
Zo všetkého, èo je veèné, je láska najkrajšia. (Moliére)

Niet iného lieku na lásku ako viacej lásky. (Thoreau)
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MsÚ (v priestoroch 
MsKS), rekonštrukcia 
soc. zariadení v Mests-
kom múzeu, rekon-

štrukcia chodníka na ulici Sládkovièovej a 
Nádražnej, výstavba parkoviska pri 
Poliklinike, oprava Záhradníckej ulice, 
oprava verejného osvetlenia na ul. 

   Ako skonèilo hospodárenie mesta za Partizánska, rekonštrukcia Kultúrneho 
rok 2005? V èom bol rozpoèet prekro- domu  v objeme 1.900 tis. Sk (sála, strop v 
èený, ktoré úlohy sa nepodarilo zrea- sále, vstupná chodba), Dom smútku v 
lizova�? objeme cca 700 tis. Sk, výstavba nového 
Mesto malo na konci roku 2005 prebytok   p lotu  v  spodnej  èast i  c intor ína,  
v hospodárení 2.345.183,- Sk a z kapi- rekonštrukcia MŠ na ulici Obr. mieru 

¾udí z Rajca nižšia. Posilòovòa bude prís-tálových výdavkov zo zostatku finanèných (výmena okien), vybudovanie posilòovne v 
tupná denne v popoludòajších hodinách. operácií 6.345.970,- Sk. Tieto finanèné priestoroch MŠ na ulici Mudrochovej, 

prostriedky po zrátaní tvoria sumu vyše     Na okolitých lúkach, poliach a na okraji rozšírenie jedálne Domova vïaky do dvora 
8 mil. Sk, èo sú reálne fin. prostriedky, lesov rušia nielen turistov ale aj zver a 500 tis. Sk na investièné akcie MZŠ na 
ktoré nám zostali z minulého roku. motorkári. Môže Mesto pomôc� pri Lipovej ulici, kde sa jedná o rekonštrukciu 
Dlhodobé záväzky sú bytovky, ktoré sa riešení tohto problému?osvetlenia telocvièní a chodieb do teloc-

Tu je potrebné obráti� sa na majite¾ov a splácajú z nájmu bytov a reálny úver je vièní a príprava projektu na rekonštrukciu 
správcov pozemkov, po ktorých sa títo takmer 7 mil. Sk. obvodového pláš�a celej školy a strechy. 
motorkári vozia. Obèania môžu napísa� Tých aktivít bude omnoho viac, toto som Výsledok hospodárenia Mesta Rajec      žiados� na Mestskú políciu alebo poda� spomenul len tie nákladnejšie.v roku 2005 s�ažnos� na štátnu políciu. Mali by to však V upravenom rozpoète ste spomínali aj Bežný rozpoèet: rieši� správcovia lúk a lesov, keïže tu zriadenie posilòovne v Rajci. Vieme, že   príjmy       68.941.342 Sk hlukom narušujú okolie a dochádza k s touto myšlienkou prišiel Parlament výdavky   -59.782.210 Sk poškodzovaniu ich majetku. mladých v spolupráci s obèianskym prebytok      9.159.131 Sk V akom štádiu realizácie sa nachádza združením Rajecký obzor, a MZ aj vy ste Kapitálový rozpoèet: GOLF PARK Rajec – Charubina?túto myšlienku od zaèiatku podpo-príjmy       18.660.320 Sk V apríli tohto roku bola vyhodnotená rovali. V akom štádiu je jej realizovanie?výdavky    24.865.729 Sk architektonická štúdia na realizáciu a osa-Posilòovòa sa zriadi v priestoroch mesta,   schodok   – 6.813.947 Sk denie Kongresového centra, ktoré by sa      v MŠ na Mudrochovej ulici v Rajci.           Finanèné operácie: v celom areáli malo zaèa� stava� ako prvé. V 1. etape sa mala prerobi� len jedna miest-prebytok     6.345.970 Sk Súbežne s tým by sa malo zaèa� s výstavbou nos� tak, aby spåòala nároky posilòovne. Výsledok hospodárenia Mesta Rajec za prvého areálu golfového ihriska. Bola vy-Zavolal som si odborníka, ktorý už 15 ro-rok 2005  + 8.691.153 Sk. bratá architektonická štúdia a po prebehnutí kov prevádzkuje posilòovne. Má skúse-
jej pripomienkového konania sa dopracuje Hospodárenie príspevkových organizácií nosti s tým, že v mesiacoch júl – august 
štúdia a bude vydané stavebné rozhodnutie. Mesta Rajec v roku 2005: posilòovne zívajú prázdnotou, pretože ¾u-
Na projektoch inžinierskych sietí (voda, ka-Mestské kultúrne stredisko dia sú na dovolenkách, prázdninách, 
nalizácia, el. energia) sa teraz pracuje a mali náklady  1.828.958 Sk kúpaliskách, brigádach a užívajú si teplé 
by by� do konca júna odovzdané. Tým bude výnosy   1.842.928 Sk letné poèasie. Preto sme sa rozhodli otvori� 
môc� GOLF PARK Rajec požiada� o vy-výsledok hospodárenia  +13.970 Sk ju až v septembri, keï by sa do rekon-
danie stavebného povolenia. Ak sa všetko štrukcie zahrnula aj 2. etapa rozšírenia o ce-
podarí, tohto roku na jeseò by sa malo zaèa� Domov vïaky lé prízemie budovy. Poèíta sa aj s rozšíre-
stava�.náklady  7.180.719 Sk ným prístrojovým vybavením posilòovne. 
V Intimode v Rajci sa zaèalo prepúš�a�. výnosy   7.179.659 Sk Zvýšené náklady musíme predloži� na 
V minulom rozhovore sme sa dotkli aj výsledok hospodárenia   -1.059 Sk schválenie na zasadnutí MZ. Priestorovo je 
tejto témy. Zmenilo sa v priebehu mesia-to navrhované preto v MŠ na Mudrochovej Poliklinika Mesta Rajec ca nieèo oh¾adom zamestnanosti?ulici, pretože tu rodièia prihlásili menej náklady  1.814.637 Sk Platí to isté, èo som povedal minulý mesiac. detí, ktoré sa umiestnia len do troch tried a výnosy   2.344.207 Sk Pod¾a informácií, ktoré mám od štatutárov, spodná trieda v jednom pavilóne sa využije výsledok hospodárenia  +529.569 Sk sa Intimoda už dlhší èas borila s vyriešením na zriadenie posilòovne. Prevádzkovo to 
problematických zamestnancov, ktorí dlho-navrhneme rieši� tak, ako je to aj v iných Na zasadnutí MZ sa prejednávala          
dobo neboli schopní plni� plán, alebo boli mestách i vo svete bežné, že posilòovòu 1. úprava rozpoètu na rok 2006. V èom 
èasto na OÈR alebo PN, atï. Vzh¾adom na prenajmeme podnikate¾ovi, ktorý ma na jej nastali zmeny?
to pristúpili z organizaèných dôvodov        prevádzku všetky potrebné oprávnenia a Na poslednom MZ Mesto predkladalo       
k znižovaniu stavu pracovníkov a prepustili certifikáty a mestu bude plati� nájom. Keï-1. úpravu rozpoètu. Predložili sme návrh na 
zhruba 20 ¾udí. Pod¾a ubezpeèenia štatu-že chceme, aby posilòovòa bola prístupná rozdelenie už spomínaného prebytku z  ro-
tárov sa už ïalej nebude prepúš�a�, pretože hlavne pre mladých ¾udí a študentov, èiže ku 2005, ktorý bol vyše 8 mil. Sk. Tento 
zákazky majú kontrahované. Ak sa ešte bu-menej solventných návštevníkov, navrh-prebytok sa použije na jednotlivé aktíva, 
de v budúcnosti prepúš�a�, tak len takí pra-neme da� nájom pokrývajúci len priame ako sú napr.: oprava fasády budovy MsÚ, 
covníci, s ktorými nebudú spokojní. náklady a stanovíme maximálnu cenu sadz-výmena okien na dielni MsÚ, oprava 

by za jej využitie. Cena bude pre mladých sociálnych zariadení na prízemí budovy 
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MESTSKÝ ÚRAD  informuje ...
SPÝTALI SME SA ... 
Ing. Jána Rybárika, primátora mesta
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 Zo zasadnutia MZ
   Dòa 20.4.2006 zasadali poslanci 
mestského zastupite¾stva. Ako prvý bod 
programu predložila hlavná kontrolórka 
mesta Ing. E. Rybáriková správu o kon-
trole plnenia uznesení a správu o uznese-
niach doposia¾ nesplnených.
Vzh¾adom k tomu, že sa v zmysle uzne-
senia è. 14/2006 v mesiaci marec vyko-
nali rozbory v mestských príspevkových a 
mestských rozpoètových organizáciách 
mesta, poslanci sa, ako druhým bodom 
programu, zaoberali práve výsledkami 
týchto rozborov.
V ïalšom bode vedúca finanèného odde-
lenia p. M. Cinková predložila plnenie 
rozpoètu mesta za rok 2005 a k tomuto 
plneniu hl. kontrolórka predložila v zmys-
le zákona správu. V náväznosti na plnenie 
rozpoètu poslanci jednohlasne schválili 
závereèný úèet mesta za rok 2005. K zá-
vereènému úètu bola poslancom pos-
kytnutá správa audítora.
Po krátkej prestávke sa poslanci venovali 
prvej úprave rozpoètu na rok 2006, 
konkrétne v èasti investícií a údržby mes-
ta. Túto prvú úpravu MZ jednohlasne 
schválilo.
Nako¾ko sa dòa 17. 6. 2006 uskutoènia 
vo¾by do NR SR, mestské zastupite¾stvo 
bolo oboznámené s harmonogramom 
organizaèno-technického zabezpeèenia 
volieb. Taktiež bol predložený návrh VZN 
o lepení plagátov poèas predvolebnej 
kampane na území mesta, ktorý bol jed-
nohlasne schválený.
V interpeláciách poslanci predostreli pod-
nety, ktorými sa z väèšej èasti bude zao-
bera� oddelenie výstavby. Jedná sa napr.   
o prepadnutý kanál na sídlisku Sever, 
oprava sochy anjela pri DV, porucha VO 
na ulici Moyzesova, rozmiestnenie od-
padkových košov na sídlisku Sever a pod.
V bode rôzne poslanci o. i. schválili dopl-
nenie organizaènej štruktúry Domova 
vïaky v Rajci o jedného pracovníka, kon-
krétne sociálneho pracovníka.

Èo je vtáèia chrípka? 4. nakupova� hydinu len z chovov, ktoré sú 
Infekèná choroba domácich a vo¾ne žijú- pod veterinárnym dozorom;
cich vtákov. Spôsobuje ju vírus, ktorý v 5. nechova� hydinu doma, ak pracujete na 
jednej zo svojich foriem, konkrétne H5N1 hydinovej farme;
môže by� nebezpeèný aj pre èloveka. 6. v oblastiach, kde bol výskyt vtáèej chríp-
Ako sa šíri? ky potvrdený u divo žijúcich vtákov, drža� 
V prvom rade dýchacími cestami nakaze- hydinu, holuby a vtáky chované v zajatí       
ného vtáka: nosným výtokom, kaš¾om, ký- v uzavretých priestoroch;
chaním a pri vyluèovaní trusom. V chove sa 7. používa� osobné ochranné pomôcky a 
šíri po kontakte s chorými vtákmi, dezinfekèné prostriedky (2-4% lúh sodný, 
prostredníctvom ošetrovate¾ov, predmet- 2-4% chlórové vápno, 6-8% chloramín);
mi, dopravnými prostriedkami, krmivom a 8. nevpúš�a� do chovu cudzie osoby, do-
vodou, ale aj násadovými vajciami. Vírus pravné prostriedky alebo predmety.
sa nešíri konzumáciou hydinového mäsa, Èo v prípade, ak spozorujem podozrivé 
pretože pri tepelnom spracovaní nad 70 °C znaky?
sa vírus spo¾ahlivo likviduje. Ak sa vyskytnú v chove, okamžite to na-
Aké má príznaky? hlásim na príslušnú regionálnu veterinárnu 
U zvierat možno pozorova� stratu pla- a potravinársku správu. Ak nájdem vo¾ne 
chosti, zníženú aktivitu a príjem krmiva a žijúceho uhynutého vtáka, je dôležité sa ho 
vody (asi o 20%). Postihnuté  jedince sa nedotýka� a nahlási� to bezodkladne prís-
zhlukujú, majú našuchorené perie, nosnice lušnej regionálnej veterinárnej a potravi-
èastejšie kvokajú, klesá znáška (minimálne nárskej správe, prípadne na bezplatnú tel. 
o 5% viac ako 2 dni). Objavujú sa dýchacie linku 0800 127 127.
problémy ako sú výtok z nosa, kaše¾, ký- Èo sa stane, ak nedodržím bezpeènostné 
chanie, chrap¾avé zvuky, slzenie, opuchy opatrenia?
hlavy, vieèok. Ïalej to môže by� aj poruchy V prvom rade ohrozujete svoj vlastný chov 
tráviaceho traktu (hnaèky) a nervového a zdravie svoje a svojich blízkych. Taktiež 
systému (kàèe), èi poruchy pohybu. Tieto hrozí, že veterinárni lekári nariadia usmrti� 
príznaky sa vyskytujú ojedinele alebo  v aš u  h yd in u. Ak ste nedodržiavali naria-
v kombinácii. dené opatrenia, v prípade likvidácie chovu, 
Ako zamedzi� šíreniu? strácate nárok na náhradu škôd od štátu.
Dodržiavaním opatrení, ktoré vydali vete-

Ministerstvo pôdohospodárstva SRrinárni lekári. Je tu mimoriadne dôležité:
Dobrovièova 121. zabráni� priamemu a nepriamemu kon-
812 66 Bratislavataktu hydiny s vo¾ne žijúcim najmä vod-

ným vtáctvom, hydinu oploti� a zastreši�; Pracoviská Regionálnej veterinárnej 
2. oddeli� vodnú hydinu od ostatnej, kaèice a potravinárskej správy
a husi zabezpeèi� voliérami, ochrannými bezplatná tel. linka: 0800127127
sie�ami;                                                   Zdroj: internet

3. novo nakúpenú hydinu umiestni� do 
Ing. Emília Rybárikovápriestorov, ktoré boli vopred vyèistené a 

kontrolórka mesta Rajec vydezinfikované;

Zdravý chov hydiny – bez vtáèej chrípky
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    V závere roka 2005 bola schválená vo všetkých oblastiach sú prostriedky už mesiacov, ktoré zaèali plynú� podpísaním 
žiados� mesta Rajec v rámci Sektorového vyèerpané a na to, na aké aktivity a za zmluvy medzi mestom Rajec a MV RR SR 
operaèného programu Základná infra- akých podmienok v období rokov 2007-  už prebiehajú práce na 1. etape projektu  
štruktúra (SOP ZI), opatrenie è. 3.3. 2013 bude možné získa� prostriedky z fon- prípravných prácach. Na realizáciu ïalších 
Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infra- dov EÚ si budeme musie� poèka�. Exi- èastí ÚPD (Prieskumy a rozbory, zadanie, 
štruktúry v oblasti regionálnej politiky na stujúci územný plán je zastaralý a nepo- koncept, návrh ÚPD) bolo vypísané verej-
získanie grantu na spracovanie nového stihuje aktuálne tendencie rozvoja mesta. né obstarávanie. Oznam o zaèatí prác je       
územného plánu mesta. Ide o èerpanie Ani jeho aktualizácia z r. 1994 nesplnila k nahliadnutiu na informaènej tabuli mesta,  
prostriedkov z fondov Európskej únie a oèakávania. Z tohto dôvodu mesto využilo k dispozícii je i na internetovej stránke mes-
mesto Rajec je koneèným prijímate¾om možnos� získa� finanèné prostriedky  ta        , kde obèania mesta môžu 
nenávratnej finanènej podpory. Bola to z fondov EÚ, nako¾ko obstaranie novej zasiela� svoje podnety, pripomienky a 
jedna z posledných možností získa� ÚPD (územno-plánovacej dokumentácie) návrhy, alebo ich môžu doruèi� osobne na 
prostriedky z fondov EÚ v programova- je nielen èasovo, ale i finanène nároèné. Mestský úrad - Oddelenie výstavby. 
com období 2004-2006, nako¾ko takmer Projekt bude realizovaný v priebehu 24                                                           MsÚ

www.rajec.sk

Zaèali sa práce na spracovávaní 

nového územného plánu mesta Rajec.



   Hlboký a obetavý 
vz�ah k hudobnému 
umeniu a neutícha-
júce nadšenie pre 
hru na sláèikové 
nástroje u  rajeckých 
detí, bol opä� raz 
odmenený vysokým 
ohodnotením.
  Žiaci Mestskej 
základnej umeleckej 
školy v Rajci sa aj 
tento rok zúèastnili 
mnohých hudobných 
prehliadok a sú�aží,   
z ktorých najvýz-
namnejšími pre ich 
profesionálny rast 
boli sú�aže celoslo-
venské. V dòoch 31.3. – 1.4.2006 sa žiaci z violonèelovej triedy p. uèi-
te¾ky O¾gy Pažickej zúèastnili 4. roèníka Celoslovenskej violonèelo-
vej sú�aže „Mladý violonèelista“ v Kežmarku, z ktorej si odviezli rad 
hodnotných ocenení. Nora Majerèíková v sólovej hre na violonèele 
získala v I. kategórii 2. miesto,  Romana Domanická v II. kategórii    
3. miesto, Katarína Kavcová v IV. kategórii èestné uznanie a violon-
èelové dueto – Michaela Pažická a Simona Dudíková v VI. kategórii 
v komornej hre 3. miesto. Výkony všetkých violonèelistiek podporil 
kvalitný klavírny sprievod pani uèite¾ky Moniky Dudášovej.
O týždeò neskôr 6.4.2006 reprezentoval MZUŠ v Rajci huslista Jozef 
Kozárik z triedy p. uèite¾ky ¼uby Šramkovej na VI. roèníku  
celoslovenskej  sú�aže Schneiderova Trnava. V tohtoroènej mimo-
riadne vyrovnanej konkurencii sa svojim výkonom umiestnil v bron-
zovom pásme. Na jeho úspechu sa ve¾kou mierou podie¾ala aj 
nieko¾koroèná výborná spolupráca s klavírnou korepetítorkou pani 
Máriou Komlóssyovou.
Sláèikárom z Rajca želám, aby im ich uš¾achtilá zá¾uba a obetavos� 
vydržala èo najdlhšie a prinášala im v živote nielen úspechy, ale najmä 
rados�, potešenie a hlbokú kvalitu príjemných zážitkov aj ¾uïom v ich 
okolí.

¼uba Šramková
uèite¾ka MZUŠ v Rajci
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Èinnos� sociálno-zdravotnej komisie pri MZ
    Sociálno – zdravotná komisia pri MZ     Rajec, ktorí oslavujú životné jubileá. 
v Rajci zasadá 1x mesaène, resp. pod¾a Prehodnocuje žiadosti na zriaïovanie 
potrieb obèanov mesta Rajec.                   ambulancií, prípadne odpredaj nebytových 
Prehodnocuje žiadosti obèanov, ktorí sa priestorov na Poliklinike v Rajci a od-
ocitli v hmotnej núdzi a žiadajú o jedno- stupuje žiadosti na schválenie, prípadne 
rázovú dávku v zmysle zákona è. 195/1998 zamietnutie MZ v Rajci. 
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších Pri príležitosti vianoèných sviatkov 
zmien a doplnkov a odporúèa poskytnú� komisia odporuèila poskytnú� vecnú dávku 
finanènú alebo vecnú dávku. Odporúèa Z�P obèanom, rodinám v hmotnej núdzi a 
príspevky MO SZTP v Rajci. rodinám s 5 a viac školopovinnými de�mi.
Èlenovia komisie si rozde¾ujú návštevy 75, 
80, 85-roèných a starších obèanov mesta 

.

SZK pri MZ

ŠKOLY
ÚSPECHY MZŠ

    Starý mudrc dávno povedal, že úspech 
je 99% driny a 1% talentu. Škola je roz-
hodne miesto, kde sa talent podporuje a 
rozvíja. To ostatné vychádza od žiakov 
samých. 
Naša škola má takýchto žiakov dostatok. 
Sú tvoriví, iniciatívni, aktívni a majú 
predovšetkým chu� bojova� na tom 
svojom poli. A potom prichádza úspech, 

rados� a urèite aj obdiv, veï si ho aj zaslúžia. Úspechy žiakov 
našej školy majú široký záber. Sú matematického, 
geografického, telovýchovného, výtvarného, taneèného, 
jazykového èi biblického charakteru. Dovolíme si zopár vám 
ich predstavi�. Posúïte sami. 
V okresnom kole matematickej olympiády získal 1. miesto 
Štefan Kavec /7.A/ a 4. miesto Filip Súkeník /5.A/.
V okresnom kole geografickej olympiády si 2. miesto od-
niesol Lukáš Knapec /7.A/. Postúpil do krajského kola a 
získal 5. miesto. 
Na majstrovstvách okresu v cezpo¾nom behu sa Tomáš 
Janèoviè z 9.A a Barbora Žideková z 8.A stali majstrami 
okresu. Za zmienku stojí i 3. miesto Petry Harèarovej z 9. 
B. V celkovom poradí družstvo dievèat získalo 1. miesto a 
družstvo chlapcov 2. miesto. Tomáš Janèoviè na maj-
strovstvách kraja získal titul majster Žilinského kraja          
a Barbora Žideková obsadila 4. miesto. Na Majstrovstvách 
Slovenska v Brezne obsadil Tomáš 9. miesto. 
V celoslovenskej výtvarnej sú�aži DÚHA boli ocenení 
Miroslav Jakubes 4.A, Michal Baláž 6.D a Dominika 
Hamová. 
V dekanátnom kole biblickej olympiády družstvo v zložení: 
Jozef Kozárik 7.A, Štefan Kavec 7.A a Michaela 
Hodasová 7.A získalo 4. miesto. 
Za zmienku stojí i èinnos� taneèného krúžku. Taneèné sku-
piny absolvovali sériu rôznych sú�aží a zo žiadnej sa nevrátili 
naprázdno. V sú�ažnej prehliadke detských skupín moder-
ného a scénického tanca Žilinský kryštál obsadila skupina 
Èuèoriedky 1. miesto (Patrícia a Michaela Smolkové 3.B, 
Andrea Koledová 4.A, Katarína Teplièancová 4.A, 
Zuzana Mihalcová 4.A, Júlia Pakošová 4.A, Dominika 
Horníková 6.C a Adriana Pavlíková 6.D). V taneènej 
sú�aži LETS DANCE tieto dievèatá získali 2. miesto. Vo 
vo¾nej tvorbe v mladšej vekovej kategórii získali Èuèo-
riedky opä� 1. miesto. Vytancovali si ho aj s chlapcami v cho-
reografii ROCK AND ROLL. Medzi našich taneèníkov 
patria Marek Fapšo 4.A, Martin Rybár 4. A, Juraj 
Žovinec 4.A a Michal Šimek 4.A. Ako sólo taneèníci 
postúpili do finále Júlia Hanèíková 5.A a Juraj Žovinec 
4.A. Taneèná skupina Èuèoriedky podala kvalitné výkony aj 
v sú�ažnej prehliadke DISCO CUP, odkia¾ si dievèatá 
odniesli v dvoch kategóriách 1. a 2. miesto. 
Naši školáci nás reprezentujú aj v iných oblastiach. Možno 
spomenú� Mažoretky Kordovánky, šachový krúžok. Tam 
dosiahli výsledky, o ktorých sa už v tomto mesaèníku písalo.  
Držme im palce. Nech sa im darí. 

Jana Paulinyová, MZŠ Rajec

MZUŠ Rajec        Jarná hudobná 
        žatva



Matka zostáva matkou do konca svojho 
života. Nemožno sa preto èudova�, že 
jej poh¾ad na deti zostáva rovnaký.

Matka si nikdy neuvedomí, že jej deti už 
nie sú de�mi.  
( Holbrook Jackson)

Bez oh¾adu na ich vek, matka vždy po-
zorne sleduje životnú pú� svojich detí.   
(Florida Scott-Maxwell)

To, že matka dokáže prakticky všetko, 
spoloènos� èasto zneužíva. 
(Zrnká ženskosti)

Vzdelávanie sa zaèína sedením matke na 
kolenách a každé slovo matky prispieva  
k formovaniu charakteru die�a�a. 
(Hosea Ballou)

Mama bola môj ve¾ký uèite¾ súcitu, 
lásky a nebojácnosti. 
(Stevie Wonder)

Všetko sa môže zmeni�, ale nie svet, 
ktorý si nesieme vnútri nás a ktorý sme 

      Sviatky, ktoré vedie� miernym mrvením.
vzdávali hold Tá spomienka je urèite dôvodom, preèo 

ženám, majú vo má mama osobitné postavenie medzi 
svete dlhú tradíciu. všetkými ¾udskými bytos�ami. Syn má 

U ž  v  antickom Grécku sa iné oèi pre ženu – matku a inými oèami 
oslavoval Deò matiek, ktorý vzdával sa pozerá na tie ostatné ženy. Dcéra, 
poctu ženám – darkyniam života. ktorej dávny inštinkt diktuje vidie� v 
Sviatok matiek sa uznával napr. v druhej žene sokyòu, v matke vidí 
Anglicku, kde sa uctievala tzv. Materská spojenca. Je to tak, akoby sa všetky zlé 
nede¾a alebo Nede¾a matiek (Mothering ¾udské vlastnosti, ktoré robia èloveka 
Sunday) a slávil sa na poèes� všetkých èlovekom, matke vyhli. 
anglických matiek v období zvanom Pravdy o mame
Lent (tj. štyridsa�denné obdobie od 

Mama je vždy pripravená celá sa Ve¾kej noci).
odovzda� svojim de�om, a ak treba, ešte Myšlienka, aby sa oslavoval tento deò 
o kúsok viac. medzinárodne a pravidelne vznikla v 
Mama je pripravená prijíma� údery 20. storoèí. Deje sa tak na poèes� Anny 
urèené svojmu die�a�u aj vtedy, keï to Reevers Jarvisovej z Philadelphie, matke 
die�a už dávno zodralo posledný pár 11 detí, ktorá celý život bojovala za 
detských topánoèiek.práva matiek a detí. V roku 1914 
Mama je najš�astnejšia, keï sú jej deti vtedajší prezident USA Woodrow 
š�astné.Wilson vyhlásil prvú oficiálnu oslavu 
Mamina láska nespoèíva v tom, že die�a Dòa matiek na druhú májovú nede¾u. 
má všetko povolené, spoèíva v umení Ako symbol poïakovania matkám bol 
vybra� pre svoje die�a, èo je preò urèený kvet – karafiát.
najlepšie.Viac ako polovicu ¾udstva tvoria ženy. 
Mama vie, kedy pohladi�, kedy zvýši� Muži ve¾koryso pripúš�ajú, že ide o tú 
hlas, pohrozi�, èi priloži� zopár na lepšiu polovicu. A ženy napriek svojim 
zadok.stároèným skúsenostiam s mužmi, s 
Mama nikdy neubližuje, ani vtedy nie, nimi výnimoène súhlasia.
keï trestá.Malý èlovieèik pri príchode na tento svet 
Mama sa pritom navonok  zdá by� plaèe, akoby ho z kože drali. Asi vie, že už 
slabou, mäkkou a zranite¾nou. Ale len nikdy nebude v takom bezpeèí, aké mu 
dovtedy, kým sa jej die�a neocitne v poskytovalo lono matky. Kdesi hlboko 
ohrození. mu však zostane spomienka na obdobie, 
M a m a  b u d e  kedy si hovel pekne v teplúèku, nemusel 
vždy múdrejšia, sa za nièím hna� a jeho jedinou 
lebo rozhoduje povinnos�ou bolo z èasu na èas da� o sebe 
srdcom, preto 

ÚCTA MATKÁM

Túto krásnu akciu organizuje 
každé dva mesiace Zbor pre 
obèianske záležitosti pri Meste 
Rajec. Ctí si òou všetky matky, 
otcov a ich malièké deti. 
Pri tejto príležitosti ich obda-
rováva finanèným príspevkom 
a upomienkovými predmetmi. 
Do programu sa zapájajú 
svojim vystúpením aj žiaci 
MZŠ v Rajci so svojim 
kultúrnym programom. 

ZPOZ

Uvítanie detí do života 
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   Mestská knižnica v Rajci zažila 19. apríla „Literatúra je kata-
2006 mimoriadnu udalos�. Tatra banka   liz á to rom pre autorov 
v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agen- i èitate¾ov.“
túrou L. C. A. a vydavate¾stvom Kolomana „Väèšina autorov sa 
Kertész Bagalu zorganizovali besedu so chce vyèleni� z davu  
spisovate¾mi Ivanom Štrpkom a Ondrejom a preto zaèína tvori�, 
Pe�kovským. Pri tejto príležitosti odov- písa�.Vyhovuje im, že 
zdala riadite¾ka regionálnej poboèky Tatra ich nie je vidie�, ale 
banky Ing. Margita Prostredná Mestskej môžu a chcú sa pode-
knižnici knižný dar 100 kníh - diela sloven- li� o svoje myšlienky, 
ských autorov. Na besede sa zúèastnili postrehy atï.“
študenti GAŠ a Gymnázia, Javorová ul. „Literatúra je nezá-
Rajec. vislá od èasu, priesto-

ru a autora.“

„Literatúra je ilúzia (klamstvo).“

Ivan Štrpka sa narodil 30. júna 1944  
v Hlohovci. Študoval na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave. Pracoval ako 
redaktor vo viacerých literárnych èaso-
pisoch a v Èeskoslovenskej televízii    
v Bratislave. Bol šéfredaktorom èaso-
pisov Mladé rozlety, Kultúrny život     
a Literárneho týždenníka. Patrí k pred-
stavite¾om básnickej skupiny Osamelí 
bežci. Pracoval na hudobných projek-
toch Deža Ursínyho ako textár. Knižne 
vydal mnoho básnických zbierok, hu-
dobných textov, zbierku esejí, èlánkov 
a úvah. V roku 1998 vydal román Kto sa na nej zúèastnil, dá mi urèite za 

Rukojemník. pravdu, že to nebola beseda. Bola to život-
ná výpoveï "Kali" Bagalu, Ivana Štrpku i 

Ondrej Pe�kovský sa narodil 1. januára Ondreja Pe�kovského. Otvorili posluchá-
1974 na Slovensku, ale detstvo prežil v Srb-èom seba samého, rozprávali o tom, èo pre 
sku. V roku 1991, keï v Srbsku vypukla nich znamená literatúra v akejko¾vek po-
obèianska vojna, sa spolu s rodinou pres-dobe, ako ju vnímajú oni a ako iní ¾udia. 
�ahoval spä� na Slovensko. Rozdávali mnoho zo svojho vnútra, vnútra 
V 10. roèníku literárnej sú�aže Poviedka poeta, autora, èloveka. Delili sa so svojimi 
2006 získal prémiu. Žije v Trenèíne, píše zážitkami, literárnymi i životnými, so štu-
poviedky, piesòové texty, kreslí a ma¾uje. dentmi. Prinášam vám niektoré myšlienky, 
                                             Spracovala Máktoré autori vypovedali: 

„Urèite to poznáte, preèítali ste 
si nejakú knihu, príbeh, poviedku 
èi báseò a pomohla vám vyrieši� 
nejaký problém, odpovedala vám 
na nevyslovenú otázku, ktorá sa 
vám už urèitý èas mihala v hlave, 
èi vám zmenila postoj k životu 
alebo aj život.“ 
„Literatúra má prednos� v tom, 
že nie je vizualizovaná. Preto je 
dôležitá, aby sa vyvíjala a napå-
òala predstavivos� èitate¾ov. Je 
dôležitá v tejto podobe, keï všet-
ko okolo nás je vizualizované. 
Literatúra nie a to je jej ve¾ká 
devíza. Predstavivos� je pre èlo-
veka celý život dôležitá. Len si to 
mnohí z nás neuvedomujú.“
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Ako vychova� zo zlého spisovate¾a 
dobrého èitate¾a

Rozhovor s vydavate¾om Kolomanom 
Kertészom Bagalom pri príležitosti 15. výro-
èia založenia LCA.
Ak by si chceli uèitelia alebo študenti 
literatúry udržiava� preh¾ad o tom, èo sa deje 
v súèasnej slovenskej próze, staèilo by, aby 
pravidelne sledovali èinnos� vydavate¾stva 
Kolomana Kertész Bagalu (èlen LCA 
Publishers Group), známeho jednoducho pod 
skratkou LCA. Od založenia 1. marca 1991    
v òom vyšlo vyše 250 titulov pôvodnej tvorby 
od viac ako stovky autorov. Pre mnohých 
debutantov poskytuje vydavate¾stvo výborný 
odrazový mostík prostredníctvom literárnej 
sú�aže Poviedka, ktorú vyhlasuje každoroène 
1. decembra. Vody pôvodnej tvorby by mali 
tento rok rozvíri� výsledky literárneho súbehu 
Román 2006.
Pamätáte si, èo bolo hlavným impulzom, aby 
ste položili základy vlastného vyda-
vate¾ského domu?
Vždy som koketoval s literatúrou, èítal som 
ve¾a, skôr samizdatovej ako oficiálnej lite-
ratúry. Odišiel som z chemickotechnologic-
kej fakulty, pretože som postupne prestal 
spája� svoju budúcnos� s chémiou. Chcel som 
prejs� na filozofickú fakultu, ale zobrali ma 
vojaci, tak som sa tam dostal až po dvojroènej 
vojenèine. Po revolúcii '89 ma nový dekan 
prijal ako mimoriadneho študenta hneï do 
druhého semestra. Mal som ve¾ké š�astie, že 
za spolužiakov som mal Tomáša Kaminského 
a Vlada Potanèoka. Po odchode zo školy v ro-
ku 1991 založil vlastné vydavate¾stvo. Prvou 
knihou LCA bola zbierka poviedok Akozmia 
Tomáša Horvátha. Tomáš je skvelý autor, do-
teraz som mu vydal šes� kníh. Aj Marek 
Vadas, Pavol Rankov a mnohí ïalší debuto-
vali u mòa. Prvoradým impulzom založi� 
vlastné vydavate¾stvo bolo, že som sa chcel 
venova� pôvodnej tvorbe a hlavne mladým 
zaèínajúcim autorom. A v neposlednom rade 
som chcel ma� v polièke knihy, ktoré sa mi 
páèia.
Mali ste, èi ešte stále máte nejaký vydava-
te¾ský vzor? 
Ani nie, pretože zaèiatkom 90. rokov bola      
u nás vo všetkom anarchia  v obchodovaní,    
v plánovaní, nik sa systematicky nevenoval 
pôvodnej tvorbe. Vydavate¾stvá sa vrhli na 
bestsellerovú literatúru a ak ich oslovil slo-
venský autor, nebodaj mladý s knihou na vy-
danie, zostali v nemom úžase, alebo sa nahlas 
rozosmiali. Bolo to pre mòa nepochopite¾né. 
Nevedel som, èo mám robi�, ale rozhodol som 
sa nezosta� bokom a pustil som sa do práce. 
Ako samouk. Síce bez peòazí a náležitého 
ekonomického vzdelania, ale s o to väèším na-
sadením. Po pätnástich rokoch to považujem 
za najlepšie rozhodnutie v živote.
Na pomery nášho knižného trhu ste zdolali 
slušný kus cesty, spomínate si na naj�ažšie 
                                       (pokraèovanie na str. 7)

foto:archív Rajèan



(pokraèovanie zo str.6) Tým, že som vyhlásil literárny súbeh Román, závidím také detstvo! Keïže nechceme ma� 
prekážky, križovatky, èi naopak, príjemné nechcem prikáza� všetkým poviedkarom, aby doma televízor, ve¾a sa rozprávame a èítame 
zastávky? zaèali písa� román. Keï sa im páèi písa� im s manželkou knihy. Obyèajne sa im páèia 
Chcel som sa venova� literatúre a hudbe. Pô- poviedky, nech v tom pokraèujú ïalej. Ale knihy, ktoré èítame aj my. Napríklad šalejú pri 
vodne sa moja firma zapodievala agentúrnou som presvedèený, že treba da� šancu aj auto- Taragelových Rozprávkach pre neposlušné 
èinnos�ou a mal som aj malú predajòu s LP a rom väèších epických foriem. Je potrebné deti, ale medzi ob¾úbené patria aj diela J. C. 
CD. Sporadicky som zo zisku vydával knihy. skvalitni� prácu spisovate¾ov vytvorením Hronského, alebo Èapkove Rozprávanie o 
Zaèiatkom roku 1995 však môj musicshop prostredia, v ktorom existuje prirodzená kon- psíèkovi a maèièke. Chodíme s nimi aj na 
skrachoval, a to bolo to naj�ažšie obdobie kurencia. Mojim cie¾om je iniciova� vznik besedy, do divadla, boli sme už aj na opere.     
môjho podnikania. Ale rozhodol som sa, že sa diel, nie vyplakáva� nad ich nedostatkom, V podstate mi je jedno, èi budú spisovate¾mi, 
budem venova� už len vydavate¾skej èinnosti. respektíve prebytkom. budem ich podporova� vo všetkom, èo ich 
A to bol vlastne druhý zaèiatok.       Okrem vydávania kníh sa staráte aj o ich bude bavi�. Aby prežili svoj život zmysluplne 
Za pätnás� rokov sa vykryštalizoval nielen propagovanie. a boli š�astní. Š�astní a slobodní ako ja, 
profil vydavate¾stva, ale pod jeho logom sa aj Pre mnohých vydavate¾ov sa vydaním knihy pretože robím len to, èo skutoène chcem.
sformovalo akési jadro spisovate¾ov a spolu- všetko konèí. U mòa predstavuje asi tretinu                                           Skrátené a upravené

Prevzaté z Knižnej revue 5/2006pracovníkov. Ako si vyberáte autorov, diela práce vyh¾adávanie nových titulov a ich re-
Pripravila Marta Bábikována vydanie, ako vyh¾adávate debutantov? dakcia. Ïalšiu tretinu èasu venujem vydáva-

 S napåòaním edièného plánu som nikdy nemal niu a propagácii. Vyda� knihu je pomerne 
problémy, mám okruh ve¾mi kvalitných jednoduchá èinnos�, keï to èlovek vie. Ale až 
kmeòových autorov vydavate¾stva. Ale ich potom nasleduje �ažisková práca s knihou. 
rady neustále rozširujem o nových zaují- Vtedy sa autori stávajú mojimi partnermi. 
mavých spisovate¾ov. Pozerám sa na svoju Mám vcelku zabehané mechanizmy propa-
prácu oèami ¾udí, pre ktorých to robím. Èo by gácie, predstavím autora na besedách, fes-
som chcel, aby vydavate¾ pre mòa robil, keby tivaloch a ak sa dá, vycestujeme aj do zahra-
som bol spisovate¾. A èo oèakávam ako nièia. Keï sa však autor nechce zúèastòova� 
èitate¾. Tak sa zrodila idea založi� vlastnú na literárnom živote, nerobím niè proti jeho 
literárnu sú�až Poviedka. Zúèastòuje sa jej vôli. Ve¾mi èasto chodím do zahranièia na 
obrovské množstvo autorov, takže si môžem prezentáciu slovenskej literatúry, pozývajú ma 
dovoli� venova� sa len najtalentovanejším   n a  rô zne literárne festivaly a knižné ve¾trhy.  A 
z nich. Mnohí by sa zrejme nikdy nestali h¾adám sponzorov.
spisovate¾mi, keby neuspeli v tejto sú�aži. Ako vyh¾adávate sponzorov?
Niektorých autorov oslovujem priamo, ak sa Myslím, že najdôležitejšie je ma� víziu a dobré 
mi páèi ich tvorba. Napríklad Ivan Štrpka roky nápady. Hoci mám výsledky, stále nie som 
patrí k mojim najob¾úbenejším autorom, ale spokojný, neprestajne plánujem nové projek-
zaèali sme spolupracova� až na jeho románe ty, ktoré by pomohli rozvoju pôvodnej tvorby 
Rukojemník. V zaèiatkoch som sa neodvážil na Slovensku. Tieto plány však nikdy 
ani len sníva�, že raz budem vydavate¾om neprispôsobujem požiadavkám sponzora. Ak 
mojich ob¾úbených autorov ako L+S, Janovic, vypracujem projekt, zdôvodním jeho ne-
Földvári, Rakús, Kadleèík, Hrúz, Mitana. vyhnutnos� a konkrétne preò h¾adám zdroje 
Bože, až sa mi zakrútila hlava. financovania. Niekedy to trvá aj viac rokov, 
Viete, ko¾ko autorov ste podnietili k tvorbe kým nájdem správneho sponzora alebo 
sú�ažou Poviedka? partnera projektu. Myslím si, že ak sa 
Doteraz sme do sú�aže Poviedka prijali 8.363 jednotlivec, podnik alebo inštitúcia rozhodne 
sú�ažných príspevkov od 3580 autorov, oce- finanène podporova� literatúru, neprináleží 
nených bolo 153 poviedok a boli uverejnené  v mu literárne projekty vymýš¾a�, ale s plnou 
9 zborníkoch, desiaty sa pripravuje. Vïaka dôverou prenecha� realizáciu profesionálom. 
sú�aži Poviedka vstúpilo do slovenskej lite- Takýto druh spolupráce mám s tromi naj-
ratúry viac ako tridsa� nových mien. S odstu- dôležitejšími sponzormi mojich projektov:   T-
pom èasu sa ukázalo, že písanie vychováva aj Com, Slovak Telecom (Román 2006), Tipos 
èitate¾ov. Zo zlého spisovate¾a sa môže sta� (Poviedka) a Tatra banka (projekt pre knižnice 
dobrý èitate¾. Ak sa autor usiluje sformulova� 100 kníh Tatra banky). 
svoje myšlienky do prozaického útvaru, mení Keby ste sa neuplatnili ako vydavate¾, èím by 
sa aj jeho poh¾ad na literatúru. Pri èítaní doká- ste boli? Mali ste na zaèiatku kariéry aj inú 
že lepšie oceni� ¾ahkos� písania u iného spiso- alternatívu?
vate¾a. Vlastný neúspech môže inteligentného Niè neviem robi� so zadnými dvierkami. Keï 
èloveka povzbudi�, stane sa vášnivým a po- sa do nieèoho pustím, tak to robím naplno,       
zorným èitate¾om, prehodnotí svoje ambície a s odovzdaním. So všetkým, èo k tomu patrí. 
nebude zbytoène v sebe živi� nejaké falošné Alebo do toho vôbec nejdem. Odkedy som sa 
ciele. Niektorí prispievatelia neuspeli viac- rozhodol, že budem vydáva� pôvodnú tvorbu, 
násobne, ale viem, že sledujú ïalšiu tvorbu neviem si predstavi�, že by som robil nieèo 
finalistov. Proste našli inú zá¾ubu  v literatúre. iné. Pokojne sa môže sta�, že hocikedy zban-
Po úspešných deviatich roèníkoch Poviedky krotujem. Nie preto, že všetko prehrám v ka-
ste na 10. výroèie vyhlásili súbeh Román. síne, alebo prepijem. Ale preto, že ¾udia jed-
Nazdávate sa, že viacerí autori dozreli na noducho nebudú stá� o pôvodnú tvorbu. Bola 
romány, alebo spoloèenská situácia núka by to pre mòa ozajstná prehra. Dôkaz, že 
témy, ktoré sú na poviedky prisilné? nemalo zmysel veri� a pracova�.
Na Slovensku je vžitý èitate¾ský názor, že Na viacerých akciách vás sprevádzajú aj vaše 
poviedka nie je tá pravá literatúra. Pritom po- deti. Ako usmeròujete ich vz�ah ku knižkám? 
viedkári stále skvalitòujú svoju tvorbu.  Neprestajne sú obklopení knižkami. Dvo-
Slovenská poviedka je v porovnaní s okolitý- jièky majú pä� rokov a mladší syn dva. Knihy 
mi krajinami na kvalitatívne vyššej úrovni. sú prirodzenou súèas�ou ich života. Až im 

Naši jubilanti v máji 2006

60 rokov
Mária Pažická

Irena Gazdíková
Jozef Židek

Ladislav Bohdal
Antónia Hodasová

Jozef Hulinko
¼udmila Paulinyová

Miroslav Veselý
Edita Èeròanská 

Ondrej Oèko
70 rokov

Ladislav Kosper
Johana Dubcová

80 rokov
Jozefa Buèková
Vendelín Pekný

87 rokov
Štefan Baèa

Narodení v apríli 2006

Alexandra Dobroòová
Patrik Kocúr

Samuel Capko
Alexandra Polaèková

Zomrelí
Anastázia Ho¾bièková  1959 – 2006

Sobáše

Miroslav Chupáò a Valéria Frková 
   22. 4. 2006 Rajec

Branislav Kròan a Beáta Kotríková
 22. 4. 2006 Rajec

SPOLOÈENSKÁ
RUBRIKA
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V piatok 7. apríla 2006 sa Rajec pripojil ku 
ve¾kému dòu solidarity – 

Dòu narcisov. 

    Verejná celoslovenská zbierka pre onkologických 
pacientov v uliciach mesta bola už tradiène spojená s 
predajom narcisov – žltých kvetov nádeje. Študentky 
mali pokladnièky oznaèené logom a èíslom. Každý, kto 
súcití s trpiacimi, mohol dobrovo¾ne prispie� 
¾ubovo¾nou sumou a obdržal žltý kvietok. 
V Rajci sa vyzbierala suma 10.500,-  Sk. 
Ïakujeme. 

7. apríl – Deò narcisov MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 

RAJEC

PRIPRAVUJEME:

Sobotné predpoludnia pre deti
27. mája 2006 o 10,00 h   -  Èisté mesto
Akcia zameraná na ekológiu a triedenie odpadu 
v meste Rajec

Popoludnia pre deti
17. a 18. mája 2006o 13,30 h Múdosti malej sovy
Vedomostno - zábavná sú�až zameraná na Deò 
zeme s rozprávkovým príbehom

Prímestský letný tábor
MsKS Rajec pripravuje poèas letných prázdnin 

denné prímestské tábory pre deti 
vo veku 6 – 13 rokov.

Termíny konania: 10. 7. 2006 – 14. 7. 2006
                             14. 8. 2006 – 18. 8. 2006 

       denne v èase:  8.00 h – 16.30 h
       Cena: 110 Sk/deò    550 Sk/5 dní
       V cene je zahrnuté:
                     1 x noc zo štvrtka na piatok
                     1 x denne teplé jedlo
                     celodenný pitný režim
                     1 x výlet  

(cestovné: autobus, vlak; vstupné: hrad, kúpalisko)

Tematické zameranie: 1. turnus – tvorivé dielne
                           2. turnus – kultúrno - športový 

Úsmev vždy na tvári majte, len rados� okolo seba rozdávajte.
Nech sa Vám v živote darí, aby sme všetci z Vás rados� mali.

Nech anjelik stráži Vaše kroky, aj po nasledujúce roky.

Všetko najlepšie, ve¾a zdravia, š�astia, smiechu a radosti
Vám želajú Vaše maminky, tatovia a celá ostatná rodina.

13. mája 2006 
oslávili svoje 1. narodeniny

VIKTÓRIA BUCHOVÁ 
a 

KVETKA LENHARTOVÁ

3. júna 2006 (sobota)

Športovo - sú�ažný deò 
pre deti k MDD

- minifutbal, aerobic, sú�aže, hry, 
ukážka pristátia motorového rogala

a iné prekvapenia

O obèerstvenie bude postarané!

Akcia je organizovaná MsKS 
v spolupráci s Parlamentom mladých.
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inak – zasa jedny utešené kordovánové 
èižmièky. Anna, ktorá ju s jedným drábom 
doprevádzala, jej hovorí: „Tie sú také krásne a 
tak vám padnú, že sa už v nich môžete aj vydá-
va�!“ A v duchu si povedala:  Škoda, že chuder-
ka matka sa toho nedožila.
„Ale Anna, veï ja sa ešte nemienim vydáva�!“ 
zavrátila ju Barborka.
„Skôr èi neskôr aj to príde!“ zastarel sa do rozho-richtára. Ale zastavil som sa v Budatíne a tí majú              arborka zatia¾ dorástla do krásy. 
voru dráb Huljak. „Videl som tu aj ¾udí z Lie-zvesti o pohybe Turkov hore Považím. Asi to Chodila po hore okolo hradu a zbierala voòavé 
tavy, možno sa aj váš nádejný ženích ukáže...!“ bude pravda, lebo aj sám palatín Thurzo z Bytèe horské kvety. Každý druhý deò doniesla kytièku 
Doberal si Barborku. Tá len úkosom naòho je už vraj v bezpeèí na Lietavskom hrade.“na matkin hrob pri paláci a jednu na stôl do 
zazrela a ïalej si prezerala vystavený tovar.„Stretol si sa s niekým z Lietavy?“svojej izbietky, pod matkin obraz. Krèiažtek      
„Nechcem vám kazi� rados�, ale mali by sme už „Stretol. Sám nafúkaný mladý Suòoga ma zasta-z habánskeho ma¾ovaného riadu jej poslúžil ako 
ís�. Musíme by� doma skôr ako sa zmrkne a ešte vil pred Lúèkou a pýtal sa, ako sa má jeho budú-váza. Služobná Anna, ktorú si zobrala z mesta na 
sa musíme zastavi� u majstra Goliera, èi už má ca nevesta. Najradšej by som ho bol stiahol z ko-hrad sa starala, aby nezvädli bez vody.
kožu na kreslá.“òa a pretiahol opakom šable po tom tuènom Raz si ju dal zavola� otec do jeho izby plnej 
„Áno,“ pritakala kuchárka a pestúnka Anna, pysku.“po¾ovníckych trofejí a na stenách povešaných 
„musíme by� doma skôr, ako sa vráti pán gróf     Mladý kapitán z celej duše miloval Barborku, zbraní. Ponúkol ju miestom ved¾a seba pred 
s hradným kapitánom z návštevy ctihodného preto aj túto službu u grófa prijal. A ak si niekedy ve¾kou kachlicami zdobenou pecou. Objal ju 
dekana v Beluši.“prial by� bohatý, tak len preto, aby sa mohol okolo pliec a pobozkal na èelo a do vlasov:
Pretlaèili sa pomedzi trhovníkov a zamierili na uchádza� o jej nežnú rúèku. Bol však chudobný „Sadni si dcérenka moja a dobre poèúvaj. 
dvor kúrie, kde èakali grošované koníky ako kostolná myš a hoci ho aj Barborka rada Pamätáš si, keï sme boli naposledy na 
zapriahnuté do ¾ahkej brièky. videla, radšej sa jej vyhýbal.Lietavskom hrade?“
Na hrad sa vracali úzuèkou cestou hore „Pánu kastelánovi asi staèilo, že som mu jasne „Pravdaže si pamätám. Na kastelána aj na jeho 
Baranovou. Kozlík ved¾a drába bol naložený naznaèil, aby si s mojou dcérou nerobil žiadne syna. Veï to nebolo tak dávno a odvtedy tu bol 
nakúpenými vecami. Pod nohami mala kuchár-plány,“ pokraèoval gróf.aj sám kastelán obzera� hrad.“
ka látku a kožušiny, Barborka si držala v rukách „A mladý ešte povedal, že sa èoskoro chystá „No, chvalabohu, nemusím ti ve¾a vysvet¾ova�. 
najnovšie èižmièky – kordovánky. Len èo zašli prís� na pytaèky. Vraj vie, že sa tak chystajú uro-A páèil sa ti mladý Suòoga?“
hlbšie do hory, slnko sa zakrylo a okolie potem-bi� aj iní páni z okolia a on chce by� prvý.“ dodal „Viete otecko...“
nelo.mladý muž s neskrývaným zármutkom v hlase.„Len smelo a pravdu, die�a moje. Mòa sa nemu-
„Akosi sa zotmilo,“ ozvala sa Anna, „pán sa Na druhý deò keï kapitán pred stajòou leštil síš ostýcha�!“
bude hneva�, ak prišiel skôr a my do tmy nebu-postroj na koòa, zastavila sa pri òom Barborka: „Nepáèil... Ani trošku. Je taký divný a škaredý 
deme doma.“„Tomáško, ako bolo vèera v Žiline? Chýbal si ako...“
„To robia tie vysoké stromy. Keï vyjdeme na mi! Nemal ma kto sprevádza� do mesta a samot-„Dobre. Nemusíš pokraèova�. A poviem ti 
hradný vàšok, ešte bude svetlo.“ Upokojil ju nú ma otec nepustil.“priamo, zaòho �a nikdy nedám!“ povedal a pri-
dráb a zatoèil bièom ponad kone: „Hijó moje Mladý muž sa zarumenil a miesto odpovede sa vinul si ju nežne k sebe. „Zaslúžiš si lepšieho 
hijó!“spýtal na to, kvôli èomu celú noc nespal: „Vraj sa muža.“
Kone pokroèili a zaèali fàka�, ako keï zacítia iné budete Barborka vydáva�...“Bola to pravda, lebo budúci kastelán, ako sa 
kone. A už bolo poèu� dupot koni. „Asi nám idú „To ste poèuli v Žiline?“pyšne mladý Suòoga predstavoval, nevynikal 
z hradu naproti. Možno že – Tomáško.“ Prele-„ Nie. To mi vyjavil mladý Suòoga.“ani mužnos�ou, ani rozumom. 
telo Barborke hlavou. Vtom sa spoza zákruty „Ten hrdzavý gamboš? No a èo? Bohatý je a keï „Chváli sa, že keï sa ožení, otec mu daruje 
vyrútili neznámi jazdci so šatkami na tvárach. sa ožení, dostane do daru Hrièovský hrad,“ Hrièovský hrad. A mòa strašil, že prídu Turci na 
Zastavili brièku, surovým spôsobom zrazili drá-podpichla ho Barborka. Netušila, aký bô¾ prešiel koòoch, vypália Rajec aj s našim hradom a mòa 
ba z kozlíka a už ho aj priväzovali o strom a zap-Tomášovým srdcom.zoberú preè... Ale že ak sa sním zasnúbim, 
chávali mu ústa akousi zapáchajúcou handrou. „A vy..., Barborka, vy by ste sa zaò vydali?“zoberie ma na Lietavu a tam sa tí jazdci s vy-
Márne sa mrvil a hádzal ako ryba v sieti.„Neviem. A ty Tomáško, vari by si mi takého holenými hlavami a s vrkôèikom v prostriedku 
Barborke a jej spoloèníèke zaviazali ústa, ruky zámožného ženícha nedoprial?“nedostanú.“
zviazali dozadu a upozornili ich, aby sa nebránili „Toho veru nie!“ odpovedal viac pre seba ako „Neboj sa, ani sem sa nedostanú. Hrad je mocný 
a nerobili krik, že sa im niè nestane. Vysadili ich pre òu. Odvrátil zrak od grófovej dcéry a dal sa a zásoby máme na dlhšiu dobu. Aj studòa už má 
na spotené kone a unášali nevedno kadia¾ a kam. rozpaèito zaväzova� remene na sedle.ko¾ko-to¾ko vody pre nás. Pre kone a statok je 
Pod¾a dychèiacich koní a odozvy úderov kopýt Barborka, rozhodnutá viac ho netrápi� podišla    stále plná nádrž na dažïovú vodu. Keï bude 
si domyslela, že idú viac lesom ako po hradskej.k nemu a rúèkou mu jemne prehrabla strapatú treba, posilním aj stráže a z nitrianska od švagra 

hlavu: „Ïakujem, Tomáško. A o mòa nemaj sú na ceste nové mažiare, hákovnice a pušný 
Zapadajúce slnko sa poslednými lúèmi oprelo   obavy. Ak sa dakedy vydám, za neho urèite nie. prach.“
o hradnú vežu, odkia¾ vyzeral gróf Rajecký Otecko mi to tak isto s¾úbili. Na Lietavu už od-Bozkom sa rozlúèil s dcérou a zahåbil sa nad 
Barborku. Ale nebol sám, èo nervózne vyzeral, kázali, že nech sa s pytaèkami neunúvajú, za stolom do papiera, kde mal zoznam vecí, ktoré 
kedy sa objaví brièka s mladou paòou hradu.kastelánovho syna ma otec nikdy nedajú!“potrebuje na hrad dopravi�. Z Ve¾kej Èiernej 
Pod hradbami stál na koni Tomáš a pozeral dolu zrno na zomletie, z Faèkova ovos a z Konskej 
cestou. V šere hlbokej cesty nezbadal niè, èo by Rajecký jarmok bol zážitkom pre široké okolie. nové kreslá. Rajecký majster Golier kreslá 
pripomínalo brièku. Napravil si na boku meè, Plátené šiatre úplne zaplnili námestie okolo potiahne kožou... Do kuchyne treba ešte aspoò 
popchol koòa ostrohami a vyrazil k lesu. radnice a ulicu k Rajèanke. Sedliaci tu predávali dva malé kotlíky. Jeden ve¾ký je málo...          
Medzi stromami už bola ozajstná tma. Pozorne svoju úrodu, sklári z Gáp¾a sklo, z Èièmian syr. Zo zamyslenia ho vytrhol dupot konských kopýt 
h¾adel a naèúval, ale okrem šumenia stromov No najväèšia tlaèenica bola okolo rajeckých na kamennej dlažbe pred palácom. Vyzeral do 
oèakávaný vrzgot kolies nepoèul. Znepokojený cechových majstrov. Súkenníci, mäsiari, šera na dvor a videl, že z koòa zoskakuje ozbro-
vycválal spä� do hradu, kde ho na nádvorí èakal garbiari, obuvníci, èižmári vykrikovaním a jený muž. O chví¾u vošiel dnu vetrom oš¾ahaný 
gróf:predkladaním pred kupujúcich ponúkali svoj mladý muž, s jazvou tiahnúcou sa od ¾avého 
„Tomáš, nevidel si ich?“ tovar. Vtedy ožila aj stará kúria grófa Rajeckého, ucha po okraj brady. Bol to jeden z jeho naj-
„Niè. Ani stopy po koèiari.“ktorá poèas jarmoku poslúžila vzácnejším vernejších, ktorého urobil hradným kapitánom 
„Ber zapálené lúèe, dvoch drábov a prejdite hos�om a vzdialenejším obchodníkom. Tak ako neve¾kého oddielu strážiaceho Rajecký hrad. 
cestu lesom. Možno len potrebujú pomoc, ak sa pre celé mesto, aj pre Barborku to bol deò plný Vzdialený príbuzný jeho nebožky ženy.
im koleso vyzrubilo.“zážitkov. Postretávala sa s kamarátkami, „Èo nové v Žiline?“

pokochala v drahých látkach a kúpila si, akože „V Žiline niè nové. Nesiem ti len pozdrav od 

O peknej Barborke
         z Rajeckého hradu

 
 2. èas�

Gejza Sádecký

Poves� na pokraèovanie

B

Pokraèovanie v budúcom èísle.
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    Druhou aprílovou sobotou muži „A“ družstva ukonèili sezónu      Muži STK Rajec B cestovali v piatok 24. marca 2006 za súperom 
2005/2006 predposledným 14. dvojkolom 2. ligy SR – ZA a BB kraja, Tepláreò Žilina B, kde odohrali posledné kolo 6. ligy okresov ZA, BY, 
ktoré sa odohralo v malej telocvièni MZŠ v Rajci. Domáci hráèi v dopo- CA, KNM. Domáci nastúpili k zápasom sebavedome, ale po úvodných 
ludòajších hodinách nastúpili proti družstvu SCP Ružomberok A (SCP štvorhrách sa ukázalo, že Rajec domácim niè nedaruje. Získalo jeden bod 
Ružomberok A bolo do 13. dvojkola umiestnené v tabu¾ke na 2. mieste). pre seba a stav bol nerozhodný 1:1. Ïalej nasledovali prvé dvojhry, v kto-
Naši chlapci si verili, že hos�ujúcich hráèov môžu aspoò potrápi� a v lep- rých nastúpil Juraj Jasenovec a Marián Macák. Celý èas prebiehali v ne-
šom prípade remizova�. Tak sa aj stalo. STK Rajec A – SCP Ružombe- prospech nás, èo väèšinou zapríèinila zlá herná kombinácia a psychická 
rok 9:9. Body za domácich: J. Kavec 2,5; P. Kavec 2,5; ¼. Hauer 2; J. nervozita. Domáci však nezvládli koncovky a napokon naši chlapci so 
Smieško 2. Na domácej pôde zohrali hostia vyrovnané súboje, ale nedo- š�astím dotiahli zápas do ví�azstva a bolo 1:3. Za tohto stavu sa pokra-
tiahli do ví�azného konca. V popoludòajších hodinách nastúpili proti ŠK èovalo v ïalších dvojhrách, v ktorých sa naši hráèi fantasticky rozohrali, èi 
Tvrdošín – Nižná B. Zápas sa zaèal rovnomerne pre obe družstvá a po pri stole, od stola alebo v medzihre a svojou dravos�ou a nekompromisnou 
prvých dvoch štvorhrách a štyroch dvojhrách bol stav 3:3. Druhé dejstvo hrou získali po sebe 12 ví�azných bodov. Domáci bojovali do posledného 
vyzeralo tak, ako si to pred zápasom hostia predstavovali a zápas bol opä� bodu, ale naša hra mala jednoznaèný priebeh, s ktorou to dotiahli do ví�az-
5:5. Od tohto stavu bodovali iba pimpongisti Rajca, ktorí sedem bodovou ného konca. Tepláreò Žilina B – STK Rajec B 3:15. Z našich jednotliv-
šnúrou získali zápas pre seba a tým aj celé stretnutie. STK Rajec A – cov sa najviac darilo M. Macákovi 4,5 boda, V. Vavríkovi a R. Augustínovi 
Tvrdošín - Nižná B 12:6. Body domácich: J. Kavec 3,5; P. Kavec 3,5;    p  o 4 body, J. Jasenovcovi 2,5 boda. Toto ví�azstvo znamenalo pre „B“ 
¼. Hauer 3; J. Smieško 2. Sú�až bola celý èas ve¾mi vyrovnaná a v prípade postup do 5. ligy okresov ZA, CA, BY, KNM a zároveò splnili stanovený 
domácich dvoch prehier by znamenalo 12. miesto zo 16 tímov. Posledné cie¾, ktorý si dali pre sezónou. Táto sezóna bola viac úspešnejšia oproti mi-
dvojkolo poriadne zamiešalo poradím v tabu¾ke. Raz remizovali a raz vy- nuloroènej, pretože skonèili na 3. mieste,  èo vlastne bolo sklamaním z ne-
hrali rajeckí stolní tenisti a dve straty zaznamenal ŠK Tvrdošín - Nižná B, postupu. K dosiahnutému úspechu gratulujeme!
ktorý sa umiestnil na vypadávajúcom 15. mieste. A družstvo mužov Rajca Koneèná tabu¾ka 6. ligy:
si pred sezónou dalo za cie¾ skonèi� na 8. mieste, ale napriek tomu sa im to 1. STK Rajec B 22 20 0 2 285:111 62
nepodarilo. Za neúspechom chlapci vidia ma� viac herného š�astia v kon- 2. Teplièka n / Váhom C 22 18 2 2 275:121 60
covkách. Veï z 25 odohraných zápasov majú 12 remíz. Dosiahli najvyšší 3. Bytèa D 22 14 4 4 233:163 54
poèet remíz z celej sú�aže, za èo im patrí „prvenstvo“. 4. ZŠ Martinská Žilina 22 13 5 4 263:133 53
2. LIGA SR – koneèná tabu¾ka 5. Trnové B 22 14 3 5 248:148 53
1. Èadca B 30 28 2 0 407:133 88 6. Tepláreò Žilina B 22 10 2 10 193:203 44
2. SCP Ružomberok A 30 20 6 4 339:201 76 7. Žilina žiaci 22 8 3 11 182:214 41
3. Podbrezová A 30 18 6 6 320:220 72 8. Višòové E 22 7 1 14 173:223 37
4. Doprastav Zvolen A 30 19 2 9 325:215 70 9. Èadca F 22 8 0 14 162:234 36
5. Banská Bystrica A 30 16 6 8 290:250 68 10. Žilina I 22 3 2 17 134:262 30
6. Teplièka n/Váhom A 30 13 8 9 275:265 64 11. KNM B 22 3 1 18 125:271 29
7. Višòové A 30 14 3 13 289:251 61 12. Kys. Lieskovec B 22 2 1 19 103:293 27
8. SOUŽ Zvolen A 30 13 5 12 291:249 61 Za zmienku sa oplatí spomenú�, že „béèkari“ sa zaradili medzi desiatich 
9. Žilina B 30 11 7 12 261:279 59 najlepších hráèov 6. ligy. Poradie TOP 10: 1. Milan Janèo 97,22% 
10. Medokýš Martin A 30 11 5 14 262:278 57 (Trnové), 2. Vladimír Vavrík 93,18% (STK Rajec), 3. Bohuš Brath 
11. STK Rajec A 30 7 12 11 250:290 56 91,67% (ZŠ Martinská Žilina), 4. Michal Adamov 89,80% (Bytèa), 5. 
12. Krupina B 30 10 6 14 238:302 56 Dušan Zajac 86,67%(Tepl. n/Váhom), 6. Róbert Augustín 85,71% (STK 
13. Ružomberok B 30 7 8 15 249:291 52 Rajec), 7. Roman Rezetka 78,57%(KNM), 8. Ivan Myèiak 78,31% 
14. Stránske A 30 6 2 22 207:333 44 (Bytèa), 9. Pavol Markuš 78,26% (Tepl. n/Váhom), 10. Ladislav Danaj 
15. ŠK Tvrdošín – Nižná B 30 2 8 20 198:342 42 78,21% (Trnové). 
16. Bytèa B 30 1 2 27 119:421 34
Poradie hráèov pod¾a úspešnosti:
p. è. meno                           výhry               prehry   percentá
1. ¼. Hauer 59 46 56.05%
2. J. Kavec 58 55 51,04%
3. J. Smieško 44 60 42,24%
4. P. Kavec 45 69 39,15%
5. V. Vavrík 4 11 26,4%

Bilancia STK Rajec B v sezóne 2005/2006 
                          výhry      prehry                                    výhry      prehry
V. Vavrík 83 5 T. Smieško 8 9
R. Augustín 60 10 M. Macura 3 5
M. Macák 61 19 A. Vanák 0 4
J. Jasenovec 49 31 J. Knapec 0 5

O úspech sa zaslúžilo celé vedenie Výkonného výboru Stolnotenisového 
Kompletný tím A družstva (z¾ava): Jozef Kavec, Jozef Smieško, ¼ubo- klubu Rajec a samozrejme aj samotní hráèi, za èo im patrí srdeèné poïa-
mír Hauer, Peter Kavec, Vladimír Vavrík kovanie. Zároveò  chcem  spoluhráèom popria� ve¾a športových úspechov 

Ví�azný tím 6. ligy (z¾ava): Marián Macák, Tomáš Smieško, Vladimír
Vavrík, Juraj Jasenovec. 
Na snímke chýbajú 4 hráèi z dôvodu pracovných a školských povinností:
Ján Knapec, Andrej Vanák, Milan Macura, Mgr. Róbert Augustín, ktorí 
sa taktiež podie¾ali na ví�aznej trofeji.
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Rajèania úspešní v stolnotenisovej sezóne 2005/2006



ŠPORT

Sú�až bude ma� iste dra-
matický priebeh. Ale všeo-

becne sa oèakáva, že o titul           
sa pobijú dvaja tradièní rivali a to mužstvá     Prvý výkop 11. roèníka Mestskej ligy sa 
Deportivo Rajec A a mužstvo FK 97 Torpédo uskutoènil 7. mája 2006 na novom futsalo-
Rajec. Ale možno prekvapia aj nové mužstvá vom ihrisku v areáli futbalového ihriska FK 
Dvanástka a RED WINGS Rajec. Ve¾mi dob-Rajec. Tento roèník otvorili nováèikovia sú-
ré šance na dobré umiestnenie má aj mužstvo �aže mužstvo RED WINGS Rajec a rezerva 
Partizán 04 Rajec, ktoré cez zimu reprezen-Deportiva Rajec. Ïalšími úèastníkmi tohto 
tovalo Rajec v Slovenskom pohári a urèite roèníka sú tradièní úèastníci – mužstvá FK 97 
získalo cenné skúsenosti. Torpédo Rajec, Deportivo Rajec „A“, Parti-
Aj v tomto roku bude mestská liga vo futsale zán 04 Rajec, KMF Frivald a ïalší nováèik  
oceòova� najlepších strelcov. Minuloroèný mužstvo Dvanástka. Sú�až bude ma� 21 kôl   
držite¾ titulu Krá¾ strelcov bude obhajova� aj a po nich spoznáme majstra Rajca. Titul maj-
v tomto roèníku kanonier Deportiva Rajec B stra Rajca bude obhajova� mužstvo Deporti-
Milan Macura. Organizaèný výbor Mestskej vo Rajec A. Zápasy v Mestskej lige vo futsale 
ligy verí, že zápasy sa budú hra� v duchu fair budú rozhodova� dvaja skúsení rozhodcovia 
play a vyhrá ten najlepší.futsalu Pavol Papaj zo Žiliny a ¼ubomír 

Peter MládenekOravec z Rajca. 

  Turnaj, ktorý sme zorganizovali Mazák, Petráš, Veselý, Macura, 
za pomoci mesta a primátora Ing. Pekný, M. Krajèoviech, Pekara, 
Jána Rybárika, bol hlavne prí- Hájek, Biely, doplnený o hráèov 
pravou družstva mužov a dorastu dorastu: Kaštan, Janík, Hulín, 
na jarnú èas� majstrovských Kme�, ktorí ve¾mi dobre zapadli 
sú�aží. Poèas turnaja bolo odo- do družstva mužov a sú prís¾u-
hraných 28 zápasov, ktoré sme bom pre budúcnos� rajeckého 
napriek poèasiu, ktoré vládlo túto futbalu.
zimu, organizaène dobre zvládli. Poradie mužstiev na turnaji:
Bolo to dos� nároèné, hlavne 1. Rajec
príprava škvarového ihriska. 2. Turie
Jednotlivé zápasy turnaja roz- 3. Faèkov
hodovali rozhodcovia p. Cinko   4. Zbyòov
a p. Juríèek, ktorí svojim dielom 5. Rajecké Teplice
prispeli k hladkému priebehu 6. Stránske
turnaja. Jeho vyvrcholením bol 7. Dorast Rajec
posledný zápas medzi Rajcom  8 .  Ve¾ká Èierna
a Turím, kde domáci Rajèania Všetky zúèastnené mužstvá 
zví�azili 3:1 a v celom turnaji hodnotili turnaj pozitívne, ako 
skonèili bez straty bodu. ve¾mi dobrú prípravu na jarnú 
Najlepším strelcom turnaja sa stal èas� sezóny. Pre väèšinu druž-
hráè Manga s 9 gólmi z Turia, stiev to bola jediná možnos� hra� 
druhý bol J. Krajèoviech s 8 na kvalitne upravenom ihrisku a 
gólmi z Rajca. Družstvo mužov pris¾úbili úèas� aj na budúcom 
Rajca odohralo turnaj s hráèmi:  roèníku zimnej ligy.
J. Krajèoviech, Kme�, Jakubes, 

Vedenie FKI Rajec

ZIMNÁ FUTBALOVÁ LIGA 
má za sebou 1. roèník

Mestská liga vo futsale 
        zaèala 7. mája 2006

v novej sezóne 2006/2007. STK Rajec má za sebou ve¾mi úspešnú se-zónu, 
ktorá sa zapísala k 26-roènej existencii svojho úèinkovania. Súèasné 
poïakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomohli zaèa� a úspešne dokonèi� tento 
roèník, a to najmä primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi a MZ za ich 
finanènú podporu, sponzorovi Vinuta  s. r. o. Rajec za poskytnutie dopravného 
prostriedku, ako aj mediálnemu partnerovi mesaèníku Rajèan. Srdeèné 
poïakovanie patrí riadite¾ovi MZŠ v Rajci PaedDr. Marianovi Paprskárovi za 
poskytnutie telocviène. K úspechu našich chlapcov sa nemalou mierou 
zaslúžila aj celá športová verejnos�, ktorá nás divácky podporovala a držala 
nám palce.
Všetkým vám ïakujeme!                        Stolnotenisový klub Rajec

text a foto Jozef Kavec
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Úspešné podujatia bežcov
naberajú na intenzite…

    Jarná sezóna pretekárskych akcií je v plnom prúde a ve¾akrát 
zvažujeme, ktorý pretek absolvova�, ako sa pripravi�. Zima 
bola tento rok dlhá a nohy v snehu �ažké, ale to všetko len 
pridalo na kondícii tých, ktorí aj poèas zimných mesiacov tvrdo 
trénovali.
8. 4. 2006 sa za pekného slneèného poèasia bežalo 10 km          
v Turanoch pri Martine. Svoje sily si prišli zmera� tí najlepší 
pretekári z okolia Žiliny, Kysúc, Martina aj Po¾ska.Celkovým 
ví�azom sa stal po¾ský pretekár Ján Wydra a medzi ženami 
zví�azila Janka Vladárová z Turè.Teplíc. Maratón klub Rajec 
mal v zastúpení 8 reprezentujúcich bežcov:
Muži do 40 r.: 4. J. Židek , 5. R. Galoviè , 7. Z. Koleda    
Muži nad 40 r.:  3. P. Uhlárik , 4. B. Slota , J. Stupòan 
Ženy do 35 r.: 2. B. Žideková , Ženy nad 35 r.: 2. J. Žideková 
9. 4. 2006 v Èadci na 5km trati bola B. Žideková piata a J. Žide-
ková vyhrala svoju kategóriu. Medzi mužmi na 10 km trati bol 
Zdeno Koleda štvrtý.
22. 4. 2006 v Turèianskej Štiavnièke sa stal absolútnym 
ví�azom v behu na 10 km Ras�o Galoviè. V mužoch nad 40 ro-
kov ¼uboš Cesnek a Bertin Galoviè obsadil 4. miesto.
Likavka 23. 4. 2006 privítala ve¾ký poèet dospelých bežcov aj 
detí. Medzi nimi sa nestratili naše (veríme že budúce) mara-
tónske nádeje Kavec Matúš, ktorý si vybojoval medzi chlapca-
mi na 300 m dlhej trati 3. miesto a Pe�o Uhlárik na 400 m trati  
2. miesto. Juniorky vyhrala Barborka Žideková. Gratulujeme 
im k výsledkom, urèite je to povzbudenie k príprave na ich ve¾-
ký pretek Beh Rajeckým rínkom. Z dospelých bežali Zdeno 
Koleda, Pavol Uhlárik, Jozef Židek, Ján Kavec a Janka Žide-
ková, ktorí sa najviac tešili zo svojich zverencov. 
1. kolo Slovenského pohára v duatlone Dvory nad Žitavou 
29. 4. 2006 preveril všetkých pretekárov na bicykli aj v behu. 
Bolo vidie�, že Ras�o Galoviè sa venoval cyklistike a v behu 
nepo¾avil, takže má pred sebou peknú, ale aj nároènú sezónu 

ktorú si urèite bude vychutnáva�. 
Muži do 40 r.: 3. Ras�o Galoviè, 7. Zdeno 
Koleda a 21. Miroslav Drlièka .   
Muži nad 40 r.: 3. Jaroslav Stupòan, 
6. Bertin Galoviè, 10. Pavol Uhlárik 
30. 4. 2006 Beh oslobodenia Streèna.
Juniorky: 1. Barbora Žideková
Juniori: 1. Jaroslav Jarina
Ženy: 1. Janka Kardošová, 2. Janka Žide-
ková  
Muži do 40 r.: 3. Jozef Židek, 4. Zdeno 
Koleda,
Muži nad 40 r.: 1. ¼uboš Cesnek, 5. Braòo 
Slota, 6. Jozef Stupòan. 
V tento deò sa konal aj beh v Turèianských 
Tepliciach, kde bežali: Braòo Slota, Jaro a 
Jozef Stupòanovci, Janka Kardošová, 
Bertin a Ras�o Galovièovci.

pokraèovanie str. 12
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(pokraèovanie zo str. 11) Výsledky:                           èas 1. beh    èas bicykel    èas 2. beh   celkový èas

1. 5. 2006 Horský duatlon v Rajeckej Lesnej. Toto je pretek, kde muži do 40 rokov:
sa obèas siaha až na dno svojich možností, najmä v takom poèasí 1. Vlado Greènár                0:29:30 0:48:38 0:15:29     1:33:37 

5. Peter Prokopoviè 0:35:21 1:01:29 0:21:18 1:58:08aké bolo v prvomájový deò. Kto sa nez¾akol a prišiel si zmera� sily, 
6. Ján Kavec 0:36:36 1:05:01 0:22:53 2:04:30musí by� spokojný sám so sebou, pretože nároènos� trate, najmä 

pre bicykel, sa v upršanom, veternom a chladnom poèasí zdvoj- muži nad 40 rokov:
1. Milan Celerín 0:29:20 0:53:50 0:18:00 1:41:10násobila. Tentokrát to mala nároèné aj po¾ná kuchyòa a všetci, èo sa 
3. Pavol Uhlárik 0:34:05 0:57:18 0:20:00 1:51:23starali o hladký priebeh preteku. Avšak pri výbornom guláši, ktorý 
ženy:dievèatá navarili a 
1. Janka Žideková 0:19:13 0:32:10 0:09:34 1:00:57ohníku, sa skrehnuté 
2. Barbora Staškovanová 0:19:13 0:32:35 0:10:17 1:02:05svaly zohrievali a po 
juniori:tele sa rozlievala 
1. Jozef Tomašoviè 0:15:44 0:23:54 0:08:23 0:48:01spokojnos� zo zvlá-  
3. Robo Laurinc 0:17:18 0:25:58 0:11:08 0:54:24dnutej trate. Napriek 
4. Michal Bellan 0:17:19 0:28:31 0:10:00 0:55:50nepriazni poèasia 

mal pretek naozaj 
svoje èaro a my už 
len veríme, že o rok 
spolu s vami príde aj 
slnko a teplo.

Maratón klub Rajec
 pozýva všetky deti od 4 - 15 rokov

v nede¾u 4. júna 2006
na športovú akciu Beh rajeckým rínkom
Zaèiatok o 13.00 h   Štartovné: 10,- Sk

J. Žideková 

Odvážnym š�astie praje.

Do Rajca priletel 
nový párik bocianov. 
Usadili sa na komíne
bývalej pekárne 
u Podolana.

foto:Má
Všimli sme si ...
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