometrické plány, znalecké po-stena, aj kója na loptové hry. A takto to spraco-
sudky a každému sú k dispozícií k nahliad-vané nebolo. Aj naïalej na tom pracujeme.
nutiu. Kto príde so zmluvou, tak mu ju skon-
trolujú, ak zistia, že je viacero vlastníkov, do-
robia zmluvu.

Je vypracovaný kataster Rajca, pripravuje Pred dvoma týždòami sa nám podarilo 
sa kataster Šuja a potom K¾aèe.zdokladova� všetky náležitosti na Minister-

Podobné je to aj pri rekonštrukcii cesty stve výstavby a regionálneho rozvoja. V pia-
Rajec-Ve¾ká Èierna. Uskutoènilo sa stretnu-tok 8. mája už odovzdávame stavenisko Ma-

    Chcel by som vyzva� všetkých obèanov, 
aby nerobili ohniská na sídliskách (pre-
važne sídlisko Sever), udržiavali poriadok 
a nezahadzovali odpadky kde sa im za-
páèi, majitelia áut neparkovali mimo par-
kovísk a samozrejme chcem upozorni� aj 
majite¾ov psov aby si zberali exkrementy 
po svojich miláèikoch. 

Zatia¾ sme to tolerovali ale chcem 
všetkých upozorni�, že mestská polícia 
bude dáva� za tieto priestupky pokuty!

Za rozhovor ïakuje Šzá
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Na poslednom zasadnutí komisie ŠKŠ 7. apríla bolo v prvom 
bode programu prerokované prerozdelenie finanèných prostried-
kov na základe žiadostí jednotlivých športových a nešportových 
klubov. 

Komisia prerozdelila finanèné prostriedky schválené na MZ vo 
výške 19 915,- € (599 959,29 Sk) pre športové a 2 160 € (65 072,16 
Sk) pre nešportové kluby, prièom zoh¾adnila plnenie VZN            
è. 64/2005 a jeho dodatku. Komisia ŠKŠ ponechala finanènú rezer-
vu v prípade èerpania úèelových finanèných prostriedkov.

V druhom bode programu èlenovia komisie zobrali na vedomie 
informáciu riadite¾ky MsKS Anny Tordovej o plánovanej akcii 
„Športovec roka“. Nakoniec èlenovia komisie predbežne stanovili 
termíny svojich zasadnutí na 9. jún, 8. september a 10. november.

Blanka Porubèanská
zapisovate¾ka komisie ŠKŠ

OZNAM

Mestská polícia oznamuje všetkým 
obèanom a návštevníkom nášho mesta, 
že bola zavedená bezplatná tiesòová 

linka na skrátené telefónne èíslo

           159

Súèasne žiadame všetkých obèanov, aby toto èíslo 
používali len v núdzi a nie na bežné hovory.

PRÍSPEVKY PRE ŠPORTOVÉ 
A NEŠPORTOVÉ KLUBY

Komisia pre školstvo, kultúru a šport (komisia ŠKŠ) pri 
Mestskom zastupite¾stve v Rajci, bola schválená na zasad-
nutí MZ ako svoj poradný orgán.

není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na úèely 
tvorby peòažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpoètu obce  
z tohto prebytku vyluèujú:
- nevyèerpané prostriedky z normatívu, úèelovo urèené na bežné 

výdavky poskytnuté v rozpoètovom roku 2008 v sume 113 000,00 
Sk, ktoré ZŠ Rajec odviedla mestu a ktoré je možné použi� do   
31. marca nasledujúceho rozpoètového roka v súlade s ustanove-

Výsledok hospodárenia za rok 2008 a jeho rozdelenie: ním § 8 ods. 5 zákona è. 523/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách 
a) Bežný rozpoèet: verejnej správy,

- dopravné v sume 7 068,00 Sk,Bežné príjmy, vrátane rozpoètových organizácií mesta 
- rodinné prídavky v sume 1 080,00 Sk93 709 353,33 Sk

Bežné výdavky, vrátane rozpoètových organizácií mesta 
74 505 468,82 Sk Výsledok hospodárenia za rok 2008 po vylúèení nevyèerpa-

                                prebytok 19 203 886,51 Sk ných prostriedkov je prebytok rozpoètu obce vo výške                    
6 283 871,84 Sk (208 586,33 €).

b) Kapitálový rozpoèet:
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 7 a 8 zákona è. 583/2004 Z.z.    Kapitálové príjmy, vrátane rozpoètových organizácií mesta 

o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a  2 814 971,70 Sk
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Kapitálové výdavky, vrátane rozpoètových organizácií mesta 

15 613 838,37 Sk prevedie nevyèerpané prostriedky zistené pod¾a ods. 6 § 16 tohto 
                              schodok - 12 798 866,67 Sk zákona na osobitný úèet a v nasledujúcich rozpoètových rokoch ich  

použije na urèený úèel cez príjmovú finanènú operáciu.
Výsledok hospodárenia:

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Rajec z výsledku hospodárenia Pod¾a § 2 pís. b) a c) zákona è. 583/2004 Z.z. o rozpoètových 
za rok 2008 tvorí v zmysle § 15 ods. 1 a 4 zákona è. 583/2004 Z.z. pravidlách územnej samosprávy je zistený ako výsledok bežného a 
peòažné fondy, a to:kapitálového rozpoètu nasledovné:

Rezervný fond vo výške 10 % z prebytku hospodárenia          
628 388,00 SkBežné príjmy – prebytok     19 203 886,51 Sk

- 12 798 866,67 Sk Peòažný fond na bežné a kapitálové výdavky v sume                 Kapitálové príjmy – schodok 
5 655 483,00 SkVýsledok hospodárenia z bežného a kapitálového 

                                  prebytok   6 405 019,84 Sk
Návrh závereèného úètu Mesta Rajec bude zverejnený na we-

bovej stránke mesta  a predložený na prerokovanie a Výsledok kapitálového rozpoètu (schodok) v sume                 
schválenie Mestskému zastupite¾stvu v Rajci dòa 21. 5. 2009.12 798 866,67 Sk bol krytý prebytkom bežného rozpoètu r. 2008.

Tatiana ZáborskáV zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona è. 583/2004 Z.z.      
vedúca finanèného oddeleniao rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl-

www.rajec.sk

Mesto Rajec zverejòuje návrh závereèného úètu za rok 2008

HOSPODÁRENIE MESTA
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Každý kto prišiel si mohol nielen pozrie� obe skupiny naživo, 
ale kto mal chu� mohol si spolu s nimi nielen zaspieva�, ale aj 
zatancova�. Výborná nálada na koncerte, ktorý zorganizovalo 

mestské kultúrne stredisko trvala do noèných hodín.
Ve¾ká zasadaèka 

Šzá
mestského úradu sa   Foto: K. Kalmová
v piatok 17. apríla za-
plnila množstvom 
mladých ¾udí milujú-
cich hudbu.

Na recitálnom 
koncerte tu vystúpila 
hudobná skupina 
Farizeo pod vedením 
Martina Matejku a 
hudobná skupina 
DO-RE-MI, ktorá 
pôsobí v základnej 
umeleckej škole pod 
vedením Jaroslava Jankecha.

Obe skupiny už majú ve¾mi dobré meno medzi mladými ¾uïmi 
a majú množstvo svojich fanúšikov. Odohrali piesne z vlastnej 
tvorby ale aj nieko¾ko coververzií známych hitov. 

votnej starostlivosti, alebo musí by� Už proces konania vo veci odká-
absolventom akreditovaného kurzu zanosti na sociálnu službu je inovo-
opatrovania najmenej v rozsahu 220 vaný. Obèan navštívi príslušný mest-
hodín. Platí to aj v prípade, že úkony ský resp. obecný úrad, kde mu je 

Žiadosti o posúdenie opatrovate¾skej služby poskytuje ro-vydané tlaèivo 
odkázanosti na sociálnu službu dinný príslušník. Táto podmienka na spolu 

vyhlásenia o majetku kvalifikáciu musí by� splnená do   s tlaèivom  a 
lekárskeho nálezu 31. 12. 2011. Z tohto dôvodu už tiež , ktorý vyplní 

absolvovali uvedený kurz dve opa-Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ra-jeho príslušný zmluvný (obvodný) 
trovate¾ky z povolania, ktoré Mesto Rajec jec è. 2/2009.lekár. 
zamestnáva.Novinkou je aj lekárska posudková èin-Vyplnené formuláre prinesie príslušné-

Služby, ktoré boli poskytované obèa-nos�, ktorú vykonáva posudzujúci lekár na mu referentovi naspä� a tento postúpi lekár-
nom do 31. 12. 2008 budú poskytované základe zmluvy uzatvorenej s mestom príp. sky nález posudzujúcemu lekárovi, ktorý 
naïalej pod¾a predchádzajúcej platnej nor-s obcou.na jeho podklade vyhotoví lekársky posu-
my. Tieto však musia by� tiež prehodnotené Na odbremenenie osôb poberajúcich dok. Mesto resp. obec vykoná sociálnu po-
pod¾a nového zákona. Obec alebo mesto príspevok na opatrovanie (celodenná sta-sudkovú èinnos� a vydá sociálny posudok. 
musia zaèa� konanie vo veci odkázanosti rostlivos� o fyzickú osobu) slúži od¾ahèo-Na základe lekárskeho posudku a sociál-
najneskôr do 30. septembra 2010 a vyda� vacia služba. Predstavuje 30 dní v kalen-neho posudku vydá mesto (obec) posudok 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu dárnom roku, poèas ktorých môže klient o odkázanosti na sociálnu službu. Ïalším 
službu najneskôr do 30. novembra 2010. požiada� o poskytnutie opatrovate¾skej krokom je vydanie rozhodnutia o tom, èi je 

V pôsobnosti obce je tiež konanie vo služby. Opatrovate¾ovi táto doba môže slú-alebo nie je obèan odkázaný na sociálnu 
veci žiadosti o umiestnenie do zariadenia ži� na oddych, prípadne na iné aktivity. službu. Po nadobudnutí právoplatnosti prí-
pre seniorov (v minulosti domov dôchod-Od¾ahèovacia služba môže by� obèanovi slušného rozhodnutia môže obèan  požia-
cov).poskytnutá tiež v prípade hospitalizácie da� o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 

Keïže zmien v uvedenom zákone je opatrovate¾a, alebo do doby vyriešenia si sociálnej služby, ktorej náležitosti sú tiež 
viac, snažila som sa vysvetli� aspoò pod-zdravotných problémov opatrovate¾a. Zos-upravené príslušnou právnou normou. Na 
statnú èas� z nich a to tie, ktoré sa najviac tatok nevyèerpaných dní sa neprenáša do základe tejto žiadosti je s klientom uzatvo-
dotýkajú obèanov. V prípade nejasností ale-nasledujúceho kalendárneho roka.rená zmluva o poskytovaní sociálnej služ-
bo potreby konzultácií môžu obèania nav-Zmenou je tiež požiadavka na splnenie by. Mesto resp. obec však môže zabezpeèi� 
štívi� Mestský úrad v Rajci a kontaktova� kvalifikaèných predpokladov zo strany poskytovanie sociálnej služby aj bezod-
jeho pracovníèky – ¼ubicu Cesnekovú a opatrovate¾a, prostredníctvom ktorého je kladne a to vtedy, ak je vážne ohrozený 
Bc. ¼ubicu Tomanovú.poskytovaná opatrovate¾ská služba. Tento život alebo zdravie žiadate¾a. 

musí ma� úplné stredné odborné vzdelanie Podmienky poskytovania sociálnych BC. ¼ubica Tomanová
získané študijnom odbore so zameraním na služieb v Meste Rajec, spôsob a výšku referent opatrovate¾skej služby
opatrovanie alebo na poskytovanie zdra-úhrady za tieto služby bližšie špecifikuje Spoloèného obecného úradu v Rajci 

Od 1. 1. 2009 vstúpil do platnosti Zákon è. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona è. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, kto-
rý so sebou prináša mnohé zásadné zmeny v poskyto-
vaní sociálnych služieb v obciach a mestách.

DÔLEŽITÉ ZMENY V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

KONCERT NIELEN PRE MLADÝCH

DO-RE-MI

FARIZEO
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OZNAM OZNAM      OZNAM      

Riadite¾stvo ZUŠ v Rajci oznamuje, 

že TALENTOVÉ SKÚŠKY do ZUŠ 

pre školský rok 2009/2010

sa budú kona� 19. 6. 2009 od 12.00 – 18.00 hod 
v budove školy – ul. 1. mája 412/1, Rajec.

Ponúkame štúdium v týchto odboroch:

HUDOBNÝ od 6 rokov
- spev, klavír, akordeón, violonèelo, husle, gitara, zobcová 
flauta, trúbka, bicie, klarinet, prieèna flauta, saxofón, keyboard
VÝTVARNÝ od 5 rokov
TANEÈNÝ od 4 rokov
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ od 7 rokov
- práca so slovom, textom, prednes umeleckej literatúry, zákla-
dy herectva, divadelnej a režisérskej práce, tvorba scenára, zá-
klady scénografie
ZUŠ poskytuje štúdium aj pre dospelých

NA TALENTOVÉ SKÚŠKY SI PRINESTE:

hudobný odbor – pripravená pieseò
výtvarný odbor – výkres a pastelky
taneèný odbor – cvièebný úbor
literárno-dramatický odbor – pripravený prednes básne

V è. 4/2009 na strane 10 sme Romana Domanická – 3. miesto
v èlánku Rajecké violonèelist- 5. kategória:
ky neuviedli presné umiestne- Katarína Kavcová – 3. miesto
nie žiaèok ZUŠ v Rajci. 6. kategória:

Kvarteto (Michaela Pažická, 
UVEREJÒUJEME OPRAVU: Terézia Kavcová, Simona Du-

díková, Simona Domanická) – 
Výsledky našich žiaèok: 2. miesto
1. kategória: Kvarteto (Katarína Kavcová, 
Ema Domanická – 3. miesto Terézia Kavcová, Simona Du-
Julianna Šimková – 3. miesto díková, Simona Domanická) – 
2. kategória: 3. miesto
Petra Janušová – 3. miesto Duetto (Júlia Krá¾ová, Kata-
4. kategória: rína Krá¾ová) – 3. miesto
Michaela Pažická – 2. miesto redakcia

OPRAVA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI 

ïakuje
ZCŠ a GAŠ v Rajci za výstavu prác žiakov

pozýva na výstavu
Prác žiakov Základnej školy na Lipovej ul.

5. 5. - 2. 6. 2009 v Radnici v Rajci

ïakuje
ZCŠ a GAŠ v Rajci za výstavu prác žiakov

V poslednom období sme boli viackrát upozornení, že po by-
toch, èi zdravotníckych inštitúciách sa pohybujú osoby, ktoré 
vyberajú finanèný príspevok od ¾udí pre èinnos� neziskovej orga-
nizácie Áno pre život. Vieme, že sa to udialo v Rajci a v Žiline, 
možno aj na iných miestach. 

Z tohto dôvodu vydávame pre verejnos� vyhlásenie, 
v ktorom sa dištancujeme od takýchto spôsobov. 

Verejné zbierky musia by� vždy povolené príslušným úradom, 
èi už Obvodným úradom alebo Ministerstvom vnútra. Dobrovo¾-
níci vykonávajúci zbierku by sa mali vedie� takýmto potvrdením 
preukáza�. 

Organizátori verejnej zbierky sú zároveò povinný oznámi� ve-
rejnosti prostredníctvom médií povolenie o vykonaní zbierky. Tak-
tiež po ukonèení zbierky je organizátor povinný zverejni� výnos.

Z tohto dôvodu žiadame ¾udí, aby v žiadnom 
prípade neposkytovali finanèné prostriedky 

pochybným osobám, ktoré to chcú využi� iba vo 
svoj prospech a zároveò svojim èinom poškodzujú 

dobré meno našej organizácie.

Anna Verešová,
štatutárna zástupkyòa 

Áno pre život n.o. Rajecké Teplice

inzercia

Áno pre život – OZNAM
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Pokraèovanie z è. 3/2009
Pri našom putovaní za vznikom a vývo-

jom èipky si predstavíme jednotlivé tech-
niky, ako sa vyvíjali, používali a v akej podo-

stor.) Touto technikou sa v Èièmanoch, be ich poznáme dnes. Historicky najstaršou 
Novohrade, Honte i v oblasti Trenèína zho-technikou je tkanie.
tovovali doplnky k ¾ud. odevu. V Èièma-
noch plietli pásy z bielej, doma spracova-Tkanie prešlo svojím vývojom. Na svo-
nej vlny. Boli 15-30 cm široké a 250 cm jej ceste od praveku zanechalo ve¾a zaujíma-
dlhé. Po upletení sa vých odnoží, ako je tkanie doštièkové, zá-

ešte farbili na èerveno, žlto, hnedo, ovíjali sa pästkové, cigánske tka-
okolo pása. V iných oblastiach sa plietli èepce nice, pletenie na krosienkach. Najstaršie sprá-
s bohatým geometrickým vzorom z ¾anových, vy o technike pochádzajú z Egypta asi z roku 

neskôr bavlnených nití. 3000 pred našim letopoètom. Predpokladá sa, 
Technika nie je nároèná, že obopínací pružný odev žien, ako vidíme na 
krížia sa len vrchné a spod-zachovalých egyptských pamiatkach, bol vy-
né osnovité nite, útkové hotovený touto technikou.
nite neexistujú. Pracuje sa  
v strede napnutých nití a Krosienkovanie bolo 
práca pribúda rovnako zhora i zdola. Zaujíma-rozšírené aj v Škandinávii, 
vos�ou je, že pletenina je obojstranná. Vyžaduje kde sa ním dotvárali vo¾né plochy na plátne, 
si ve¾kú pozornos�, každá chyba sa objaví v hor-ktoré sa používalo na záclony. V južných èas-

nej i dolnej èasti pleteniny. Technika je stará už nieko¾ko tisícroèí, tiach bývalého Sov. Zväzu sa plietli pestré fa-
môžeme ju však použi� i dnes, pri tvorbe moderných interiérových rebné pásy na prepásanie sarafánu, alebo slúžili 
doplnkov.ako opasky na rubašky. Technika bola rozšírená 

Pokraèovanie nabudúceaj v niektorých juhoamerických štátoch (napr. 
Spracovala L. PekarikováKolumbia – hojdacie siete).

Zdroj – B. Mancová: Ako tvori� textilné doplnkyNa Slovensko sa technika dostala poèas napoleonských vojen, 
Foto: autor, internet

preto ho poznáme aj pod názvom francúzske pletenie. (zaèiatok 19. 

Prvé zvislé krosná

Egypt

Krosienkovanie

Cigánske tkanice

Èièmiansky kroj

Èièmiansky 
èepiec

invalidnom vozíèku. Požiadali sme preto   ide o bežné životné obdobia, kedy nemôže 
o podporu Nadáciu VÚB v grantovom pro- žena, matka nastúpi� do stáleho zamestna-
grame Pre nádej. Náš projekt bol podpore- nia – materské povinnosti, zlý zdravotný 
ný a my sme mohli koneène nábytkom na stav... Taktiež v prípade ohrozenia na živote 
mieru, vhodne upraveným pre invalida na a zdraví nemôžu niektoré naše klientky 
vozíèku, odstráni� bariéry, ktoré s�ažovali nastúpi� do nového zamestnania. Napriek 
výkon práce. Udrža� totiž toto pracovné tomu tieto ženy nemôžu v èase krízovej 
miesto je dôležité tak pre samotného za- životnej situácie zosta� neèinné, preto majú Nezisková organizácia Áno pre život so 
mestnanca, ako aj pre obyvate¾ky nášho do- možnos� pracova� v dielni, ktorá je priamo sídlom v Rajeckých Tepliciach bola podpo-
mova. Núteným a náhlym odchodom z ro- v domove. Pri výrobe jednoduchých pro-rená Nadáciou VÚB v grantovom progra-
diny stratili títo ¾udia príbuzných, kolegov, duktov sa zbavujú stresu, napätia a zároveò me Pre NÁDEJ, ktorého cie¾om je zvýši� 

kvalitu života ¾udí so špeciálnymi potrebami. relaxujú.
Poslednou aktivitou projektu je rozšíre-

S úèinnos�ou od 29. septembra 2006 nie vzdelania pracovníèky, ktorá pracuje    
priznal Úrad práce, sociálnych vecí a rodi- s de�mi z domova. Ide o výcvik Filiálnej 
ny v Žiline postavenie chráneného praco- terapie – programu rozvoja rodièovských 
viska so sídlom prevádzky v Domove zruèností. Ide o 20-hodinový výcvik urèený 
Gianny B. Mollovej pre dvoch obèanov so ¾uïom, ktorí pracujú v pomáhajúcich pro-
zdravotným postihnutím. Hoci sme dostali fesiách s rodinami. Úèastníci výcviku sa po 
priznanie postavenia chráneného pracovis- absolvovaní stanú sami vedúcimi rodièov-
ka, nedostali sme na jeho zriadenie žiaden ských skupín, v ktorých budú pomáha� 
príspevok z verejných zdrojov. Napriek rodièom prehlbova� svoj vz�ah s die�a�om, 
tomu sme tieto pracovné miesta vytvorili. zaèa� svojmu die�a�u a jeho potrebám lep-
Obidve zamestnankyne pracujú na skráte- šie rozumie� a pod.
ný úväzok. Pracujú priamo s klientmi zaria-
denia tak s de�mi, ako s ich matkami, ich Motiváciou k rozšíreniu vzdelania a 
náplò práce je teda súèas�ou sociálnych spolužiakov, priate¾ov, s ktorými sa doèas- udržania pracovných miest pre zdravotne 
služieb. ne nemôžu stretáva�. Okrem doèasného znevýhodnených obèanov je naše presved-

Všetky náklady na vybudovanie chrá- ubytovania a odborného poradenstva však èenie, že títo ¾udia potrebujú rovnaké prí-
nenej dielne boli vyèlenené z vlastných potrebujú aj èisto ¾udské sprevádzanie a ležitosti a nie (alebo nielen) charitu.
zdrojov organizácie. Z dôvodu nedostatku prácu. Nie všetky ženy si môžu poèas obdo- Anna Verešová
finanèných prostriedkov nebola dielòa vy- bia bývania v domove nájs� prácu. Nie je to riadite¾ka Áno pre život n.o. Rajecké Teplice
bavená vhodne pre pracovníèku, ktorá je na iba nemožnos� nájs� si zamestnanie, èasto  www.anoprezivot.sk

Foto: archív Áno pre život
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Na èlenskej schôdzi našej ZO Slovenské- Hlavnou akciou a vyvrcholením celoroè-
ho zväzu záhradkárov – pridomový záhrad- ného úsilia a práce v záhradkách bola Výstava 
kár Rajec sa 23. marca zúèastnilo 75 % èlen- ovocia, zeleniny a kvetov v októbri. Svojimi 
skej základne. Svojou prítomnos�ou potešil aj prácami ju spestrili deti zo škôl v Rajci. Vide-
aktivista OV SZZ Ing.Štefan Jantošèiak . lo ju spolu 1100 návštevníkov. Vyhodnotenie 

výstavy a odovzdanie cien v jednotlivých 
Program bol bohatý a zaujímavý. Pred- kategóriách sa uskutoènilo na slávnostnej 

sedníèka Anna Pekarová v správe o èinnosti èlenskej schôdzi 27. novembra.
za rok 2008 spomenula všetky aktivity a ak- Program pokraèoval správou o hospodá-
cie, ktoré pridomoví záhradkári organizovali rení, správou kontrolnej a revíznej komisie, 
a uskutoènili v súlade s plánom práce schvá- rozpoètom a plánom práce na rok 2009.
leným minuloroènou èlenskou schôdzou. Vo Výbor na svojom zasadaní rozhodol 
februári to bolo ob¾úbené fašiangové posede- odmeni� dvoch èlenov, Melániu Dokupilovú 
nie pri kapustnici a dobrej hudbe. V marci sa a Miroslava Žideka za dlhoroènú obetavú 
konal 1. roèník Oblastnej sú�aže v reze ovoc- prácu v organizácii. Boli odmenení kytièkou 
ných drevín v Turí. Mali sme tam troch sú�a- a vecnou cenou.
žiacich – Miroslava Peška, ¼ubora Žuchu    V diskusii vystúpil aj Ing. Jantošèiak, 
(6. miesto) a Jozefa Èeròanského (2. miesto). ktorý informoval o akciách organizovaných 

¼. Žucha postúpil aj do 9. roèníka celoslo- OV SZZ a vysoko ocenil bohatú èinnos� našej 
venskej sú�aže v reze ovocných stromov   zá h ra d kárskej organizácie.
v Dvoroch nad Žitavou, kde sa stal celkovým Spestrením schôdze bolo premietanie 
ví�azom a získal pozlátené nožnice. fotografií z akcií, ktoré sme poriadali poèas 

Republikový výbor SZZ vyhlásil celoslo- roka a ïalšia èas� filmu prof. Ing. Ivana 
venskú sú�až v kreslení detí na tému „Plody Hrièovského, DrSc. O tom, èo treba robi�     
našich záhrad“. Do tejto akcie sme zapojili v záhrade a v ovocnom sade v letnom období. 
materské a základné školy v našom meste.     
Z 50 prác, ktoré sme do sú�aže zaslali, dvaja Ïakujeme Mestskému úradu a Mestské-
žiaci zo ZŠ na Lipovej ul. získali ocenenie. mu kultúrnemu stredisku v Rajci za dobrú 
Práce boli vystavené v priestoroch výstavy spoluprácu a ochotu pomôc� nám poèas 
Záhradkár v Trenèíne. celého roka.

V apríli sme zorganizovali zájazd na 
Výbor ZO SZZ výstavu „Záhradkár“ v Trenèíne, o ktorú je 

pridomový záhradkár Rajecvždy ve¾ký záujem. 

ZÁHRADKÁRI HODNOTILI

Obèianske združenie Mládeže SNS ného života, na ich negatívny dopad a ponúk-
vzniklo v roku 2002 ako projekt pre mladých nu� adekvátne východiská.
èlenov a sympatizantov Slovenskej národnej 4. V duchu Slovenskej vzájomnosti nadväzo-
strany. Vïaka tomuto projektu sa mladí ná- va� spoluprácu medzi mládežou slovanských 
rodniari zaèali intenzívnejšie stretáva�, rieši� národov.
celospoloèenské problémy mladých ¾udí na 5. Ochraòova� národné hodnoty Slovenska, 
Slovensku a riešenia predklada� svojim zvrchovanos� Slovenskej republiky, jej 
starším straníckym kolegom. územnú celistvos�, rovnako ako kultúrne a 

Mládež SNS má v súèasnosti cca 300 prírodné bohatstvo
èlenov. Najviac ich pochádza prirodzene  6 .  A kt ív ne spolupracova� so Slovenskou ná-
z krajov, kde má Slovenská národná strana rodnou stranou.
najväèšiu politickú podporu. Èlenovia sú 
však z celého Slovenska a to vo veku od 15 do Kontakt MO: 0918 198 602, 0915 520 494, 
35 rokov. 0908 243 280, , 

Ciele Mládeže SNS:
1. By� silnou a stabilnou mládežníckou orga-
nizáciou, ktorá na základe spolupatriènosti a 
celonárodných záujmov združuje mladých 
Slovákov doma i vo svete. Výbor MO MSNS:
2. Svojou aktívnou a cie¾avedomou èinnos- Tomáš Urík – predseda
�ou napomáha� k rozvoju národného povedo- Jakub Paulíny – podpredseda
mia. Soòa Brezániová – tajomník
3. Poukazova� na problémy mladých ¾udí za-

T. Urík, predseda MO MSNSsahujúce do všetkých oblastí ich každoden-

msnsrajec@centrum.sk
www.msns.sk

Mládež Slovenskej národnej strany informuje o vzniku 

Prvé historické zmienky o pravidelnom 
slávení akéhosi predchodcu dnešného dòa 
matiek pochádzajú z Anglicka zo 16. storo-
èia, kde sa uctievala tzv. Materská nede¾a. 

Novodobá tradícia vznikla na prelome 
19. a 20. storoèia v USA. 

V roku 1907 Anna Jarvisová, matka 11 
detí, po tom èo jej zomrela jej milovaná 
mama zahájila kampaò za ustanovenie Dòa 
matiek ako národného sviatku. V roku 
1914 bol Deò matiek prehlásený oficiálne 
za národný sviatok, deò verejného vyja-
drenia lásky a úcty matkám. Druhú májovú 
nede¾u matky nepracovali, nevarili, neu-
pratovali. Všetko zariadili deti, ktoré svoje 
mamy ochotne obsluhovali. Dospelí posie-
lali matkám pozdravy a blahoželania. Ob-
èania USA sa ozdobovali kvetom  bielym, 
ten kto matku už nemal a èerveným tí 
ostatní.

V Èeskoslovensku sa tento sviatok za-
èal slávi� okolo roku 1918 ale v 50-tych 
rokoch minulého storoèia bol nahradený 
oslavami Medzinárodného dòa žien.         
K oslavovaniu Dòa matiek sme sa vrátili až 
po roku 1989.

Ak existuje nejaký skutoène medziná-
rodný sviatok, je to Deò matiek. Odzrka-
d¾uje sa v òom jedineènos� a nenahradite¾-
nos� matky. Každý z nás by si mal nájs� 
chví¾ku, aby si spomenul na svoju mamu a 
poïakoval sa je kyticou kvetov alebo neja-
kou malièkos�ou. 

Preto sa aj my pripájame k blahožela-
niu a všetkým matkám, mamám, mamièkám 
prajeme všetko najlepšie a zároveò ich 
pozývame 10. mája o 15.00 hod. na 
námestie v Rajci na podujatie venované 
všetkým mamám, ktoré organizuje mestské 
kultúrne stredisko.

Spracovala Šzá
Zdroj a foto: internet

Druhá májová nede¾a patrí všetkým 
mamám, v tento deò sa slávi Deò matiek. 
Sviatok, v ktorom sa odzrkad¾uje nena-
hradite¾nos� ženy ako matky.
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OZNAM
Spoloèenstvo vlastníkov domu è. s. 197, Rajec

oznamuje, že dòom 
9. 2. 2009 vstúpilo do likvidácie.

Vyzýva týmto verite¾ov spoloènosti, osoby a 
orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby písomne prihlásili 
svoje poh¾adávky, prípadne iné práva na adresu:

Spoloèenstvo vlastníkov domu è. s. 197
Orgovánová 197/1

015 01 Rajec

SPOMIENKA

Hoci je èas akoko¾vek dlhý, 
nezahojí ranu, ktorá stále bolí. 

Aj keï nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ 

a si stále s nami. 

Dòa 7. mája 2009 sme si pripomenuli tretie 
výroèie, èo nás navždy opustila naša

HELENKA PEKAROVÁ

S láskou a úctou spomína manžel, dcéra Beáta a 
dcéra Alena s rodinami.

Projekt Deò narcisov pomáhajú každo-
roène organizova� stovky spoluorganizáto-
rov po celom Slovensku (poboèky Ligy 
proti rakovine, školy, spolky, mestá, skaut-
ské oddiely, kluby dôchodcov, združenia 
Slovenského èerveného kríža a mnoho 
iných). 

V Deò narcisov vyrážajú do ulíc dobro-
vo¾níci s pokladnièkami, do ktorých môžu 
¾udia prispie� ¾ubovo¾nou sumou peòazí, 
za èo dostanú žltý narcis, ktorý si môžu 
pripnú� na odev a ukáza� tým svoj postoj a 
ochotu pomôc� v boji proti rakovine.

prípadov bolo naš�astie málo, väèšinou Gymnázium A. Škrábika, Základnú cirkev-
sme sa stretli s ochotnými ¾uïmi a najšte- nú školu, materské školy a boli k dispozícií Jedným zo spoluorganizátorov projektu 

Gymnázium na Javorovej ulici   d re jš í  boli tí, ktorí s touto chorobou mali okoloidúcim v ostatných èastiach Rajca.bolo aj 
v Rajci skúsenosti., ktoré doò zapojilo skupinku devia-

Naša práca sa však ne- Spoloènými silami a tich žiaèok tretieho roèníka. 
konèila prechádzaním sa na najmä vïaka štedrým ¾u-Ja som mala to š�astie, že som bola 
námestí. Na rad prišli ob- ïom sa nám podarilo vyz-medzi nimi. Ráno sme od pani profesorky, 
chody, kancelárie ba dokon- biera� viac ako 700 €, èo je ktorá mala projekt na starosti, dostali ška-
ca aj okolité krèmy. Tu sme v prepoète 21 000 Sk.tu¾ky plné malých žltých narcisov (oproti 
sa zväèša stretli s ve¾mi Dúfajme, že ¾udí, ktorí minulému roku tentoraz boli dva druhy 
pozitívnymi reakciami, ke- sú ochotní pomáha� cho-narcisov!) a kartónové pokladnièky, ktoré 
dy nám dokonca väèšina rým na rakovinu bude stále sme si museli sami zloži� a veru nebolo to 
tvrdila, že nás už oèakávali a viac, pretože nikdy nevie-jednoduché, ale zvládli sme to. Potom sme 
mali pre nás odložený prís- me, kedy sa táto nevyspyta-sa vybrali do ulíc Rajca. Rozdelili sme sa na 
pevok. Výnimkou boli iba te¾ná choroba stane aj na-tri skupinky. 
tie krèmy, kde sme natrafili ším problémom alebo pos-
len na lakomých chlapov, tihne niekoho z našich blíz-
ktorí si všetky svoje financie kych. A zaèa� vníma� pro-
odkladali na vytúžený pol- blém až keï sa nás bez-
decák a „nejaká rakovina“ prostredne týka, už môže 
ich nezaujíma. by� neskoro.

Nevynechali sme, samozrejme, ani naše 
gymnázium. Prešli sme po triedach, kde Pokia¾ chcete aj vy prispie� na pomoc   
nám prispelo ve¾a žiakov, ale našli sa aj ta- v boji proti rakovine, môžete tak urobi�:
kí, ktorí tvrdili, že keby nám prispeli, ne- - na úèet 104 832 012/0200, ktorý je vedený 
zostalo by im na cestu domov. V zborovni vo VÚB Bratislava – mesto

osobne na sekretariáte Ligy proti rakovine„kolegyòa- nám prispeli všetky prítomné profesorky. -   Ja s mojimi ïalšími dvoma 
mi“ Nasledovala Základná škola na Lipovej ul., na adrese Brestová 6, Bratislava Ružinov sme zostali na námestí. Prechádzali 

kde sme sa stretli s rovnako štedrými uèi- - cez internet, priamo prostredníctvom we-sme medzi ¾uïmi, zastavovali sme ich a 
te¾mi a nemohli sme obís� ani riadite¾òu, bovej stránky  využitím elektro-požiadali o príspevok. Bolo zaujímavé, ako 

„nenápadne“ kde nás už oèakával riadite¾ školy. nickej platby TATRAPAYniektorí ¾udia  zmenili trasu, 
Ani ostatné dve dobrovo¾nícke skupiny keï videli, že im s úsmevom a pokladniè- K. Murgašová

nezahá¾ali, navštívili podniky v Rajci, kou v ruke kráèame v ústrety. Ale takých 

www.lpr.sk

Ako je už trinás� rokov u nás zvykom 17. apríl sa niesol v znamení narcisov. 
Liga proti rakovine, ktorá projekt Deò narcisov vypracovala, sa mohla teši�    
z ve¾kého množstva dobrovo¾níkov, ktorí sa rozhodli pomôc� pri organizovaní 
finanènej zbierky na pomoc ¾uïom postihnutým touto chorobou. Vïaka 
dôvere ¾udí a dobrej organizácií sa jedná o najväèšiu finanènú zbierku na 
Slovensku a pod¾a prieskumu Soria&Grey z mája 2006 ju až 95 % obèanov pozná 
a hodnotí pozitívne.

DEN  NARCISOV  V  RAJCI
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Osud mu však nedovolí plne uskutoèni� svoj sen. �ažká, nie-
ko¾koroèná choroba (aortálna insuficiencia) pomaly odèerpáva 
jeho fyzické i duševné sily. 

Imrich Jakúbek odchádza vo veku 47 rokov, keï mal svojou 
umeleckou zrelos�ou najlepšie predpoklady pre dovàšenie svojho 90. výroèie narodenia
speváckeho umenia.

Štefan BAÈA Za svoj krátky život stihol vytvori� množstvo postáv, hos�oval 
* 5. 5. 1919 Beharovce – † 23. 8. 2006 Rajec v Bulharsku, Maïarsku, Rumunsku, Belgicku, Taliansku... Pre 

rozhlas naspieval množstvo piesní, poèínajúc ¾udovými piesòami sochár, rezbár, èestný obèan mesta Rajec
a konèiac poèetnými áriami domácich a svetových autorov.

Imrich Jakúbek bol spevákom, ktorý sa vïaka svojej usilov-Narodil sa v Beharovciach (okres Levoèa), kde vychodil aj 
nosti prepracoval k mimoriadnemu stupòu ovládania talianskej základnú školu. Osud mu dožièil už v skorej mladosti obdivova� 
bel cantovej techniky a môžeme ho oznaèi� za speváka európ-práce majstra Pavla z Levoèe a chcel sa sta� jeho nasledovníkom. 
skeho formátu.Po absolvovaní odborných škôl rezbárstva a sochárstva pracoval 

V roku 1999 mu bol udelený titul Èestný obèan mesta Rajec.vo svojom odbore na rôznych miestach. Do Rajca prišiel v roku 
1951, aby rozmnožil rady rajeckých rezbárov. V Rajci sa oženil a 

Spracovala Šzásvoje korene tu hlboko zapustil.
Jeho umelecké a najmä sakrálne rezbárske výtvarné práce 

zdobia nielen chrámy v Rajci a okolí, ale možno ich obdivova� 
nielen na celom Slovensku ale i v zahranièí. Vytvoril 18 sérií krížo-
vých reliéfových ciest, sochy sv. Cyrila a Metoda, Panny Márie, 
Ježiša Krista a svätých, viacero betlehemov, reliéfy poslednej 
veèere pre oltárne stoly a množstvo iných. Pri príležitosti 1100. 
výroèia smrti sv. Metoda vytvoril pre pápeža Jána Pavla II. 
pastorál. 

Celý život sa riadil uèením evanjelia „Rozdaj èo máš a ostaneš 
tu!“. V roku 1993 mu bol udelený titul Èestný obèan mesta Rajec.

40 rokov od úmrtia

Imrich JAKÚBEK
* 1. 3. 1922 Rajec – † 9. 5. 1969 Hradec 

Králové
operný spevák, èestný obèan mesta Rajec

Narodil sa v Rajci, v rodine umelec-
kého rezbára Jozefa Jakúbeka. Vz�ah    
k hudbe a spevu získal od svojho otca, 
èlena prvého speváckeho zboru v Rajci. 
Otec ve¾ký milovník spevu, poèul spie-
va� kedysi v Amerike slávneho talianskeho tenoristu Carusa a jeho 
nahrávky doniesol na gramofónových platniach domov. Tu niekde 
sa zaèala prebúdza� v Imrichovi láska k talianskej opere. Okrem 
otca rozvíjali jeho hudobné nadanie uèite¾ Ján Kavec a najmä uèi-
te¾ a organista Jozef Kállay. Pod jeho vedením vystupoval Imrich 
už ako 5 roèný na školských slávnostiach.

Gymnaziálne štúdia absolvoval v Žiline. V roku 1945 sa zapí-
sal na bratislavské konzervatórium v speváckej triede prof. D. Žu-
ravlevovej. Už ako poslucháè 4. roèníka úèinkoval ako hos� na 
scéne opery SND v Blodkovej opere „V studni“.

Po absolvovaní konzervatória (1950) nastúpil do trvalého 
angažmán v spevohre divadla J. Záborského (dnes J. Borodáèa)    
v Prešove. Od roku 1955 do roku 1958 sa jeho pôsobisko presu-
nulo do Košickej opery, kde Jakúbek na seba upozornil svojím 
lyrickým tenorom a vydobyl si prvé úspechy v talianskom reper-
toári. Úspechy Imricha Jakúbeka neostávajú dlho bez odozvy. 
Zaèína o neho prejavova� záujem brnianska Janáèková opera. Do 
roku 1963 tu pôsobí ako sólista, do roku 1965 ako externý èlen. 

Jakúbek mal ve¾mi rád Bratislavu a jeho túžbou bolo spieva� 
na doskách Slovenského národného divadla. Nakoniec sa mu 
SND po dlhom mlèaní ozýva a v roku 1960 vystupuje vo Verdiho 
Traviate. Od tohto okamihu tu zaèína aktívne pôsobi�, spoèiatku 
ako hos� a od roku 1963 ako riadny èlen opery.

Štefan BAÈA

Imrich JAKÚBEK

* 5. 5. 1919 Beharovce – † 23. 8. 2006 Rajec

* 1. 3. 1922 Rajec – † 9. 5. 1969 Hradec 
Králové

Jubilanti máj 2009Jubilanti máj 2009

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Narodili sa
Karin Škubáková – marec
Sofia Uhliariková – apríl 

Michaela Paulinyová – apríl

70 rokov
Ján Adamièka 80 rokov

Pavol Èeròanský
75 rokov

O¾ga Najmanová 85 rokov
Marta Uhláriková Rudolf Ficek

Zosobášili sa
Jozef Rolinec a Katarína Fusková

Jakub Lihosit a Michaela Zvrškovcová
Gejza Hodás a Jana Mihalcová

Opustili nás
Jozef Ivanka 1934 – 1. 4. 2009

Mária Mikušová 1925 – 20. 4. 2009 
Tibor Líška 1958 – 24.4. 2009 

SPOMIENKA NA RODÁKOVSPOMIENKA NA RODÁKOV
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Najlepším športovcom roka 2008 sa 
stal Rastislav Galoviè. Svoje športové 
úspechy si pripisuje aj tento rok a bolo tomu 

15. (1. miesto nad 50 ÈSOB City maratóne v Bratislave 9:05, Martina Uhláriková 9:18  B. Galoviè 26:56 tak aj na 
rokov) 20.  (4. m. nad 50 28. marca. ,  P. Uhlárik 28:23 Ras�o dobehol na siedmom 

1. apríla Bežecká liga v Žiline rokov)mieste s èasom 2:37:36.
1 km: Michal Pekný 3:25, Peter Uhlárik Ženy 5 km: 3. J. ŽidekováDo Bratislavy prišla opä� ve¾ká výpra-
4:05, Klára Rybárová 4:12va bežcov, ktorá aj v tomto roku svojim 
3 km: Peter Zafka 10:48, Pavol povzbudzovaním vlievala sily do všetkých 
Uhlárik 11:15, Barbora Žideková bežcov a získala aj ocenenie najlepší FAN 
13:50Bratislavského maratónu.

Spolu bežalo v Bratislave 
viac ako 3 tisíc mužov, žien a 
detí. Maratón bežalo 337 bežcov, 
polmaratón 694 a takmer 2 000 
bežcov bolo v detských kategó-
riách a v Hobby behu na 5 km.

Maratón
  7. Rastislav Galoviè 2:37:36
12. Ondrej Veselovský 2:49:05
28. Bartolomej Galoviè 2:56:23 Deti
(2. miesto v kategórií) 800 m: vyhrala Klára Rybá-
42. Miroslav Drlièka 3:03:29 rová, 2. Monika Cesneko-
(20. miesto v kategórií) vá, 4. Martina Uhláriková
59. Pavol Uhlárik 3:12:04        1500 m: 2. Michal Pekný,  
(6. miesto v kategórií) 6. Peter Uhlárik
Polmaratón 2000 m: 4. Barbora Žideko-
Zdeno Koleda 1:22:33, Ján Va- vá
nák 1:25:52, Peter Zafka 
1:28:34, Jozef Stupòan 1:39:17, 26. 4. Èadèianska desiatka

4. apríla Beh oslobodenia TurianJanka Žideková 1:41:19 (3. miesto v kate- 3. Z. Koleda 36:01, 4. P. Uhlárik 41:51,      
800 m: 2. Peter Uhlárik 3:08górii), Juraj Kasman 1:44:36, Ján Uhlárik 2. juniorka B. Žideková, 3. ženy A D. Va-
1000 m: Michal Pekný 3:18, Lukáš Pekný 1:45:00, Miroslav Hartiník 1:50:36, Ján náková, 3. ženy B J. Žideková
3:37Kavec 1:53:00

Detské behy 26. 4. 25. roèník Beh oslobodenia Streèna
9. apríla Beh oslobodenia Handlovej8-9 rokov: 10. Matúš Kavec 4:15, 17. Da- Žiaci: 2. Michal Pekný 25:03, 11. Pavol 
4. Rastislav Galoviè 15:43, mián Cesnek 4:28 Januš 29:28, 
8. Bartolomej Galoviè 16:58 – ví�az kate-10-11 rokov: 4. Matej Žucha 3:51, 13. Pa- Juniorky: 2. B. Žideková 29:31
górie nad 50 rokov.vol Hartiník 4:24 Muži do 40 r.: 1. R. Galoviè, 3. Z. Koleda 

12-13 rokov: 7. Peter Uhlárik 7:52, 12. D. 19:15, P. Zafka 23:09, P. Januš 26:35
18. apríla Beh oslobodenia Kanianka-Žucha 8:15, 6. K. Rybárová 8:56, T. Ky- Muži do 50 r.: 7. Joz. Stupòan 23:40
Bojnice-Kaniankazeková 9:29 Muži nad 50 r.: 1. B. Galoviè 21:10, 5. P. 
Muži 7,5 km14-15 rokov: 8. Michal Pekný 7:11, 11. Mo- Uhlárik 22:40
4. R. Galoviè 24:03, 7. Z. Koleda 25:02,  nika Cesneková 9:05, Kristína Cesneková Ženy: 3. J. Žideková 25:49 

skutoènos�! Kde je chyba? Potrebovalo by to hlbšiu analýzu. 
Nemôžeme tvrdi�, že mesto nevytvára pre tento šport priaznivé 
podmienky. Otvorene treba poveda�, že až nadštandardné. Prak-
ticky hráèi od trénera až po ostatné podmienky majú o všetko Odkedy naše I. mužstvo vypadlo z V. ligy, nie a nie sa tam znovu 
postarané. Potvrdzujú to všetky mužstvá, ktoré k nám chodia hra� a dosta�. Kde sú tie èasy, keï naše mužstvo hralo 3. najvyššiu sú�až  
priam nám závidia. Hracie plochy nemá v rámci kraja ani jedno v rámci Slovenska – Západoslovenský kraj. Boli tam muž-stvá ako 
mužstvo také, aké máme my. Merino Trenèín, Odeva a RŠK Trenèín, Dubnica, Kysucké Nové 

Teda chýba to najhlavnejšie a to sú výsledky! A to sa dá zmeni�. Mesto, Žilina „B“ a iné. Dnes tieto mužstvá hrajú v tých najvyšších 
Hovoria o tom výsledky dorastencov, ktorí v rámci IV. ligy bojujú  sú�ažiach a my sa im nemôžeme ani prirovna�. 
o prvenstvo a žiaci, ktorí hrajú dokonca II. ligu.Nezabúdajme, že máme vyše 80-roènú tradíciu a mužstvá,        

Zaèali sme už hra� na staronovom ihrisku a ve¾mi pekne sme ho s ktorými dnes hráme vtedy ani nevedeli, èo je futbal. Porovnajme 
„pokrstili“, keï pri jeho otváraní sme zví�azili 6:2! Treba len takto to len s najbližšími susedmi. Bánova hrá II. ligu, Lietavská Lúèka 
pokraèova� a výsledky sa dostavia. Sú�až 2008/2009 treba dohra�  III. ligu a tieto mužstvá sme nemali nikdy žiaden problém porazi�. 
s maximálnym úsilím. V novom roèníku 2009/2010 sa treba prebo-A èo dnes? Hráme s mužstvami, ktoré reprezentujú svoj dedinský 
jova� vyššie. Som presvedèený, že na to máme a dúfajme, že sa tak  futbal (napr. Zádubnie, Divina, Štiavnik, Rašov a iné), už aj èo do 
i stane. Rajec do toho!poètu obyvate¾ov hráme posledné husle. 

J.Š.Môžem to nazva� pre naše mesto „nedôstojné“, ale taká je žia¾ 

AKO DALEJ RAJECKÝ FUTBAL?

ÚSPEŠNÝ MARATÓN V BRATISLAVE

Janka Ž.

Foto: archív Maratón klubu

Foto: archív Maratón klubu
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inzercia

Neocenite¾nou pomocou boli dve nové trénerky z radov mažore-Asociácia mažoretkového 
tiek – Mária Mièechová a Miroslava Turancová, ktoré nacvièili športu Slovenska v spolupráci   
viacero ví�azných tancov a patrí im moje poïakovanie.s Centrom vo¾ného èasu a Mes-

Po nieko¾komesaènom tvrdom tréningu boli dievèatá pripra-tom Považská Bystrica zor-
18. apríla vené ukáza� všetko, èo vedia a samozrejme zabojova� aj o medaily. ganizovala v sobotu  

Hoci konkurencia z roka na rok rastie, naše Kordovánky sa nene-v športovej hale v Považskej 
6. roè- chali zahanbi� a z majstrovstiev si odniesli    Bystrici už 

4 zlaté ník Majstrovstiev (mini pom-pom kadetky, duo pom-
Slovenska v ma- pom juniorky, mini baton juniorky, trio baton 

, 3 strieborné žoretkovom špor- seniorky) (duo baton juniorky, 
te sólo pom-pom seniorky, mini pom-pom .

seniorky) a 2 bronzové medaily (mini pom-Poèas celého 
pom juniorky, mini baton seniorky). Stali sa dòa tu sú�ažilo 26 
tak jedným z najúspešnejších súborov tohto súborov z celého Slovenska s 218 choreografiami       

baton pom-pom. roèníka.v kategóriách  a  Na takejto význam-
nej akcii samozrejme nemohli chýba� Kordovánky, 
ktoré pracujú pri Základnej škole na Lipovej ul.          
v Rajci. 

Do sú�aže nastúpili s trinástimi choreografiami. 

Všetky choreografie ocenené zlatou a striebornou medailou 
postupujú na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú kona� 28. až 30. 
septembra v po¾skom Opole. Držme im palce!

Text a foto: Mgr. Zuzana Rizmanová

KORDOVÁNKY OPÄt ÚSPEsNÉKORDOVÁNKY OPÄt ÚSPEsNÉ
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inzercia

21. mája o 19.00 hod.
Kultúrny dom v Rajci

(štvrtok) 

Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne stredisko

Marcela

LAIFEROVÁ
a

Štefan 

HRUŠTINEC

Marcela

Štefan 

LAIFEROVÁ

HRUŠTINEC

a

KONCERT KU DNU MATIEK

Cena vstupenky: 6,50 € (195,82 Sk)
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