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Nech tichá hudba veselosti
vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci,
vám šťastie a lásku prinesie

Foto: internet

V tomto císle si precítate:
Aktuálne informácie z mesta a MsÚ a
b Pozvánky na kultúrne akcie ab Školy v Rajci a
b Právna poradna ab Královská štedrovecerná hostina a
b Pošta Jeziškovi ab Chránená lipa s novym viazaním a
b Úspechy športovcov ab Spolocenská rubrika a
b
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AKTUALITY Z MESTA
Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Ako je mesto pripravené na
zimnú údržbu ciest a
komunikácii? Môže kríza
zasiahnu aj do tejto èinnosti?
Tak ako každý rok, tak aj
v tomto roku musíme by 15. novembra pripravení na zimnú údržbu. Už pred mesiacom nám nasnežilo a keïže sme boli už
vtedy pripravení, zvládli sme to bez väèších
problémov. Všetci dodávatelia sú zazmluvnení, sú pripravené stroje, materiál na posýpanie a všetko je dohodnuté tak, aby to
v prípade potreby fungovalo. Èakáme už
len na sneh.
Èi je kríza alebo nie je, mesto musí
zimnú údržbu zabezpeèi. Keïže je zatia¾
zima mierna, šetrí nám to finanèné prostriedky, ktoré by sme museli vynaloži na
zimnú údržbu.
Èo je nové v meste?
Pokraèujú práce na rekonštrukcii hasièskej stanice. Èas finanèných prostriedkov, ktoré sme získali z grantov na jej rekonštrukciu, predstavuje zhruba 30 % z celkového rozpoètu. Napriek tomu sa mesto
rozhodlo, že hasièská stanica sa vybuduje.
Máme predstavu, že by tu vzniklo záchranárske centrum. Najskôr by sa sem nasahovala hasièská stanica a v budúcnosti
by sme boli radi, keby tu bola umiestnená aj
rýchla zdravotná pomoc. Vzniklo by tu
záchranárske centrum, ktoré by malo svoju
logistiku a bolo by kompletne vybavené.
Stavba sa zaèala stava v októbri a
v marci 2010 by mala by dokonèená.
Hasièská stanica by sa mala niekedy
v apríli – máji premiestni z areálu ROSS
do nových priestorov a zasahovali by už

odtia¾to. Celú prevádzku bude zabezpeèova profesionálny zbor zo Žiliny, tak ako

cu, polikliniku, Tesco, èas ulíc Smreková,
Jabloòová, Ružová, Hollého atï.

VZNIKNE ZÁCHRANÁRSKE CENTRUM
je to aj v súèasnosti, možno
s väèším obsadením.
Prevádzku hasièskej
stanice by mesto nefinancovalo, bolo by len majite¾om
a správcom budovy.
Všetku náklady na èinnos bude znáša Požiarny
zbor zo Žiliny.

Dokonèujú sa práce na rekonštrukcii
kultúrneho domu. Má nový šat a novú strechu. Toho èasu finišujú práce vo dvore, na
obvodovom plášti aj na streche. V najbližších dòoch sa práce ukonèia. Zostávajú ešte
práce v interiéri, v suteréne a na 3. a 4. podlaží.
Rekonštrukcia by mala by hotová
zhruba do marca – apríla 2010. Keï bude
ZUŠ oslavova 50 rokov, chceme, aby bola
budova dokonèená.
Mesto Rajec pripravuje ïalší projekt,
ktorý bude zameraný na prevenciu kriminality.
Plánujeme umiestnenie ïalších dvoch
Výstavba hasièskej stanice pri poliklinike
kamier v meste.
Jedna by bola
umiestnená na Námestí A. Škrábika a
snímala by autobusovú zastávku, tržnicu, námestie, kostol,
Kmeovu ul. atï.
Druhú by sme
chceli nainštalova
na križovatke ulíc
Smreková a Hollého.
Kamera by snímala
autobusovú zastávku
pri poliklinike, štadión, hasièskú stani-

Viaceré mestá na Slovensku
znižujú výdavky na oslavu
Silvestra a príchodu Nového
roka. Èakajú nejaké zmeny aj
naše mesto?
Keby naše mesto oslavy
konca roka stáli 3320,- € (asi
100 tis. Sk), tak by sme samozrejme
pristúpili k zníženiu výdavkov na oslavu.
Mesto však roène oslava Silvestra stojí
zhruba 498 – 664 € (cca 15 – 20 tis. Sk).
Obyvatelia mesta si túto oslavu zaslúžia
a nemyslím si, že by sme na nej mali šetri.
Za rozhovor ïakuje Šzá
Foto: Šzá

Veselé Vianoce
a úspešný nový rok 2010
vám praje
kolektív pracovníkov
Mestského kultúrneho strediska Rajec

RAJÈAN 12/2009

ŠPORTOVÁ HALA - VEDENIE MESTA H¼ADÁ PRE ŠPORT NEVHODNÉ RIEŠENIE
Prostredníctvom redakènej èinnosti mesaèníka Rajèan boli zverejòované viaceré
negatívne príspevky k realizovaniu projektu Športovej haly na Kostolnej ul. v Rajci.
V týchto riadkoch sa nebudem zaobera
výhradami, ktoré už odzneli v minulosti a
týkali sa miesta, kde mala by postavená
športová hala, plánovaného spôsobu používania postupu prác na športovej hale.
Pre nezasvätených, z malej histórie
športovej haly spomeniem, že pred 20-timi
rokmi zaèal s výstavbou bývalý primátor
RNDr. Ladislav Židek, pod vedením ktorého mesto preinvestovalo na uvedenom
projekte cca 15 mil. Sk (cca 498 tis. €) a
vytvorilo z nej objekt, ktorý je v súèasnosti
v zakonzervovanom stave. Pred 15 rokmi,
v èase keï som bol poslanec mestského
zastupite¾stva sa športová komisia pri MZ
zaoberala spôsobom využívania športovej
haly.
V ïalších 15-tich rokoch sa Mestu Ra-

jec nepodarilo sprevádzkova športovú halu a v posledných rokoch sa ju mesto snaží
zatia¾ neúspešne prenaja, resp. preda.
Ako Rajèan venujúci sa dlhé roky športovej èinnosti pokladám postup mesta smerujúci k uvedenému prenájmu, resp. k odpredaju za nesprávny. Taktiež pokladám za
nesprávny spôsob, akým bol realizovaný
celý projekt. Ale skutoènos, že tu máme
športový objekt, na ktorom bolo preinvestovaných cca 15 mil. Sk nás zaväzuje k tomu, aby sme h¾adali riešenie, ktoré by pomohlo rajeckej športujúcej verejnosti využi možnos na lepšie športové a kultúrne
využitie.
Oceòujem športovú èinnos v rôznych
združeniach v rámci Rajca, ale je zrejmé, že
si vedenie mesta neuvedomuje, že k dokonèeniu športovej haly a jej úspešnému sprevádzkovaniu je potrebné pre Rajec vytvori
novú koncepciu športu, ktorá by znamenala
podstatnú zmenu možností pre športujúcu
verejnos.

Z postupu mesta je zrejmé, že v súèasnom stave, keï máme športovú halu „zakonzervovanú“, vedenie Mesta Rajec neh¾adá novú koncepciu športu v Rajci, ani
spôsob, ako by našlo zdroje na úspešné dokonèenie športovej haly, ale robí kroky na
jej odpredaj za zlomkovú cenu zrealizovanej investície nejakému podnikate¾ovi,
ktorý z nej urobí drevosklad, resp. montážny sklad nejakého výrobného podniku.
Ja dúfam, za seba, moje deti a mojich
športuchtivých spoluobèanov, že vedenie
Mesta Rajec nájde spôsob, ako v Rajci trochu posunú šport dopredu a športová hala
bude pre nás dokonèená.
Ing. ¼uboš Cesnek
(autor príspevku je bývalý èeskoslovenský a neskôr
slovenský reprezentant v atletike, víaz Rajeckého
maratónu, v priebehu rokov 1993-1996 bol uèite¾om
telesnej výchovy na ZCŠ J. M. Vianneyho. V súèasnosti zamestnanec Ministerstva vnútra SR a predseda
športového klubu polície v Žiline.)

REAKCIA NA ÈLÁNOK:

OZNAM

ŠPORTOVÁ HALA - VEDENIE MESTA H¼ADÁ
PRE ŠPORT NEVHODNÉ RIEŠENIE

Mestská polícia oznamuje všetkým obèanom a
návštevníkom nášho mesta,
že bola zavedená bezplatná tiesòová linka
na skrátené telefónne èíslo

Musím skonštatova, že je ažko reagova na takýto èlánok.
Neviem, odkia¾ èerpá informácie pán Cesnek. Mesto Rajec, ako
vlastník budovy, nepredalo budovu športovej haly za zlomok ceny.
Ani neh¾adá nevhodné riešenie pre šport.
Na internete sme, na žiados poslancov MZ, zverejnili informáciu, že ponúkame na predaj, respektíve prenájom, budovu
športovej haly.
Rokovali sme a rokujeme s viacerými záujemcami, ale len
s tým zámerom, že chceme, aby úèel športovej haly zostal zachovaný pre športové úèely.
K novej koncepcii športu v Rajci, ktorú naznaèuje pán Cesnek,
ktorá by zaznamenala podstatnú zmenu športu v Rajci, domnievam sa, že s takouto koncepciou by mali prís športovci. Mali by
definova, èo chcú, ale aj to, z èoho to chcú financova.
V žiadnom prípade Mesto Rajec neuvažuje preda rozostavaný objekt športovej haly „nejakému podnikate¾ovi, ktorý z toho
urobí drevosklad“.
Musím pánovi Cesnekovi pripomenú, že v Mestskom
zastupite¾stve v Rajci (ïalej len MZ) sedia poslanci, ktorí tam
nechodia pre parádu. Každé rozhodnutie MZ poslanci dôkladne
zvažujú a nemyslím si, že by súhlasili s tým, aby športovú halu
mesto predalo takýmto spôsobom, akým popisuje pán Cesnek.
V prípade, že pán Cesnek chce viac informácii o tom, aké
kroky uskutoènilo mesto k dokonèeniu športovej haly, som ochotný mu poda informácie na osobnom stretnutí.
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

159
Súèasne žiadame všetkých obèanov, aby toto èíslo
používali len v núdzi a nie na bežné hovory.

PREDPLATE SI MESAÈNÍK RAJÈAN
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PRÁVNA PORADÒA § PRÁVNA PORADÒA § PRÁVNA PORADÒA

Vážení èitatelia, s blížiacim sa koncom kalendárneho roka 2009 si vás v právnom okienku
dovo¾ujeme upozorni, že sa blíži posledný termín na splnenie povinnosti, ktorá súvisí so zavedením meny euro, ako jediného zákonného platidla v Slovenskej republike, ktorá mohla uniknú
vašej pozornosti.

UPOZORNENIE PRE OBCHODNÉ
SPOLOÈNOSTI A DRUŽSTVÁ
Zo zákona è. 659/2007 Z.z. o zavedení
meny euro v SR, vyplýva slovenským obchodným spoloènostiam (s.r.o., a.s., komanditné spoloènosti) a družstvám, povinnos zabezpeèi a vykona premenu
menovitej hodnoty základného imania,
menovitých hodnôt vkladov (spoloèníkov
príp. èlenských vkladov) a menovitých
hodnôt akcií, zo slovenskej meny na eurá
pod¾a konverzného kurzu. Pravidlá, pod¾a ktorých je potrebné takúto premenu vykona, sú zakotvené v predmetnom zákone
ako aj jeho vykonávacom predpise.
Chceme vás upozorni, že všetky
právne úkony, ktoré sú potrebné na uskutoènenie tejto premeny musí spoloènos alebo družstvo vykona najneskôr
do jedného roka po dni zavedenia eura
t.j. do 31. 12. 2009.
Návrh na zápis premeny majetkových
hodnôt zo slovenskej meny na eurá do Obchodného registra, podaný v tejto lehote

(do 31. 12. 2009), nepodlieha v Slovenskej republike poplatkovej povinnosti.

závažnom nedostatku až do výšky 60 tis.
eur (1 807 560 Sk).
Taktiež aj pod¾a zákona è. 530/2003
Z.z. o obchodnom registri hrozí pre fyzickú osobu oprávnenú kona v mene zapísanej právnickej osoby pokuta do výšky
3 310 € (99 717,06 Sk), ak si táto osoba
nesplní povinnos poda návrh na zápis
zmeny zapísaných údajov alebo návrh na
výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom.
Aj keï je momentálne otvorené, v akej
miere budú súdy prípadne správne orgány
takéto prípady sankcionova, treba konštatova, že v zákone existuje pre takéto postihy podklad.

Od 1. 1. 2010 však bude nutné návrh na
zápis vkladov do základného imania poda na takzvanom zmenovom formulári,
ktorý už podlieha súdnemu poplatku vo
výške 66 € (1988,32 Sk).
Dokia¾ spoloènos premenu meny nevykoná, Obchodný register akéko¾vek návrhy na zápis iných zmien v spoloènosti
odmietne.

Dúfam, že vám toto upozornenie bude
nápomocné a svoje zákonné povinnosti súvisiace s prechodom na novú menu si stihnete splni vèas a vyhnete sa tak zbytoèným zvýšeným výdavkom.

Èo sa týka sankcií. Zákon o zavedení
meny euro v SR konštatuje, ak orgán doh¾adu zistí nedostatky spoèívajúce v nedodržaní, porušení alebo obchádzaní pravidiel a povinnosti pri príprave na prechod a
pri prechode na euro, ktoré ustanovuje zákon, príslušný orgán môže pod¾a závažnosti rozsahu, dåžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uloži takejto
osobe peòažnú pokutu až do výšky 30 tis.
eur (903 780 Sk) a pri opakovanom alebo

Vaše otázky právneho charakteru do
rubriky Právna poradòa môžete v písomnej forme odovzda:
1. osobne v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec.
2. e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net
3. vhodi do schránky pred vstupom do
MsKS Rajec
Na otázky vám odpovie advokátka
JUDr. Anna Kecerová – Veselá.

Mgr. Lukáš Bútora
advokátsky koncipient

CHRÁNENÁ LIPA S NOVÝM VIAZANÍM
Jediný chránený strom v našom meste –
lipa ve¾kolistá (Tilia platyphyllos), na evanjelickom cintoríne – má od októbra nové
bezpeènostné viazanie.

Rajec, ktorého pracovníci zároveò zabezpeèili následné upratanie priestranstva

Pôvodné kovové obruèe sa už dlho zarezávali do kmeòa mohutnej, 130 roènej lipy. Po ich demontovaní spevnil
arborista korunu stromu lanami, odstránil zlomené pahýle a suché konáre.
Lipa bola vyhlásená za chránenú v roku 1996, a to najmä kvôli vysokému
veku a estetickému vzh¾adu.

OZ Tilia
Foto: Karol Uhlárik

Ošetrenie chránenej lipy sa uskutoènilo vïaka finanènej podpore Nadácie Ekopolis a spoloènosti Skupina
Skanska v SR v rámci programu ¼udia
pre stromy, a tiež vïaka dotácii Mesta

Viac fotografií a informácií o projekte
nájdete na www.oz-tilia.eu .
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IMPROVIZÁTORI V RAJCI
Už sa stalo pravidlom, že sa v Rajci stretávajú malí improvizátori, aby si zmerali sily v divadelnom umení. Mestské kultúrne
stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom
v Žiline 6. novembra opä pripravili Detskú improligu, na ktorej
privítali deti z Kamennej Poruby, Žiliny, Teplièky nad Váhom a
Rajca. Trinás skupín sa snažilo èo najlepšie zvládnu vylosované
témy. Porota mala aj tentoraz ažké rozhodovanie pri urèovaní
najlepšieho hereckého výkonu.
Za najlepší dievèenský herecký výkon ocenili Lenku Záòovú
z Kamennej Poruby a zároveò ich družstvo skonèilo na druhom
mieste. Za najlepší chlapèenský herecký výkon ocenili Lukáša Babulu z GAŠ v Rajci. Najviac bodov zo skupín získalo družstvo
dievèat zo ZUŠ v Rajci. O tretie miesto sa podelili dve družstvá – zo
Žiliny a Èili divadlo z Rajca.
Celou improligou sa niesli veselé tóny trúbky, na ktorú hral Michal Kozárik.

Improlige získala skupina – Kristína Cesneková, Tibor Trnovský,
Peter Pekný a Lukáš Pekný tretie miesto, èo ich potešilo a povzbudilo, aby sa improvizácii aj naïalej venovali.
Na záver chcem poïakova sponzorom, ktorí nám poskytli
ceny pre súažiacich a všetkým, èo sa priamo podie¾ali na tomto
vydarenom podujatí.
Eva Pekná
Foto: K. Kalmová

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pravidelne, už nieko¾ko rokov, organizuje Improligu v Bábkovom divadle v Žiline. Zúèastòujú sa jej aj divadelníci z Èili divadla pri MsKS Rajec, aby sa mohli
uèi od starších hercov improvizácií. Na poslednej medzinárodnej

VÔŇA MEDOVNÍKOV
Onedlho sa v našich domácnostiach zaènú vypeka rôzne pochúky, ktoré prídu na vianoèný stôl. Najznámejšia a jedineènou
vôòou medu, škorice a klinèekov rozváòajúca delikatesa je medovník. Medovníèky neodmyslite¾ne patria k vianoèným sviatkom
nielen dnes, ale sprevádzajú èloveka stároèiami.
Foto: K. Kalmová

MESTO RAJECKÉ TEPLICE
OZNAMUJE ZMENU UMIESTNENIA AUTOBUSOVEJ STANICE
Od nedele 13. decembra 2009 bude zmenou cestovného
poriadku SAD uvedená do prevádzky nová autobusová stanica
v Rajeckých Tepliciach na Farskej ulici ved¾a železniènej stanice.
Pôvodná autobusová stanica na Námestí SNP bude zrušená.
Ponechané budú len zástavky na Kuneradskej ceste pri
Hoteli Ve¾ká Fatra v smere na obec Kunerad a spä, autobusy
z oboch smerov budú zachádza taktiež na autobusovú stanicu.

V RAJECKÝCH TEPLICIACH SA NESTRATÍTE

Medovníkom dávame tvary od výmyslu sveta. Stali sa pre nás
nielen pochúkou, ale aj objektom svojského výtvarného poòatia.
Práve tomuto umeniu, ale aj trpezlivosti pri práci sa mohli v rámci
remeselnej dielne pri MsKS v Rajci priuèi deti z materských a
základných škôl z Rajca a Kuneradu.
Ko¾ko radosti nám prináša peèenie a zdobenie medovníkov si
vyskúšali deti z krúžku Kreatív, ktorý pôsobí pri ZŠ Lipová a ZCŠ
J. M. Vianneyho v Rajci.
Medovníèky, ktoré vyzdobili deti sú vystavené spolu s medovníkmi medovnikárok z Rajca a okolia na výstave Medovníèkové
Vianoce, na ktorú vás srdeène pozývame.
Eva Pekná

Mesto Rajecké Teplice realizovalo projekt U nás sa nestratíte.
Jeho hlavným cie¾om je skvalitni služby v oblasti cestovného
ruchu vybudovaním dvoch informaèných tabú¾ s mapou. Tabule sú
umiestnené na dvoch miestach na Námestí SNP a v bezprostrednom okolí, pri jazierku, známej turistickej atrakcii.
V nich bude môc každý návštevník a obyvate¾ mesta nájs
základné informácie o atraktivitách mesta, aktuálnych podujatiach,
dôležitých inštitúciách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach.
Projekt bol realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho
kraja.
Eva Rovòanová

inzercia
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KRÁĽOVSKÁ ŠTEDROVEČERNÁ HOSTINA
Pred pár dòami zaèalo vzrušujúce predvianoèné obdobie – advent a onedlho nastane
dlho oèakávaný najkrajší deò roka – Štedrý deò. Keï štedroveèernú oblohu posejú
milióny hviezd, rozžiaria sa i svetielka na našich vianoèných stromèekoch. Akoby
zázrakom sa v našich srdciach, zaažených každodennými starosami, zažnú iskierky,
ktoré prebudia úprimnú lásku, nehu, úctu, pozornos a v niektorých z nás prebudia aj
kúsok dieaa.

z prosa. V katolíckych obciach sa aj pri veèeri dodržiaval pôst. Mäso jedli až po polnoènej omši, dopriali si tak dve veèere.
V evanjelických obciach sa varila kapustnica s klobásou a na štedroveèerný stôl sa
dostalo i bravèové mäso. Poèet chodov bol
na východnom Slovensku vymedzený na
sedem alebo devä, na severnom mal by
poèet pokrmov párny.

ŠTEDRÝ DEÒ V MINULOSTI
Štedrý deò bol a aj zostal pôstnym
dòom. Cez deò sa jedlo málo, výluène bezmäsité pokrmy, až do východu prvej hviezdy. Malým deom s¾ubovali, ak vydržia do
veèera o hlade, uvidia na stene zlaté prasiatko.
Na Štedrý deò ráno, sotva minula polnoc, ženy už miesili cesto na vianoèné peèivo. Usilovali sa, aby boli s peèením do úsvitu hotové. Gazdiná si však nemohla dovoli
postupova unáhlene. Cesto muselo by
dobre vykysnuté, peèivo pekné, vydarené.
Pri práci gazdiná používala nové nástroje –
pekársku lopatu, ohreblo i ometlo, ktoré
gazda urobil v èase, keï kyslo cesto.

ZVYKY POÈAS ŠTEDROVEÈERNEJ
VEÈERE
Veèera sa zaèalo vtedy, keï sa na nebi
ukázala prvá hviezda.
Mimoriadna starostlivos bola venovaná úprave stola. Pod stôl sa dávali železné
nástroje (väèšinou sekery), ktoré mali chráni pred chorobami a úrazmi. Niekde sa obtáèali nohy stola reazou, aby sa upevnila
súdržnos a jednota rodiny. Na štedroveèernom stole nesmeli chýba chlieb, vianoèné
oblátky s medom a cesnak. Oblátky symbolizujú pokoj, rados a duševnú èistotu, med
posilòuje lásku a dobré vzahy v rodine.
Cesnak ochraòoval pred zlými silami a nikto ním nesmel pohrdnú.

Dopoludnia zaèali gazdiné pripravova
varené jedlá. Najèastejšie sa varil hrach
alebo šošovica, kapustnica s hríbmi, kaša
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VEŠTENIE
Jablko sa rozkrojilo vertikálne a ak rez
ukázal hviezdu, znaèila zdravie a šastie, ak
kríž, smr. Jablko sa rozkrájalo na to¾ko
kúskov, ko¾ko bolo osôb pri stole. Podobne
sa veštilo aj z rozbitého orecha, ak bol zdravý, znaèil zdravie pre rodinu.
Poèas veèere sa nesmelo vstáva od stola, lebo rodina by sa nemusela o rok spolu
zís.

Na celom Slovensku bolo zvykom, že
slobodné dievèatá sa postavili chrbtom ku
dverám a cez hlavu si prehodili topánku. Ak
topánka smerovala špièkou ku dverám,
mala sa skoro vyda.
Po veèeri sa chodilo po návštevách po
susedoch s vinšmi, so želaním šastia, zdravia a spokojnosti.

PRÍPRAVY NA VEÈERU
V minulosti sa na štedroveèerný stôl
dostávali predovšetkým chlieb, posúchy,
opekance s makom, štedráky, vianoèky, neskôr i plnené rožky, makovníky, tvarožníky
a podobne. Hojnos peèiva bola jedným zo
spôsobov, ktoré mali podpori dobrú úrodu
v nastávajúcom roku.

Opekance s makom

poèas celých sviatkov, aby sa v dome nedržala bieda.
Jedlá sa po veèeri zo stola väèšinou
neodkladali, ostávali na òom najmenej do
druhého dòa.

Poèet osôb sediacich za stolom by mal
by párny, alebo aspoò za stolom by nemalo
sedie 13 osôb. Na stole nesmela chýba
ani zapálená svieèka. Ak jej knôt smeroval
ku niektorej osobe, tá mala do roka zomrie.
Veèera sa zaèínala zvyèajne modlitbou,
po ktorej nasledovalo vypitie pohárika
hriatej pálenky. Gazdiná si namoèila prst do
medu a urobil s ním každému èlenovi krížik
na èelo, aby bol medzi nimi súlad, deti boli
dobré a aby dospelé dcéry ¾úbili mládenci.
Ryba sa dostala na štedroveèerný stôl
nielen ako pôstny pokrm, ale aj vïaka šupinám, ktoré pripomínajú mince. Pod biely
obrus sa dávali peniaze, ktoré tam zostali

ZVYKY DNES
Väèšina zvykov sa dochovala až do
dneška. Akurát skladba jedál na našom stole má nieko¾ko obmien.
Na stôl sa nám dostávajú zákusky, zemiakový šalát s kaprom, rybie filé èi losos.
Kapor sa na štedroveèernom stole objavil
až v druhej polovici dvadsiateho storoèia.
Zemiakový šalát sa na Slovensko dostal
ešte ove¾a neskôr.
Vo väèšine domácností na dnešnej štedroveèernej tabuli nesmie chýba exotické
ovocie, orechy, vianoèné oblátky, med, kapustnica a zemiakový šalát s rybou.
Každý sa snaží da na stôl hojnos všetkého, veï Vianoce sú len raz do roka.
Šzá
Foto: internet
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VIANOÈNÁ POŠTA OÈAKÁVA MILIÓNTY LIST PRE JEŽIŠKA
Slovenská pošta spustila jedenásty roèník Vianoènej pošty. Už tradiène vïaka nej
tisícky detí a dospelých posielajú svoje vianoèné želania na adresu 999 99 Ježiško.
„Vianoèná pošta sa za jedenás rokov stala neodmyslite¾nou súèasou príprav na Vianoce. Je nám cou, že môžeme okrem bežných
poštových zásielok doruèova aj vzácne želania tisícok detí i dospelých, ktorí píšu Ježiškovi,“ hovorí Mária Hromadová zo Slovenskej
pošty.
Jedenásty roèník Vianoènej pošty sa zaèal
rekordom. Prvé listy pre Ježiška dorazili do
Rajeckej Lesnej tento tok už 16. septembra.
To je skôr ako kedyko¾vek predtým. Prví malí
pisatelia poslali svoje želania z Kováèovej a
z Rimavskej Soboty.
Èoskoro bude doruèený Ježiškovi miliónty list a jeho pisate¾ sa môže teši na skvelý
darèek – na notebook.
Posielanie pošty Ježiškovi je jednoduché.
Staèí vloži list s vianoèným želaním alebo
kresbou do obálky s adresou 999 99 Ježiško.
Obálku so známkou treba vhodi do poštovej
schránky alebo poda na najbližšej pošte.
Na listy a kresby je dôležité napísa aj

V septembri zaèalo rajecké Gymnázium
na Javorovej ul. 5 písa už 53. rok svojej
existencie. Za tento dlhý èas prešlo množstvom zmien. Jednou z tých najrozhodujúcejších bol minulý školský rok, kedy do
platnosti vstúpil nový školský zákon, pod¾a
ktorého sa vzdelávajú prváci a dnes už aj
študenti druhého roèníka.
Gymnázium ponúka svojim študentom
kvalitný vzdelávací program s dôrazom na
praktický život. Dôkazom je implementácia Národného štandardu finanènej gramotnosti do uèebných osnov predmetu – manažment osobných financií, ktorý sa zaèal
vyuèova už v minulom školskom roku.
Predmet poskytuje žiakom základné informácie z oblasti financií, bankovníctva, poisovníctva a trhu práce. Vyuèuje sa e-learningovou formou v rámci projektu Poznaj
svoje peniaze a uèite¾ slúži ako konzultant.
Projekt ponúka nielen vzdelávanie, ale aj
súaž, ktorej sme sa v uplynulom školskom
roku zúèastnili s vynikajúcim úspechom.
Študent Marek Králièek obsadil v celoslovenskom kole súaže projektu Poznaj svoje
peniaze 3. miesto a svoju prácu prezentoval
na medzinárodnej konferencii. Kým v minulom školskom roku sa v rámci volite¾ného predmetu doò zapojilo 16 žiakov,
v tomto školskom roku sa ho zúèastòujú už
všetci študenti 2. roèníka. Veríme, že nadviažu na úspechy z minulého škol. roka.

spiatoènú adresu, aby bolo možné odpoveda.
Ježiškovi môžu deti napísa aj na pekné poh¾adnice s predtlaèenou adresou 999 99 Ježiško. Sú pripravené zadarmo na všetkých poštách.
Všetky listy a kresby pre Ježiška budú zaradené do závereèného žrebovania o zaujímavé ceny, ktoré sa uskutoèní koncom januára
2010. Jednou z cien bude aj Moja knižka
o Vianociach, v ktorej deti nájdu vianoèné
príbehy, zvyky aj zábavné sviatoèné vystrihovaèky.
Domovom Vianoènej pošty je pošta v Rajeckej Lesnej. Na všetkých zvedavcov, ale aj
pravidelných návštevníkov pošty, tu poèas
celého roka èaká príjemný interiér vo vianoènom šate. Každý návštevník pošty môže vhodi list pre Ježiška priamo do jeho poštovej
schránky, èi odosla pozdravy pre blízkych
s originálnou peèiatkou Vianoènej pošty.
V domove Vianoènej pošty, v Rajeckej
Lesnej, bola 24. novembra pokrstená aj publikácia pre deti Moja knižka o Vianociach, ktorá vychádza vo vydavate¾stve Perfekt. Pokrstil ju ob¾úbený moderátor Juraj Turis.
Aktuálne informácie o Vianoènej pošte,
ukážky listov, ktoré píšu deti Ježiškovi a

Foto: archív Slovenskej pošty

obrázky, ktoré pre neho kreslia nájdete na webovej stránke www.jezisko.sk.
Mária Hromadová, Slovenská pošta, a.s.

NOVINKY V GYMNÁZIU JAVOROVÁ
V 3. a 4. roèníku upravíme uèebný plán
tak, aby si každý žiak vybral jeden z navrhnutých vzdelávacích modulov: Technika a
informatika, Ekonomika, Prírodné vedy
alebo Spoloèenské vedy.
Vzdelávacie moduly poskytujú dostatoènú možnos pre všetkých študentov
gymnázia pri ich príprave na vysokoškolské štúdium, úspešné zvládnutie maturitnej
skúšky a prijímacích skúšok na vysokú
školy pod¾a zvoleného zamerania štúdia.
V 3. a 4. roèníku bude povinný jeden cudzí
jazyk, doplnený o predmet konverzácia
v týždennej dotácii 2 hodiny, pretože jednou z k¾úèových kompetencií absolventa je
aj komunikácia v cudzom jazyku.
Našim cie¾om je zapoji sa do projektu
Premena tradiènej školy na modernú, s èím
súvisí zlepšenie materiálneho vybavenia
školy najmä o výpoètovú techniku prístupnú väèšiemu poètu žiakov.
Èím sa môžeme pochváli
Organizujeme: plavecké kurzy v zahranièí (Chorvátsko, Grécko), lyžiarske výcviky pobytovou formou v cenovo výhodných
strediskách na Slovensku, zájazdy do Londýna, Paríža a Viedne a pod¾a záujmu a
ponuky aj do ïalších európskych miest,
mnoho kultúrno-vzdelávacích podujatí,

ples gymnázia, spoluprácu so strednou školou v Po¾sku.
Vzdelávacie aktivity: testy profesijnej
orientácie – aby si žiak zvolil vzdelávací
modul pod¾a svojho záujmu a predpokladov na štúdium, spoznávanie svojho regiónu v predmete regionálna výchova, vzdelávanie vo finanènej a ekonomickej oblasti,
exkurzie, súaže s environmentálnou problematikou, psychotréning Ako sa uèi a
zvládnu stres pre žiakov 1. roèníka.
Škola organizuje Kurzy anglického jazyka akreditované MŠ SR pre žiakov aj
širokú verejnos.
Novinkou školského roka 2010/2011 bude
možnos bezplatnej výuèby golfu
Gymnázium každoroène otvára svoje
brány pre adeptov gymnaziálneho štúdia.
V tomto roku to bude 9. december, kedy
privítame deviatakov z Rajca, Rajeckých
Teplíc, Rajeckej Lesnej, Kamennej Poruby,
Domaniže, Žiliny, Považskej Bystrice a
okolia.
Veríme, že sa im na našom gymnáziu
bude páèi a vo finále výberu tej správnej
strednej školy zvíazí Gymnázium Rajec,
Javorová 5.
Ing. Adriana Sojková,
zast. riadite¾ky školy
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ACH, TÁ NAŠA STUŽKOVÁ!
Pre mnohých, hlavne tých poverèivých, je
piatok 13. pravdepodobne „nešastný deò“.
Pre moju triedu – 4. B na Gymnáziu Javorová
5, bol piatok 13. novembra deò, na ktorý sme
sa všetci dlho tešili.
Od zaèiatku školského roka
sme mali ve¾a práce – zabezpeèi kameramana, výzdobu, hudbu, jedlo, objedna poháre, stužky a vybavi ve¾a ïalších vecí.
A samozrejme, vymyslie a nacvièi program, nauèi sa spieva Gaudeamus igitur – študentskú hymnu.
Ako to už býva, ve¾a vecí
sme si nechali na poslednú chví¾u. Preto sa musím poïakova
našim uèite¾om, že boli zhovievaví a posledný týždeò pred dlho
oèakávaným dòom nám nechali
vo¾nejší.
Nakoniec sme sa predsa len
doèkali a prišiel piatok. Žia¾, nedostali sme
riadite¾ské vo¾no, ako to bývalo zvykom iné
roky. Tak sme aspoò my z Rajca museli prís
do školy. Má to aj pozitívnu stránku – mali
sme tak èas doladi posledné detaily výzdoby
v sále. Potom kaderník, nama¾ova sa, spravi nechty, obliec sa do šiat (v tomto to má
mužské pohlavie oèividne jednoduchšie) a
hlavne by naèas v kultúrnom dome a celý
program si ešte raz prejs.
Taký bol plán. No v skutoènosti viacerí
z nás meškali, a tak sme si už niè nezopakovali. V tom mala naša triedna uèite¾ka opä raz
pravdu, èo sa vždy ažko priznáva.

Ani neviem ako, prišla osemnásta hodina.
Mali sme slávnostný nástup, v pozadí hrala
Vltava od B. Smetanu, ktorá dodávala dôstojnú atmosféru. Vypoèuli sme si príhovory, dos-

tali sme zelenú stužku s našim menom, ktorá
aj napriek svojej malosti pre nás to¾ko symbolizuje a znamená. Nasledoval ïalší príhovor, prípitok a odznel Gaudeamus, ktorý v našom podaní asi vôbec nevyznel slávnostne a
naša triedna urèite nebola nadšená, a bolo.
Zrazu sme sedeli za stolom a podávala sa
veèera. Mnohých chytil stres z ich úèinkovania v scénkach, ktoré mali nasledova alebo
boli pohrúžení do rozhovorov so spolusediacimi. Nestihli sme si ani uvedomi, že je tu
TEN VEÈER. Veèer, o ktorom sa spieva v známej piesni od skupiny Elán. Každý sme si pri
nej predstavovali, že raz sa to bude týka aj

nás. Raz bude hra na našej stužkovej, no
vždy sa nám zdala ešte v nedoh¾adne. A zrazu
bola tu. A pomaly ubiehala.
Tak sme sa prepracovali ku programu.
Alebo skôr ku dvom tancom, aerobiku a
jednej scénke. Program mal úspech, veï všetci sa dobre bavili a odmenili nás ve¾kým
potleskom.
A potom to prišlo! Zhromaždili sme sa na pódiu a zahrali nám
„Stužkovú“ a my sme ju spievali
z plných p¾úc (teda aspoò refrén,
ostatné slová sme ve¾mi nepoznali).
Koneène sme sa mohli aspoò trochu uvo¾ni, tancova a
zabáva sa až do polnoci, kým
neprišiel na rad polnoèný nástup.
Napriek tomu, že bol so svieèkami, zvládli sme ho bez popálenia
šiat alebo vlasov. No žia¾, svieèky nám ve¾mi nevynikli, keïže
sme mali kameramanov, ktorí
vedeli natáèa len pri plnom
osvetlení. Tak sme prešli aj ïalšou oficiálnou èasou programu
Foto: autor
a mohli sme sa už len zabáva s
našimi rodièmi, uèite¾mi a priate¾mi. A že
zábava to bola naozaj dobrá, o tom svedèí aj
fakt, že rodièia sa rozišli až okolo tretej a my
sme vydržali ove¾a dlhšie. Konkrétne tí s najväèšou chuou do tanca odchádzali okolo
siedmej hodiny ráno!
Máme po stužkovej, dokonca aj po dozvukoch a ostáva nám koneène sa zaèa uèi.
Veï tento rok maturujeme! Práve uèenie nás
zamestná a tým uchráni od pocitu nostalgie za
všetkým, èo sa teraz konèí, za krásnymi štyrmi rokmi na našom gymnáziu.
K. Murgašová

Vybraní žiaci cirkevných škôl v Rajci sa vybrali 16. októbra na výlet do hlavného mesta Slovenska – Bratislavy

Foto: archív ZCŠ

MINI TALENTY BOLI SKVELÉ
Zúèastnili sme sa natáèania televízneho programu STV Mini
talent show. Po ceste do televízie sme sa zastavili v jednom z nákupných centier. Tam sme mali takmer dvojhodinovú prestávku na
nakupovanie.

Po príchode do STV nás èakal jedineèný program. V jeden deò
sa natáèali dva diely. V tom prvom sme mali možnos vidie talentovanú malú speváèku, perfektného huslistu, dvanásroèných taneèníkov rokenrolu a mnoho iných nádejných hviezd. Nezabúdajme ani na porotcov Petra Paèuta, Ivetu Malachovskú, Roba Opatovského a samozrejme úžasných moderátorov Petra Marcinu a šaša Mariána Èekovského, ktorí nás fantasticky zabávali celý veèer.
V Slovenskej televízii sme absolvovali aj prehliadku televíznych štúdií. Videli sme štúdio Ranného magazínu, Športových
správ, Hlavných správ a iných programov STV. Po skonèení natáèania prvého dielu bola dlhá prestávka, poèas ktorej mohli niektorí
šikovníci získa fotografie a autogramy známych osobností.
V ïalšom diely natáèania privítala moderátorská dvojica porotcov – Vaša Patejdla, Katarínu Hasprovú a Tomáša Bezdedu. Opä
sa bolo na èo pozera. Úèinkujúce mini talenty mali pripravené
skvelé vystúpenia. Odzneli ïalšie známe piesne a naše oko potešili
mnohé tance aj od samotných porotcov. Všetky boli perfektné. Ani
sme sa nenazdali a program sa chýlil ku koncu. Všetci sme vyrazili
na cestu domov.
Ïakujeme našej škole, že nám umožnila zúèastni sa tohto skvelého výletu. Zážitky z tejto cesty nám zostanú navždy v pamäti.
Monika Sýkorová, ZCŠ sv. J. M. Vianneyho
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Rajecké cirkevné školy sa 9. novembra
zúèastnili zájazdu do koncentraèného tábora
v Osvienèime. Cie¾ našej cesty bol koncentraèný tábor Auschwitz. Všetci sme nedoèkavo èakali na konfrontáciu našich vedomostí
z dejepisu a samotnej expozície.
Hneï pri príchode sme všetci dostali slúchadlá, cez ktoré sem mohli nerušene poèúva výklad sprievodcov. Najskôr sme prešli
bránou, na ktorej bolo napísané „Arbeit
macht frei“ (práca oslobodzuje). Brána bola
vstupom do ve¾kého areálu, ktorý bol ohradený ostnatými drôtmi. Bol to ve¾mi nepríjemný pocit.
Dlhých pä rokov tábor Auschwitz vyvolával pocit strachu v krajinách okupovaných
nacistami poèas II. svetovej vojny. Bol vybudovaný v roku 1940 pre po¾ských politických
väzòov. Po èase sem nacisti zaèali posiela
¾udí z celej Európy, najmä židov – obèanov
rôznych štátov, sovietskych vojnových zajatcov a rómov. Medzi väzòami sa takisto vyskytovali Èesi, Slováci, Juhoslovania, Francúzi a
ïalší. Už koncom roku 1939 sa na Úrade vyššieho vedúceho SS a polície zrodila myšlienka vybudova koncentraèný tábor. Vo¾ba padla na opustené predvojnové kasárne v Osvienèime. Nachádzali sa mimo mestskej zástavby, èo umožòovalo rozširovanie a izoláciu.
Bezvýznamný nebol ani fakt, že Osvienèim
mal dobré dopravné spojenie, pretože bol jedným z dôležitých železnièných uzlov. Priemerný poèet väzòov kolísal medzi 13-16 000,
v roku 1942 jednorázovo presiahol poèet 20
tisíc. Väzni boli ubytovaní v blokoch. K tomuto úèelu sa využívali aj povalové a pivnièné priestory. Súbežne so zvyšovaním poètu
väzòov sa rozširovalo územie tábora, ktorý sa
premenil na obrovskú továreò smrti.

POKLONILI SME SA PAMIATKE OBETÍ V OSVIENÈIME
V roku 1941 sa v 3 km vzdialenej dedine
Brezinka zaèala výstavba druhého tábora.
V Brezinke sa nachádzajú zostatky štyroch
krematórií a plynových komôr, spa¾ovacích
hraníc a železnièná rampa, na ktorej sa vykonávali selekcie ¾udí privážaných do tábora a
rybník s ¾udským popolom. V Osvienèime
tzv. blok smrti. Okrem toho sa v oboch táboroch zachovali bloky a èas väzenských barákov, hlavné táborové brány, strážne veže a
oplotenie z ostnatého drôtu. Väèšina židov
deportovaných do KL Auschwitz bola zavraždená v plynových komorách bezprostredne
po príchode – bez registrácie a pridelenia väzenského èísla. Preto je také nároèné urèi
presný poèet zavraždených. Zatknutí cestu,
dlhú niekedy až 2400 km, absolvovali v zapeèatených nákladných vagónoch bez toho, aby
dostali akúko¾vek stravu. Pri príchode do tábora boli pokojní, pretože esesáci ich všetkých po selekcii uistili, že na nich èaká kúpe¾.
Nahnali ich do podzemnej miestnosti napodobujúcej kúpe¾òu. Do miestnosti s rozlohou
210 m2 priviedli asi 2000 obetí. Pod stropom
boli umiestnené sprchy, z ktorých voda nikdy
netiekla. Po uzatvorení dverí plynovej komory esesáci otvormi v strope sypali dovnútra
cyklón B. ¼udia umierali v priebehu 15-20
minút. Zavraždeným trhali zlaté zuby, strihali
vlasy, brali šperky. Màtvoly prenášali do kremaèných pecí alebo na spa¾ovacie hranice.
Èas väzòov bola bez selekcií posielaná rovno do tábora, kde umierali v dôsledku hladu,
popráv, vysi¾ujúcej práce, trestov, vražedných hygienických podmienok, vyèerpania,
chorôb a epidémií. Pod¾a dôvodu zatknutia

SPOMIENKA NA RODÁKOV
95. výroèie narodenia

boli väzni oznaèovaní farebnými trojuholníkmi, ktoré si spolu s èíslom našívali na väzenský odev. Tenký pruhovaný väzenský odev
nechránil väzòa pred chladom. Bielizeò sa
vymieòala po nieko¾kých týždòoch, ba dokonca mesiacoch, prièom väzni nemali možnos si ju vypra. To viedlo k šíreniu epidémií
rôznych chorôb, hlavne škvrnitého a brušného týfusu a tiež svrabu.
V Brezinke sme mali možnos pozrie si
obytné baráky väzòov, ktoré sa zachovali
v pôvodnom stave. Baraky boli vystavané bez
základov, priamo na moèaristej pôde. Väèšina
nemala podlahu iba udupanú hlinu, ktorá sa
èasom menila na bahno. Drevené baráky boli
po¾nými stajòami pre 52 koní, v ktorých po
minimálnych úpravách umiestòovali až 1000
väzòov.
Muselo to by naozaj strašné, ži v takých
podmienkach. Mnohí väzni v tábore prežili
len pár mesiacov a zomierali. Zostali po nich
okuliare, protézy, vlasy, topánky, kefy, kufre
s menami a adresami...
Sotva si dnes vieme predstavi tragické
scény, ktoré sa každý deò odohrávali v tábore.
Keby sme èo len minimum z týchto hrôz zažili na vlastnej koži, urèite by sme sa k sebe
správali lepšie, vážili by sme si jeden druhého
a tiež to, èo máme. Z tábora sme odchádzali
s ve¾kou pokorou a úctou k nevinným obetiam šialenej nacistickej demagógie.
Boli sme úprimne radi, že máme svoj
domov a dostatok všetkého, èo potrebujeme.
Myslím, že na koncentraèný tábor v Osvienèime nikto z nás nezabudne.
Denisa Mišiaková, ZCŠ sv. J. M. Vianneyho

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti december 2009

Vojtech JAKUBÍK
* 28. 12. 1914 Spišská Nová Ves – † 10. 5. 2002 Žilina
zaslúžilý uèitel’, Èestný obèan mesta Rajec
Narodil sa ako syn rajeckých rodákov. Od útleho detstva vyrastal v Rajci.
Strednú školu študoval v Bratislave a v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil ako
uèite¾ v Šuji a Malej Èiernej.
Od roku 1946 pôsobil ako inšpektor pre školstvo a kultúru v Dunajskej
Strede. V tomto národnostne zmiešanom prostredí zasial semiaèka slovenskej
kultúry, organizoval tu spoloèenský a kultúrny život. Nemálo úsilia venoval
reslovakizácii a poslovenèovaniu názvov obcí. Aj jeho zásluhou sa z dediny
Bös stalo svetoznáme Gabèíkovo. Takto vzdal vïaku krajanovi z Rajeckej
doliny – Jozefovi Gabèíkovi.
Neustále ho však ahalo spä na „Horniaky“. Ochotne prijal miesto krajského inšpektora v Žilinskom kraji. Inicializoval a založil 17 ¾udových škôl
umenia. Jeho zásluhou sa aj v Rajci založila Základná umelecká škola. Napokon sa stal riadite¾om Vyššej hudobnej školy v Žiline, ktorá sa jeho prièinením
zmenila v septembri 1961 po Bratislave a Košiciach na tretie konzervatórium
na Slovensku.
Nemožno nespomenú celoživotné hobby Vojtecha Jakubíka – spev a
zborové umenie. Stal sa predsedom speváckeho Zboru slovenských uèite¾ov.
Za jeho vedenia dosiahol zbor vrchol svojho rozkvetu.
Spracovala Šzá

65 rokov
Jozef Rajèan
Miroslav Škrábik
75 rokov
O¾ga Fraštiová

80 rokov
Anna Drevenáková
88 rokov
Oldøich Polach
90 rokov
Jozefína Babjaková

Zosobášili sa
Peter Hájek a Monika Sudorová
Tomáš Dubec a Katarína Moravcová

Opustili nás
Jana Hundáková 1953 – 16. 11. 2009
Ján Židek 1953 – 19. 11. 2009
Mária Dorinská 1976 – 20. 11. 2009
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
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COOPEROV TEST V RAJCI ÚSPECHY MTB KLUBU
,

Pozývame všetkých, ktorí zaèínajú beha, alebo behajú, na naše spoloèné
tréningy, ktoré zaèínajú každú nede¾u o 10.00 hod. Stretnutie máme pri
zastávke na sídlisku Juh – Rezbár. Ani zaèínajúci bežci sa nemusia obáva,
beháva sa vo¾ne skôr na objem, ako rýchlos, takže zvládne to každý. Tréningy
sú za každého poèasia.

S príchodom konca roka sumarizujeme výsledky pretekov, na
ktorých sme sa zúèastnili.
Peter Prokopoviè si 21. marca zabehol tradièný rajecký beh – Rajecký Borošovec. Tra dlhú 14,7 km zdolal v èase 1:08:40.
V Rajeckej Lesnej sa 1. mája konal horský duatlon, kde si Michal
Bellan trúfol na tra rozdelenú na tri etapy. Zaèínalo
sa 8 km behom, pokraèoval
bicykel na 10,5 km a na záver sa zopakoval beh v poloviènej dåžke. Na Medveïom okruhu medzi ženami
7. miesto vybojovala Janka
Jankechová na trati dlhej
11,8 km èasom 50:10. Medzi mužmi skonèili na 22
km trati Peter Prokopoviè
na 18. mieste, Michal Bellan na 28. mieste a Libor
Gabaj na 31. mieste.
Ráno 20. júna sme zavítali do upršaného Sú¾ova.
Po výdatných zrážkach sa
tra stala ve¾mi nároènou.
Blato a zima znepríjemòovalo celý priebeh súaže a mnohokrát zapríèinilo ve¾a pádov a takmer
každý si domov priniesol bicykel so znaènou ujmou. Napriek tomu
Janka Jankechová obsadila na trati dlhej 25 km medzi ženami 6. miesto, Michal Bellan skonèil 28. a Peter Prokopoviè 29. medzi mužmi.
Na našom ob¾úbenom Rajeckom maratóne si vyskúšal polmaratón
Peter Prokopoviè. Èasom 1:43:30 získal celkovo 79. miesto a v kategórii Rajèanov 3. miesto.
Pevne verím, že budúca sezóna bude hojnejšia. Zúèastníme sa viacerých pretekov, pribudne aj viacej tvárí na štartovnom rošte v našich
farbách a spoloène budeme reprezentova naše mesto.
Text a foto: Peter Prokopoviè

JERGUŠ PECHÁÈ – ŠACHOVÝ KRÁ¼ RAJCA

V sále kultúrneho domu sa 28. novembra
uskutoènil 4. roèník turnaja Šachový krá¾
mesta Rajec. O titul bojovalo 46 súažiacich
z Èadce, z Martina, z Považskej Bystri-

ce, z Považského Podhradia, z Kamennej Poruby, zo Žiliny a z Rajca.
Celkovým víazom a majite¾om dreveného krá¾a sa stal talent zo Žiliny – Jerguš Pecháè (Jerguš sa len pred pár dòami vrátil z tureckej Antalye, kde bojoval na majstrovstvách sveta v šachu v kategórii do 8 rokov).
V Rajci zo siedmich partii stratil len pol bodu
remízou s druhým v celkovom poradí, ktorým
bol 15-roèný Mikuláš Zaymus zo Žiliny –
minuloroèný víaz turnaj a tretí v celkovom
poradí bol domáci 17-roèný Tomáš Kozub.
Je celkom zaujímavé, že prví traja v absolútnom poradí sú aj víazi v kategóriách do 12,
15 a 17 rokov.
Kategóriou dievèat do 12 rokov vyhrala
Nikola Konko¾ová z Martina a kategóriu do
17 rokov Rajèanka Monika Rácová.
Majstrom Rajca (v konkurencii 13 hráèov) sa stal Tomáš Kozub pred Monikou Rácovou a Štefanom Kavcom. Majstrom Základnej školy na Lipovej ul. (9 súažiacich) sa
stal piatak Branko Dubec pred Danielom
Dubcom a Matejom Koledom.

Pre každú kategóriu bola pripravená sada
športových pohárov. Z turnaja si všetci hráèi
odniesli darèek v podobe šachovej figúrky
dreveného jazdca. V najpoèetnejšej kategórii
chlapcov do 12 rokov (až 25) bolo odmenených cenami až 6 súažiacich.
Pohár pre najmladšieho hráèa získal Jakub Gažík z Prievidze, ktorý v januári dovàši
šes rokov. Jeho starší súrodenci Viktor a Veronika už v minulých roèníkoch hrali a z tohtoroèných Majstrovstiev sveta v Turecku sa
vrátili ako najúspešnejší Slováci. Najmladšou
hráèkou na turnaji bola prváèka Dominika
Tomèíková.
Niektorí z najmenších hráèov ešte nedokázali ovláda svoje pocity a po prehrách sa
objavovali na tvárach i slzièky. Výhra však
privolala široký úsmev, ba až výkriky radosti.
Rodièia a vedúci klubov aj v tomto roku
ocenili príjemnú atmosféru, množstvo cien a
peknú výzdobu. Vïaka za to patrí Mestskému
kultúrnemu stredisku Rajec a Mestu Rajec.
Uhlárik J.
Foto:K. Kalmová

RAJÈAN 12/2009

Mestské kultúrne stredisko Rajec

VYSTAVA MEDOVNÍKOV

MEDOVNÍCKOVE
VIANOCE
7. december 2009 – 7. január 2010
Vystavná sien Radnice v Rajci

„Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní...“

ŽIVÝ BETLEHEM
22. december

Námestie SNP
v Rajci

Dopoludnia: 9.00 hod., 10.00 hod.,
11.00 hod.

PREDSTAVENIA

Popoludní: 15.00 hod., 18.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko Rajec

Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec
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NA NÁMESTÍ V RAJCI

31. 12. 2009

PROGRAM
23.00 hod. diskotéka
00.00 hod. vítame Nový rok
00.30 hod. novoroèný pozdrav primátora mesta
00.35 hod. novoroèný ohòostroj, diskotéka
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