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MESTSKÝ ÚRAD informuje ...

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
Odchodom MUDr. Senèekovej trpí naše
mesto akútnym nedostatkom zubných lekárov. Ako bude mesto Rajec rieši danú
situáciu?
Pod¾a zákona za urèovanie lekárov do jednotlivých obvodov je zodpovedný Žilinský
samosprávny kraj (ŽSK), ktorý vydáva aj
licencie lekárom. Mestu záleží na tom, aby
táto èinnos bola dostupná pre obèanov.
MUDr. Senèeková aj napriek tomu, že mala
zmluvu, dostala licenciu, pris¾úbili sme jej
odpredaj priestorov odišla, pretože jej manžel
si nenašiel v regióne zamestnanie. Keïže nás
trápi tento problém, zháòame stomatológa,
ktorému by sme ponúkli miesto, obvod,
pacientov, možnos odpreda priestory, mal
by k dispozícii aj bývanie. Od augusta je
podpísaná zmluva s jedným lekárom z
Makova. Vzh¾adom na to, že o licenciách a
rozmiestnení lekárov rozhoduje ŽSK –
Odbor zdravotníctva, nahovárajú tohto lekára, ktorý bude vo¾ný od 1.10.2006, aby zostal
pracova na Kysuciach. Nedostatok
stomatológov je akútny problém celého
Slovenska, nielen Rajca. Situáciu sa snažíme
rieši. Ponúkame lepšie podmienky, ako
ponúkajú nemocnice – lekár nebude zamestnancom, bude pracova na živnos, bude ma
licenciu a v prípade potreby ponúkame
ubytovanie. Ak na Kysuciach nedajú spomínanému lekárovi obvod s pacientmi a také
podmienky ako my, tak príde do Rajca. V prípade, že to nevyjde s týmto lekárom, budeme
h¾ada ïalej, zverejníme tento vo¾ný obvod
– vo¾né miesto v zdravotníckych novinách.
Podotýkam však, že je to problém a povinnos ŽSK, aby zabezpeèil a obsadil toto
miesto.
Ko¾ko sa preinvestovalo na oprave Domu
smútku. Aké technické úpravy boli
prevedené?
Vzh¾adom na to, že Dom smútku bol už dlhší
èas v horšom stave, zatekalo dovnútra,
minulý rok sme zhruba za 400.000 Sk
opravili strechy, aby sa do muriva a strechy
nedostávali dažïové vody. V tomto roku sa
preinvestovalo zhruba 800.000 Sk. Najväèší
problém robili pevne zabudované sklené
výplne – dvojsklá, zabudované klasickým
starým spôsobom, ktoré sa nedali dobre
èisti, udržiava a pôsobili ve¾mi neesteticky.
Tieto sa vymenili, osadili sa nové vákuové
dvojsklá, ktoré majú tepelno-izolaèné
vlastnosti a lepšie sa èistia a udržujú. Natrela
sa kovová konštrukcia z východnej strany, na
fasáde bola opravená omietka, DS sa z vonku
i z vnútra vyma¾oval, pripravil sa elektrický
rozvod na temperovanie pre elektrické
konvektory. Dom smútku je od 20. augusta
sprevádzkovaný a opä slúži svojmu úèelu.
Opä sa vráme ku GOLF PARK Rajec.
V septembri sa mala zaèa výstavba.
V

akom štádiu je jeho realizácia?
11. septembra prebehlo stavebné konanie,
v októbri sa malo vyda územné rozhodnutie
a hneï po jeho vydaní sa zaènú zemné práce.
Tento rok by sa mala previes èas zemných
prác, ktoré budú pokraèova na jar. Následne
by sa mala urobi 9-jamková akadémia
(ihrisko), oseje sa tráva. Niekedy v mesiacoch júl – august by malo by golfové ihrisko
pre verejnos hotové a v roku 2008 na jar by
sa mohlo už aj hra.
Obyvatelia mesta Rajec sa sažujú na väèší výskyt túlavých psov. Mesto už kedysi
takto situáciu riešilo. Bude sa opä rieši
tento problém?
Mesto ani Mestská polícia (MP) zatia¾
nezaregistrovali zvýšený výskyt túlavých
psov v meste. V prípade, že máme
nahlásených túlavých psov, MP sa tomu priebežne venuje. Zistia, èi má pes registraènú
známku, èi je evidovaný. V prípade, že nie je,
nastupuje spolupráca so zverolekárom a tento
problém sa rieši. Taký prípad, že by sme
zviera posielali do nejakého útulku sme ešte
nemali.
V Rajci sa robila aj deratizácia. Bude sa
vykonáva aj tento rok?
Deratizácia sa robila minulý rok na jeseò.
Deratizovali sa verejné priestranstvá, obytné
a bytové domy, verejná kanalizácia a rozvody
tepla. Minulý rok sme vydali rozhodnutie na
vykonanie celoplošnej deratizácie vzh¾adom
na to, že sa na území mesta premnožili
hlodavce a s tým súviseli aj maèky a iné
zvieratá. Po vyjadreniach odborníkov je
potrebné robi deratizáciu systematicky.
Jednali sme s SVS a opä vydáme rozhodnutie, ktoré zašleme zainteresovaným
organizáciám, aby sa vykonala deratizácia.
Je nieèo nové v otázke rekonštrukcie
kotolne na sídlisku Sever?
Keïže sa už v spoloènosti BINEKO vyriešil
problém kontroly ekonomiky, Mesto má
v tejto spoloènosti 35% a zastúpenie v dozornej rade, ktorú tvoria aj poslanci mesta,
ekonomika je preh¾adná a kotrolovate¾ná,
mohlo sa pristúpi ku otázke rekonštrukcie
kotolne na sídlisku Sever. Táto kotolòa má
viac ako 17 rokov a je potrebná jej
rekonštrukcia. Dá sa to previes dvoma
spôsobmi. Prvým spôsobom je, že médiom
zostane aj naïalej plyn. Tým pádom bude
cena tepla závisie od kolísania ceny plynu,
keïže 75% ceny tepla tvorí cena paliva,
v tomto prípade plynu. Druhou možnosou
rekonštrukcie je to, že EÚ podporuje
projekty, ktoré využívajú obnovite¾né zdroje,
èiže nie nerastné suroviny ropu, plyn, atï. Tu
patrí aj drevo a drevný odpad. Drevo v tomto
regióne je, takže je možnos získa na takýto
projekt nenávratné finanèné prostriedky.
Z toho vyplýva, že rekonštrukciu by v plnej
miere neplatili odberatelia, èiže obèania,
obyvatelia, pretože èas finanèných
prostriedkov by sa získala ako nenávratná
dotácia z európskych fondov. S týmto

zámerom boli oboznámení všetci domovníci
zo sídliska Sever a všetci súhlasili, na základe
toho, že cena tepla, ktorá bude o 100,- Sk
lacnejšia na 1GJ ako je súèasná cena, bude
garantovaná 10 rokov, èo predstavuje
ušetrenie 6000,- Sk roène na jeden byt a za
desa rokov je zhruba 60.000,- Sk. Na základe týchto prís¾ubov domovníci súhlasili s pokraèovaním v príprave tohto projektu.
K tomu, aby sa získali finanèné prostriedky
z EF je potrebné pripravi projekt pre
stavebné povolenie, ma stavebné povolenie
a vypracova projekt na získanie fin.
prostriedkov. Toho èasu prebieha vydanie
stavebného povolenia na rekonštrukciu. Ak
bude projekt schválený, rekonštrukcia sa vykoná. Keby sa nezískali fin. prostriedky,
spoloènos BINEKO bude musie na budúci
rok rieši problém rekonštrukcie kotolne,
možno na plyn. Tým pádom cena tepla už
nebude taká ako doteraz, ale stúpne možno až
na 800,- Sk/GJ.

Zo zasadnutia MZ
Dòa 24.8.2006 sa uskutoènilo riadne
zasadnutie poslancov MZ v Rajci. V prvom
bode programu oboznámila prítomných hl.
kontrolórka mesta so správou o kontrole
plnenia uznesení, ako aj o uzneseniach
doposia¾ nesplnených.
V druhom bode sa poslanci zaoberali niektorými odpredajmi pozemkov. Potom vedúca
finanèného oddelenia informovala poslancov
o plnení rozpoètu k 30.6.2006. Túto
informáciu poslanci zobrali na vedomie.
Na odporúèanie finanènej komisie zo dòa
15.8.2006 mestské zastupite¾stvo schválilo
vyradenie hnute¾ného majetku a zlikvdovanie vzniknutého odpadu pod¾a jeho
charakteru.
V zmysle § 9 zákona è. 346/1990 Zb. v
platnom znení o vo¾bách do orgánov
samosprávy obcí a v zmysle Harmonogramu
organizaèno-technického zabezpeèenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaných
dòa 2.12.2006 mestské zastupite¾stvo urèuje
volebné obvody a poèet poslancov, ktorý sa
má v danom obvode voli. Preto poslanci
mestského zastupite¾stva schválili vo¾bu 13
poslancov pre mesto Rajec a taktiež schválili
4 volebné obvody, a to nasledovne:
Volebný obvod è. 01 Rajec-Sever
poèet poslancov 4
Volebný obvod è. 02 Rajec-Východ
poèet poslancov 2
Volebný obvod è. 03 Rajec-Západ
poèet poslancov 3
Volebný obvod è. 04 Rajec-Juh
poèet poslancov 4
V interpeláciách sa poslanci zaoberali požiadavkami a pripomienkami obèanov. Tieto
budú rieši jednotlivé oddelenia MsÚ.
MsÚ
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Pozemkové vzahy na Slovensku

zosúladenie skutoèného stavu s pozemkovou knihou, prevádzané meraèským
úradom 1 krát za 3 roky. Na základe týchto
meraní oznamoval akéko¾vek zmeny
vlastníctva napr. zluèovanie alebo rozdelenie parciel. V povojnovom období prijatím zákona o pozemkovom katastri sa súlad
medzi skutkovým stavom a zápisom v pozemkovej knihe podstatne rozšíril.
Pozemkový kataster neslúžil na vedenie
vlastníckych vzahov, ale len na daòové
úèely. Rôzne negatívne vplyvy v predvojnovom ale aj v povojnovom období
poznaèili aj pozemkovú knihu, preto bolo
potrebné prija ïalšie pozemkové reformy,
ktoré mali odstráni nedostatky pri
zápisoch do pozemkovej knihy. Žia¾
nedostatky v pozemkovej knihe pretrvávali
aj po pozemkových reformách vykonaných
na základe zákonov è.142/1947 Zb. a è.
46/1948 Sb, pretože mnohé listiny boli
poèas druhej svetovej vojny znièené. Toto
následne skomplikovala konfiškácia
súkromného majetku a zakladanie
jednotných ro¾níckych družstiev v rokoch
1945 - 1949.

História a súèasnos ( II. èas )
História pozemkových kníh sa zaèala
písa od roku 1950 za úèelom zavedenia
verejnej evidencie nehnute¾ností. Na jej
zaèiatku chodila urèená komisia z domu do
domu, z jedného pozemku na druhý a tieto
skutoènosti zakres¾ovala do máp. Okrem
toho sa zapisovali aj skutoèní majitelia
týchto nehnute¾ností. Týmto vznikali prvé
pozemnoknižné mapy a pozemnoknižné
zápisnice s parcelami a vlastníkmi. Neskôr
k nim pribudli parcelné registre, zoznamy
vlastníkov a zbierky listín. Do pozemkových kníh sa vtedy zapisoval len súkromný
majetok. V období od r. 1850 do roku 1886
sa nezapisoval verejný majetok. Tieto
a ïalšie nedostatky mali za následok
nahradi pozemnoknižné zápisnice pozemnoknižnými vložkami, kde sa zapísali
nehnute¾nosti doposia¾ nezapísané, t.j. aj
verejné nehnute¾nosti.
V roku 1871 sa zakladali politické obce
a neskôr aj úrbárske a iné spoloèenstvá bez
právnej subjektivity. Neskôr sa zmenilo aj
spoloèenské postavenie urbárnikov a komposesorátov, ktoré prinieslo okrem iného aj
povinnos zriadenia spoloèenstiev s právnou subjektivitou (r.1913). Akéko¾vek
zmeny vlastníctva museli by vyznaèované
aj v pozemkovej knihe. To znamenalo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Pracovisko Rajec
Po
Ut
St
Št
Pi

8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 11.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 11.00
8.00 - 12.00 13.00 - 14.00

Poskytuje:
- peòažný príspevok na:
- pre ažko zdravotne postihnutých
- osobnú asistentku
- zaobstaranie pomôcky (kúpu, zácvik,
úpravu)
- opravu pomôcky
- kúpu osobného motorového vozidla
- prepravu
- úpravu bytu, rodinného domu, garáže
- kompenzáciu zvýšených výdavkov
(diétne stravovanie, opotrebovanie
šatstva,
hygienu, bielizeò, obuv aopotrebovanie
bytového zariadenia, prevádzka osobného mot. vozidla, starostlivos o psa so
špeciálnym výcvikom)
- preukaz ZP
- peòažný príspevok za opatrovanie
- štátne sociálne dávky
- dávku v hmotnej núdzi

(pokraèovanie v ïalšom vydaní mesaèníka
Rajèan )
Prevzaté z literatúry.

Ing. E. Rybáriková

KOMUNÁLNE VO¼BY 2006
V zmysle Harmonogramu organizaèno-technického
zabezpeèenia volieb do orgánov samosprávy obcí je obec
povinná zverejni poèet obyvate¾ov mesta.

Mesto Rajec oznamuje obèanom, že
k 4.9.2006 má 6.053 obèanov.
V zmysle § 9 zákona è. 346/1990 Zb. v platnom znení
o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí a v zmysle
Harmonogramu organizaèno-technického zabezpeèenia
volieb do orgánov samosprávy obcí konaných

dòa 2.12.2006
MZ urèuje volebné obvody a poèet poslancov, ktorý sa
má v danom obvode voli. V zmysle § 11 ods. 3 zákona
è. 369/1990 Zb. v platnom znení o obecnom zriadení
urèuje poèet poslancov mestské zastupite¾stvo pod¾a
poètu obyvate¾ov. MZ uznesením è. 56/2006 dòa
24.8.2006 schválilo vo¾bu 13 poslancov a urèenie štyroch
volebných obvodov nasledovne:
Volebný obvod è. 01 Rajec-Sever
vo¾ba 4 poslancov
Volebný obvod è. 02 Rajec-Východ vo¾ba 2 poslancov
Volebný obvod è. 03 Rajec-Západ
vo¾ba 3 poslancov
Volebný obvod è. 04 Rajec-Juh
vo¾ba 4 poslancov

Školský rok 2006/2007 sa zaèal 2. septembra 2006
Prinášame vám preh¾ad, aký je stav žiakov na školách
v Rajci.
Mestská základná škola
žiakov v 1. roèníkoch: 48
celkový poèet žiakov: 711
Základná cirkevná škola
žiakov v 1. roèníkoch: 38
celkový poèet žiakov: 343
Gymnázium A. Škrábika
poèet študentov: 243

MsÚ
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Gymnázium, ul. Javorová
poèet študentov: 236
MŠ, Mudrochova ul.
poèet detí: 74
MŠ, Obrancov mieru
poèet detí: 99
Mestská základná umelecká
škola
poèet žiakov: 410
3
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Dve hudobné dávky: „Bolo nám veselo a fajn“
ROCK PO CELÝ ROK
Medzi akcie, ktoré v Rajci poriadajú
mladí pre mladých, sa zaradil aj
obnovený festival rockových kapiel
regiónu, usporiadaný v sobotu 22.júla
2006 v areáli Futbalového športového
klubu. ROCK PO CELÝ ROK, ako ho
pomenoval organizátor Ferdinand
Bakovka z Jasenového, našiel
uplatnenie už v roku 2001, kedy na òom
v Kultúrnom dome (Sociálnom dome)
vystúpili miestne i regionálne kapely s
hlavným hosom skupinou Horkýže
Slíže. O rok neskôr sa vo ve¾kej
zasadaèke Mestského úradu konalo nieèo
obdobné, avšak v systéme recitálu. O
každej pesnièke bolo rozprávané, ako
skladba vznikla, kto bol jej hlavný aktér a
kto prišiel s nápadom. Po treom roèníku
nastala pauza. V dejinách rajeckej
hudobnej kultúry mládeže urèite ostali v
pamäti podujatia nesúce názvy Amater fest,
Punk a Rock párty, Rocková dávka a
ïalšie.
Ako dodal F. Bakovka, robí to kvôli hudbe,
kvôli chalanom. Chcú hra, tak im pomáha.
Oživením podujatia bola hviezdna
Superstar Zuzana Adamcová z Jasenového.
Takáto a podobné akcie pre mládež sa budú
kona èastejšie, viac ako raz za rok, ale s
iným žánrom.
Na tohtoroènom festivale s dvojhodinovým
oneskorením v areáli športového centra
vystúpilo na pódiu devä kapiel:
C A N I L L U S I O N B E E S , FA R I Z E O ,
FLUJDUM, THE SWAN BRIDE, KLÁRA,
DVAJA, A.N.T, CHIMÉRA a ODYSSEA.
Oslovil som jednu z nich. Predošlú
domácu rajeckú formáciu P.V.C. (znamená
polyvinylchlorid, alebo aj paranormálny
vývoj civilizácie), dnes už známu ako
FARIZEO, v zložení „troch krá¾ov“,
súrodencov Maja Matejku (bicie, spev),
Martina Matejku (basgitara, spev) a
Michala Rybárika (gitara).
Roky známy P.V.C. dnes Farizeo. Preèo?
Nie všetci ¾udia sú takí, akí by mali by.
Preto, aby boli radšej sami sebou a nehrali
sa na nieèo alebo niekoho, názvom kapely
im to dávame na vedomie.
Váš image kapely?
Keï chceme hra, hra budeme. Nehádame
sa, nevadíme sa, chodíme a chceme chodi
na skúšky, chceme cvièi a skúša. Nie pi
ako niektorí ostatní. Ïakujeme za
priestory. Jednoducho by cool.
Aký charakter vystihuje oproti ostatným
vaša formácia?
Nie sme namyslení a máme svoje ciele,
ktoré chceme dosiahnu. Rozumieme si s
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fanúšikmi i s konkurenciou. Uznávame
prístup a zodpovednos.
Èo Vám dodáva energiu a vitalitu na
pódiu?
Vystupovanie prichádza samo. Pesnièky
ktoré hráme, sú známe a ¾uïom sa to páèi.
Dá sa poveda, že sú hymnami rocku a
¾udia nás majú radi takých, akí sme.
Chcete by známi, slávni?
Troška aj hej. Snažíme sa ¾uïom priblíži
skladbami rocku, všeobecne pop - rocku,
metalu, páèi sa nám, ako hrajú a znejú
nástroje, a ako to hrá spolu so skladbami.
Áno, v regióne sa snažíme by úspešní a
darí sa nám.
„Na sklade“ máte nieèo cez desa
skladieb. Váš repertoár je zväèša v
slovenskom alebo ako ve¾a iných kapiel v
anglickom jazyku?
Slovenské texty nemajú až takú šavu ako
anglické, v niektorých spievame niekedy o
nièom vecnom, iné majú zas èo do seba.
Väèšinou je to nejaká láska ku žene alebo k
rodnému domovu napr. „Vravela Lucia“
alebo „Sweet home Alabama“.
Vaše naj vystúpenie?
Nevieme èi naj, ale v poslednom období to
boli jednoznaène koncerty na štadióne
poèas festivalu a na námestí po vyhlásení
výsledkov Rajeckého maratónu.
Peter Pekarík

ELECTRONIC
MARATHON 06
Zmenený a èiastoène zrušený harmonogram poèas Ve¾kého rajeckého dòa po
Rajeckom maratóne si organizátori
vyžehlili azda len vïaka pri¾ahlej akcii na
futbalovom štadióne. Tu od deviatej hodiny
veèernej „žilo mesto“ až do samotnej ôsmej
hodiny rannej. Ani 120 korunové vstupné
neodradilo mladšiu i staršiu mládež bavi
sa na elektronickom hudobnom diskotékovom maratóne Life Line Up. Vystúpilo
tu nieko¾ko DJ – ov z okolia Rajca i
vzdialenejších regiónov Slovenska a

zahranièia. Necelá tisícka moderných ¾udí
v „3D stanoch“ pripomínala festival
Pohoda v Trenèíne alebo ve¾kú House party
v nemeckom Berlíne. Viacerí si spomenuli
na ve¾kú laserovú show so skupinou
Gladiátor pred pár rokmi na námestí poèas
maratónu. Vysokú úroveò podujatia a jej
bezpeènos zaisovala securita so psami,
ktorí hliadkovali v areáli blízko epicentra
diania spolu so štátnou políciou.
Ocenite¾ná bola možnos výberu žánru a
štýlu hudby, rovnako vo¾ného pohybu od
prívesu TECHNO STAGE k pódiu HOUSE
TENT na asfaltovej ploche k prívesu
REVERSE DNB TRAILOR STAGE pri
tenisovom ihrisku. Na základe viacerých
posunov z miesta na miesto vo viacerých
èasových intervaloch sa dá usúdi, že
prítomným sa najviac páèila domáca
muzika. Tancovali mladí, ešte mladší i
naopak. Bavili sa všetci bez rozbíjania
pohárov, bitiek a iných tradièných
výtržností. Polícia nezaznamenala žiadne
priestupky.
Akcia prebehla ako sa patrí, všetka èes
patrí organizátorom i úèastníkom.
Ïakujeme.
Peter Pekarík

VO¼BY 2006
2006
VO¼BY
V nadväznosti na èlánok J. Š. – „Ís
voli?“ Rozum káže ÁNO – ale rozumne.

Èo sme si zvolili?
- koneène máme rozumného prezidenta,
ktorý je v každej situácii prispôsobivý typ pre
dobro Slovenského národa.
- rozumnú „RÝDZO SLOVENSKÚ
VLÁDU NÁDEJE“, po dlhej dobe zlatými
písmenami vpísanú do histórie malého
Slovenského národa. Napriek všetkým jeho
neprajníkom. Nie Vládu troch prasiatok, ale
vládu spojených SVÄTOPLUKOVÝCH
PRÚTOV. Nech jej pomáha Pán Boh a
Sedembolestná patrónka Slovenska, ktorá ho
nikdy neopustila.
- rozumný Parlament, ktorý dúfam bude
prijíma zákony v prospech Slovákov a
všetkých ¾udí žijúcich na území Slovenska,
ktorí sú ochotní robi všetko v prospech
všetkých.
Ja som neprežila 10 prezidentov, ale ako
povojnové diea tiež už nieèo pamätám.
Prežila som socialistické zriadenie a žijem
dnešnú dobu. Hlavne po NEŽNEJ
REVOLÚCII – som ako správna kresanka v
prvých vo¾bách volila KDH a po vlastnej
skúsenosti, aj keby som mala preži 10 životov už KDH v nijakej jeho variante svoj
hlas nedám. Dôvody – niè neurobili z toho, èo
pred vo¾bami s¾úbili
Pokraèovanie na str. 5.
RAJÈAN

SEPTEMBER 2006

Pokraèovanie zo str. 4.

svojimi kresanskými s¾ubmi – boli to
prvotriedni klamári, ktorí nemajú v histórii
obdoby. Potom som ako správna hrdá
Slovenka viackrát za sebou volila HZDS.
Páèil sa mi jeho líder, aj keï sa nemohol
sobáši s druhou manželkou v kostole a
pristupova ku sviatostiam, ako jeho nehodní
protivníci, bol to ozajstný muž – hrdý Slovák,
ktorý naozaj vo svojej „MODLITBE ZA
DOMOVINU“ vyprosil viac pomoci Pána
Boha pre Slovákov, ako KDH-aci – èes
výnimkám v ich radoch, aj tie naozaj existujú.
Neprajníkom
sa avšak
podariloMoská¾ová
toto hnutie
Foto
text: Zuzana
takmer zlikvidova. Jeho predsedu,
viacnásobného premiéra, nikdy nenechali
dokonèi jeho dielo, vždy ho prerušili pred
finálnym výsledkom snaženia a to samozrejme
za pomoci zahranièia – aj našich najbližších
bratov Èechov – s pánom prezidentom
Havlom, ktorí majú podiel nielen na umlèaní
HZDS, ale majú na svedomí aj najèestnejšieho minulostoroèného Slováka p.
Dubèeka, ktorý bol nádejným kandidátom na
hlavu Slovenského štátu a vyhovoval aj
zahranièiu pre svoj postoj k udalostiam roku
1968. Keby v tom èase bol prezidentom p.
Dubèek, premiérom p. Meèiar a predsedom
parlamentu p. Gašparoviè, mohli už v dnešnej
dobe Slováci predbehnú nielen USA, ale aj
Japonsko a iné prosperujúce štáty. Ale
bohužia¾, zlikvidovali ich všetkých – p. Dubèeka fyzicky a tých ïalších duševne. Malému

Slovensku sa podarilo vsta z prachu zeme až
17. júna 2006. To samozrejme nevyhovuje
zahranièiu. Nie tomu, ktoré nám diktovalo od
r. 1968, ale terajšej EÚ, ktorá drží Slovensko
pod poriadnym bièom, ktorý š¾ahne vždy,
akonáhle sa u jej neposlušného dieaa
prejaví snaha trochu vyššie podskoèi, ako to
jeho mama EÚ dovolí. Myslím si, že ak už v tej
nešastnej EÚ sme, nie vlastnou vinou, my sa
snažíme robi všetko pre všetkých. ONA však
všetko pre seba. Nesmieme si dopestova
to¾ko cukru, aby 1000 gr. predávaného pre
obyèajného Slováka stálo 10,- Sk, ale radšej
30,- Sk. Naèo komu pomáha – nech sa Slovák
plazí v prachu, hlavne že my sa máme dobre.
Len sa pozrime na naše hospodárstvo pred
rozdelením Èsl. federácie. Mali sme špièkové
strojárstvo, po¾nohospodárstvo, potravinársky priemysel, stavebníctvo, elektrárne,
petrochémiu – proste všetko. Myslím, že teraz
sa všetko zmení. Na troskách hospodárstva
vstáva všetko. Už sa Slovensko nebude
zalesòova a zatrávòova, ale sa budú
pestova obilniny, cukrová repa, kukurica ...,
bude sa chova dobytok a ovce. Budeme ma
dostatok chleba, mlieka, syra, všetkého. Už 16
rokov sa odrážame od dna, budujeme nové
Švajèiarsko, naozaj stúpa životná úroveò,
nezamestnanos klesá. Dnes je nezamestnaný
len ten, komu sa nechce pracova. Ten kto
robi chce, môže robi 7 dní v týždni aj celých
24 hodín denne. Len aby vládal. Myslím si, že
terajšia vláda nebude v spoloènosti podpo-

Výchova a sebavýchova
bránami nášho mesta
Leto pomaly obracia svoj kalendár na druhú stranu. Za nami je
mesiac júl a s ním aj jeho horúce dni. Slnko nám ich uštedrilo
plným priehrštím a my sme mohli tiež plnými dúškami
vychutnáva ich lahodnos, no niekedy i záaž. Naozaj, keï
teplomer ukazoval +35°C, bolo umením vydrža na priamom
slnku pod holým nebom. Napriek tomu mnohí z nás to museli
zvládnu pri výkone svojich pracovných povinností, a tak bola
pracovná záaž znásobená únavou z tepla, èi prehriatia. Po
namáhavom dni našastie prichádzali letné veèery, ktoré boli ako
stvorené na oddych a regeneráciu telesných, duševných èi
psychických síl. A tak ve¾mi príjemne a osviežujúco padlo krátke
posedenie pri vode, v záhrade, èi na lavièke pod stromami na
našom námestí. Blahodárne padlo i osvieženie v podobe zmrzliny,
vychladeného džúsu, èi pohára chladeného piva.
Každý z nás rád oddychuje v príjemnom a kultivovanom prostredí,
èi už sám, alebo s ¾uïmi, ktorí sú mu blízki. Stáva sa však i to, že
táto harmónia je niekedy narušovaná prejavmi vandalizmu,
roztopašnosou, èi ¾ahostajnosou, ktorých prejavy možno
spozorova i na niektorých miestach v našom meste. Poprevracané
nádoby na odpadky, ich svojvo¾né rozhadzovanie, èi poodtàhané
latky na lavièkách sú toho dôkazom. Tieto negatíva možno
postrehnú hlavne po rôznych zábavách, diskotékach, ale i mimo
nich. Možno sa niekto pri takomto správaní chví¾kovo uvo¾ní, ale
aj takéto uvo¾nenie robí èloveka postupne necitlivým,
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rova lajdákov, ktorí by chceli ži na úkor tých,
èo sa snažia a jes bez práce len tie najlepšie
koláèe. Takým už odzvonilo.
Ešte raz sa vrátim k vo¾bám. Po dlhej dobe
som ako hrdá Slovenka volila SNS a hlavne jej
lídra p. Slotu. Je to Slovák ako repa so všetkým, èo k tomu patrí. Každý správny Slovák sa
vie riadne napi, otrávi èervíka, znièi v tele
bacily. P. Slota má predovšetkým rád Slovensko a všetkých, ktorí chcú dobre všetkým.
Nie je to nacionalizmus, ak nemá rád urèitú
národnostnú menšinu. On len chce, aby mali
Slováci také práva v zahranièí ako majú
národnostné menšiny u nás. Bolo tomu doteraz naozaj tak? Právom sa páni z SMK obávajú, že prídu o to, èo si pri bývalej vláde pre
svoju menšinu – najväèšiu a najneposlušnejšiu na Slovensku. Všetko mu schva¾ujem.
Ako jeho volièka mu chcem odkáza, nech sa
vyvaruje tých jeho vulgarizmov. Len èlovek,
ktorý má slabú slovnú zásobu (èo sa o òom
nedá tvrdi – práve naopak) si musí pomáha
slovníkom ako má ON. Tvrdí, že po pracovnej
dobe si môže robi èo chce. ON je ale
èlovekom – poslancom 24 hodín denne. Nech
si to láskavo uvedomí. Aj napriek tomu, èo
som o òom napísala, som ho volila a do
budúcnosti chcem veri, že je naozaj chlap na
mieste.
Tak sme teda volili – a myslím, že správne a
rozumne.
M. P.

arogantným, hrubým a zlým. Každé zlo, ktoré vedome robíme, nás
vnútorne rozkladá a pôsobí deštruktívne na našu osobnos,
psychiku, svedomie a bezpochyby i na naše telesné zdravie. Možno
si povieme, že je to malièkos, stávajú sa i horšie veci, ale z malých
vecí pozostávajú ve¾ké.
Hovorí sa, že kto je verný v malých veciach, je verný i vo ve¾kých.
Dobro, èi zlo, ktoré sú vôkol nás, sú záležitosou všetkých!
Nedotýkajú sa len jedného èloveka. Rodièia, odpovedzme si na
otázku, èi aj naše deti nerobia vo vo¾nom èase nieèo podobné, aký
príklad im i v tomto smere dávame? Uèíme ich dostatoènej úcte k
¾udskej práci, k hodnotám, ktoré vytvorili iní aj pre nás? Pestujeme
v našich deoch cit pre krásu, harmóniu, èi úctu k prírode? Nie sme
aj my, rodièia, v tomto smere skrytý ,,spoluvinníci" v našich
deoch? Odpovedzme si každý sám na tieto otázky a h¾adajme
rezervy i zdroje nápravy v sebe, ak sa ešte napravi dá!
Ak tieto skutoènosti hodnotíme i z poh¾adu financií, tiež
nemôžeme osta ¾ahostajní, veï predsa financovanie týchto vecí je
èerpané z našich daní a poplatkov. Tieto by mohli by použité na
iné úèely v prospech mesta a nás všetkých, ktorí tu žijeme, èi
pracujeme. Nemrháme i takto ¾udskou prácou a energiou?
Nepohàdame i takto samotným èlovekom?? Urobme ,,stop" i týmto
negatívam, veï èisté, upravené a kultivované prostredie je vizitkou
mesta a ¾udí, ktorí v òom žijú. Majme v úcte naše mesto, chráòme si
ho, veï ho budovali naši rodièia, ktorí tu zanechali svoj pot,
námahu, tvorivos, oduševnenie! Aj toto môže by prejavom úcty
voèi nim.
Nakoniec odmenou za takýto prístup a konanie nám bude samotná
krása a èistota nášho mesta, v ktorom sa môžeme všetci cíti dobre
a príjemne.
Mgr. Mária Vanáková
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Zaèal sa ako každý rok druhú
augustovú sobotu.
Už ráno nás námestie vítalo s usmiatym
poèasím. Aj napriek nepriaznivej
predpovedi poèasia sme verili, že nám
pekné ranné poèasie vydrží do neskorých
veèerných hodín, kedy bol naplánovaný
hlavný kultúrny program. Žia¾, nestalo

sa, vydržalo do ukonèenia hudobnej
skupiny Brouci Band – Beatles. Aj
napriek prvým dažïovým kvapkám
nálada poèas vystúpenia tejto hudobnej
skupiny bola vynikajúca, strhla od tých
najmenších až po pamätníkov Beatles.
Oèakávaná skupina Vidiek poèas dòa
zrušila svoje vystúpenie z technických
dôvodov. Ako náhradu nám ponúkli
vystúpenie hudobnej skupiny Arzén,
ktorá mala vystúpi o 22.00 hodine. A tu
už zasiahlo ve¾mi nepriaznivé poèasie.
Silný a dlhotrvajúci dážï zaplavil pódium

tribúny vodou. Prepojenie ozvuèenia s
hudobnými nástrojmi bolo pod
elektrickým napätím, spojenie s vodou
mohlo spôsobi smr hudobníkov a tak z
bezpeènostných dôvodov nevystúpili
hudobné skupiny A.N.T., ARZÉN a
Louiziana.
Preto sa chceme ospravedlni všetkým,
ktorí v dobrej nálade èakali na
vystúpenie týchto hudobných skupín, ale
bezpeènos má prioritu. Dovidenia o
rok.
Dagmar Lasoková
riadite¾ka MsKS Rajec

Mesto Rajec, Maratón klub Rajec a Mestské
kultúrne stredisko ïakujú všetkým reklamným partnerom a sponzorom za finanènú
i materiálnu podporu.
Zároveò ïakujeme všetkým dobrovo¾níkom,
ktorí pomohli akýmko¾vek spôsobom.
Bez vašej pomoci by táto akcia bola ažko
uskutoènite¾ná.
Ïakujeme.
12. augusta navštívili Rajec rodáci i nerodáci, ktorí si prišli vychutna príjemnú
atmosféru Ve¾kého rajeckého dòa.
Štefan Ferianc. "Pôsobil
som v Rajci 7 rokov ako
uèite¾. Stále sa sem rád vraciam. Èo sa týka maratónu,
zabehol som Rajecký maratón 3x (1986 - 1988), a zúèastnil som sa na všetkých
ïalších. Keby som bol vedel, že sa koná aj skôr, snažil by som sa zabehnú aj ten
1. roèník. Môžem poveda, keï porovnám iné
maratóny na Slovensku, èo sa týka atmosféry,
je neprekonate¾ný. Mesto žije. To, èo dokážu
organizátori v takomto malom meste pre
tento maratón je obdivuhodné, klaniam sa ich
práci. Ve¾mi sa teším každý rok, pretože
pookrejem, nielen tým, že stretnem svojich
priate¾ov, kamarátov, známych, ale aj na tú
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atmosféru športu, aspoò takto sa ho trošku
nadýcham. V podstate je Rajec ako moje
druhé rodisko. Pochádzam z Dobrej Nivy pri
Zvolene, ale žijem vo Zvolene skoro 40 rokov.
Hrával som aktívne futbal, hokej, som turista,
mám tu schodené hory, na K¾aku som bol 30
krát. Na margo Rajèanov môžem poveda len
jedno, prešiel som mnoho kútov Slovenska,
ale dobrých ¾udí, takých ako v Rajci, som
málokde stretol.
Karol Fodor. "Rajec je moje prvé uèite¾ské pôsobisko
po ukonèení školy (1964 1966). Lyžoval som, bol
som gymnasta. Zhodou
okolností mi Štefan volá,
"nechceš ís na maratón?"
A tak od 3. roèníka som
každý rok v Rajci. Vždy si
rád spomeniem na krásne mladé èasy."

SEPTEMBER 2006

Anton Kállay. "Je
obdivuhodné, že sa
práve maratón
v Rajci dostal na
t a k ý t o v rc h o l ,
keïže tu nebolo
atletické zázemie.
Rajecký maratón je
už pojem a je vychýrený na Slovensku. Som rád,
že sa v Rajci ¾udia
takejto veci chytili, pretože ich to preslávilo.
Toto je tá najrýdzejšia hodnota, by dobrým
maratónistom. Pred usporiadate¾mi
(organizátori a mesto) treba da klobúk dolu.
Toto je môj dojem hudobníka, ktorý by bol rád
robil atletiku. Som dojatý z atmosféry na
námestí, že to tak žije. Rajec sa týmto dostal
do povedomia."
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RAJECKÝ MARATÓN

NAJAŽŠÍ – NAJKRAJŠÍ – NAJSRDEÈNEJŠÍ
To je prívlastok a výstižné meno pre Rajecký
maratón a takým naozaj bol aj 12. augusta
2006. Námestie od skorého rána ožilo množstvom ¾udí, stánkami s rôznym ponúkaným
tovarom a najmä športovcami, ktorí sem
každoroène prichádzajú nielen kvôli maratónu,
ale priahuje ich tiež atmosféra Rajeckého
námestia, srdeènos a úprimnos ¾udí, ktorí za
každého poèasia prídu, aby vyprevadili
maratóncov na ich dlhú cestu, dodali im svojou
prítomnos a súdržnosou silu a energiu.A bežci
to cítia, potrebujú, èakajú a každoroène sa tešia
navzájom na seba - bežci aj diváci. V obidvoch
je napätie, adrenalín a zimomriavky prechádzajú celým telom pri tej blízkosti a množstve
¾udí, ktorí sa tu zídu. Keby sme dokázali by
vždy takí jednotní ako v tomto prípade. Bežci
pozerajú s úžasom na podporu stoviek divákov a
diváci zase na bežcov, na to èo ich èaká...
Mnohí bežci sa vyjadrili, že jedine Košice
možno prirovna k Rajeckému maratónu. To je
ako Alpy porovna s našimi Tatrami. Alpy sú
nádherné, obdivujeme ich, ale pri našich
malebných Tatrách sa každému zastaví dych.
Oproti Alpám sú malièké, no neskutoène krásne,
akoby s láskou vsadené do našej zeme. A takto
by sme mohli ospieva Rajecký maratón. Ale
nie je to len o tomto všetkom, je to najmä o zorganizovaní maratónu, sile zvládnu takúto
peknú akciu, pomôc jej. Veri, že sa vydarí a vedie, že je to pre dobrú
vec, pre rados nás všetkých. Nájs množstvo
sponzorov, obetavých
¾udí ochotných pomôc,
usporiadate¾ov a všetkých, ktorí každoroène
prídu, aby mohli nejakým
spôsobom priloži ruku k
dielu. Èo všetko treba
zabezpeèi, zohna, priviez, uvari, pripravi,
rozda èi zapísa? Je toho
nespoèetné množstvo.
Skúsme sa spolu pozrie
ako to bolo na tomto
23. roèníku:
Potrebovali sme: 300 ks
štartových èísel, 1200
špendlíkov, 300 ks medailí, 300 m stuhy na
medaily, 180 l iontového
nápoja, 8000 ks špongií,
500 l vody, 1000 ks
pohárikov, 500 ks misiek na špagety, 500 porcií
špagiet (40 kg mäsa, 5 kg syra, 40 kg, cestovín,
10 l keèupu), 300 l kofoly, 500 l piva, 550 ks
trièiek, 500 ks igelitových tašiek, 100 kg
melónov, 100 kg banánov, 20 ks chleba, 6 kg
salámy, 10 ks masla, 10 kg paradajok, 7 kg
paprík, 200 ks jogurtov, 100 ks tyèiniek DOOTS,
20 l vína, 15 kg párok, 25 kg kuracích stehien, 6
kg farby, 1000 ks propozícii, 1000 ks buletínov,
250 výsledkových listín, 2 kg mas. emulzie,500
ks zmrzlín, 30 kytíc, odmenených 55 pretekárov.
Použilo sa: 25 ks vedier, 25 ks lavórov, 50 ¾udí
na obèerstvovacie stanice, 12 rozhodcov, 10 regulovèíkov, 3 kameramanov, 4 fotografov, 2 ma-

sérky, 10 ¾udí pri obèerstvení v cieli, 4 ¾udia pri
poèítaèoch, 1 zdravotník, 2 policajti, 10 cyklistov, usporiadate¾ov, 15 automobilov, 4 obèerstvovacie stanice, 2 kamery, 1 fotograf, 1 èasomiera, 2 rozhodcovia, 2 x odvoz inline korèuliari, 1 cie¾, 1 zdravotník, 1 polícia, najazdilo
sa poèas maratónu 2400 km, pred maratónom
2500 km, 10 slneèníkov, 20 stolov, 20 lavíc,
2 ve¾ké stany, 60 reklamných tabú¾, 100 plagátov, 15 100 nálepiek, 50 vecných cien, 10
darèekových košov...
Tak ako akcia zaène, tak musí aj skonèi a v pondelok musia by priestory opä upratané,
pripravené na odovzdanie, na námestí už len
nápis na ceste štart a cie¾ hovorí o tom, že ïalší
roèník Rajeckého maratónu je za nami. Všetko
sa opä dá do normálnych ko¾ají a rok beží ïalej.

Víazom 23. roèníka RM sa
stal Tomasz Chawawko z
Po¾ska, medzi ženami vyhrala
už po desiaty krát Anna
Balošáková z Èadce. Rajèania
dobehli v nasledovnom poradí: ¼uboš Cesnek, Ondrej

Veselovský, Vladimír Rybár, Zdeno Koleda,
Jaroslav Stupòan, Pavol Uhlárik, Jozef Stupòan,
Janka Žideková. Maratón si vyberá aj svoju daò
a tentokrát to vzdali Mirko Drlièka a Janko
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Vanák. Urèite ich to však neodradilo od ïalších
kilometrov, ktoré ich v športe èakajú .
Ïakujeme Vám všetkým, ktorí ste prispeli k úspešnému zvládnutiu maratónu po každej stránke
od sponzorov, usporiadate¾ov až po výborné
špagety, ktoré nám ponúkali dievèatá z dielne p.
Jožky Kolárovej. Ve¾ká vïaka však patrí najmä
Pavlovi Uhlárikovi, ktorý za všetkým týmto
stojí, snaží sa vychyta všetky chybièky, aby ten
názov, ktorý Rajecký maratón dostal
NAJAŽŠÍ - NAJKRAJŠÍ – NAJSRDEÈNEJŠÍ platil. Je takým aj vïaka Vám, ktorí ste
už celé roky s nami, ktorí ste našou oporou, kulisou, vïaèným divákom, štedrým sponzorom.
Pretože vieme, že je to èoraz ažšie, o to viac si to
vážime a zo srdca ÏAKUJEME.
Zabehnú maratón je krásna a naozaj tvrdá drina,
ale zabehnú maratón v Rajci to
je silný zážitok, boj, v ktorom
diváci priam nútia maratónca
dobehnú do cie¾a kde ho
èakajú, boj, ktorý chceme vyhra a v tomto prípade je výhra aj
rados spoloèná.
Po Rajeckom maratóne a chvíli
oddychu opä naberáme ten
správny športový kurz a orientujeme sa na triatlony, duatlony,
horské behy, ligu a Medzinárodný maratón mieru v Košiciach. V zime príde krásny biely
šport na bežkách, ktorý je
výborným doplnkom behu, a my
sa naò už dnes tešíme. O všetkých ïalších akciách Vás
budeme pravidelne informova.
Janka Žideková

Výsledková listina
Absolútne poradie:
1. Tomasz Chawawko POL 2:30:28
2. Vlastimil Bukovjan CZ
2:30:38
3. Róbert Rolko SVK
2:33:44
Muži 40 - 49 rokov:
1. Vlastimil Bukovjan CZ 2:30:38
2. János Bogár HUN
2:34:52
3. Slawomir Sztejster POL 2:35:27
Muži 50 - 59 rokov:
1. Tadeusz Jasek POL
2:53:39
Muži 60 - 69 roko:v
1. Ján Hazucha SVK
3:21:04
Muži nad 70 rokov:
1. Františk Zikeš CZ
5:06:32
Ženy:
1. Anna Balošáková SVK 3:19:01
2. Erika Billá SVK
3:19:04
3. Henrieta Rusnáková SVK 3:27:56
Najlepší Rajèania:
1. ¼uboš Cesnek
2:56:22
2. Ondrej Veselovský
2:59:05
3. Vladimír Rybár
2:59:58
In-Line korèuliari: celkové poradie
1. Petr Lochman CZ
00:44:38
2. Milan Križan SVK
00:47:25
3. Kamil Hastík CZ
00:49:23
Ženy in-line:
1. Slávka Kollárová SVK 00:55:45
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O peknej Barborke
z Rajeckého hradu

Gejza Sádecký

lížil sa deò sobáša Barborky a mladého
Suòogu. Ten na Sú¾ovského radu nechcel ve¾a
svedkov ani hostí. Obával sa, že by sa to donieslo až k palatínovi, alebo nebodaj na cisársky
dvor a vyšlo najavo, ako si vynútil súhlas k sobášu. Toto uvítal aj gróf Rajecký: „Èím bude menej
zasvätených do svadobných príprav, tým viac to
u¾ahèí náš zámer!“ povedal po rozhovore so
svojimi najvernejšími.
„Tomáš,“ obrátil sa ku kapitánovi Rajeckého
hradu, „máme všetko pripravené? Dúfam, že sa
nik cudzí nedozvie èo chystáme.“
„Áno, pán gróf. Chlapi sú pripravení. A o celej
veci vieme len my dvaja, otec Dominik a jeden z
drábov. Tuto ¾a, Janko Huljak.“
„Kedy vyrazíme?“ ozval sa Huljak.
„Dnes odpoludnia. Cez deò je to najnenápadnejšie. Voz na ceste nebude nikomu podozrivý.“
„Ale svadba bude až v sobotu a dnes je
štvrtok...“
„No práve! V piatok už musí by Barborka
odtia¾ preè.“
Po obede vyrazil z Rajca voz naložený obilím a
smeroval k Lietave. Na kozlíku naoko driemali
dvaja drábi obleèení v sedliackych háboch. Pod
širokým klobúkom sa skrývala Huljakova tvár.
Popod hrad až k fare prešli bez povšimnutia. Voz
naložený vrecami nevzbudzoval pozornos. Na
fare vyložili vrecia, z jedného vybrali sedlá a
s vypriahnutými koòmi ich dali do prázdnej
farskej stajne. O chví¾u dorazil na koni z opaèného konca aj hradný kapitán Tomáš.
„Nikto a nezastavil?“ spýtal sa Kavec.
„Nie, ale z hradu už schádzal koèiar a pár
jazdcov. Iste už idú na predmanželské nauèenie
aj Barborka s tým... Ani to meno nechcem vyslovi! Idem sa pozrie, ko¾kí ich sprevádzajú.“
Odbehol k plotu a škárou sa pozeral na
prichodiacich. Drábi sa stiahli do stajne.
O chví¾u Tomáš pribehol a hovorí: „Dvaja sú na
koòoch a jeden je s koèiarom. Vyèkáme, kto
vyjde z koèiara.“
Keï sa otvorili dvierka na koèiari, prvá
vystúpila Anna a podávala ruku Barborke.
„Uhni, ja som tu gavalier, èi ako sa tomu
hovorí?“ odsotil ju Suòoga. Na faru však s
Barborkou nevkroèil. Zostal stá predo dverami
a rozpráva sa s ozbrojencom, ktorý práve
uväzoval koòa o plot. Tretí znudene sedel na
kozlíku. Pomaly sa šerilo, ale ani jeden z Barborkiných strážcov sa od brány nepohol.
„To je zle... Preèo nejde Suòoga dnu?“
znepokojil sa Tomáš, pozerajúc na dvor cez
škáru v mašta¾ných dverách.
„Kone sú osedlané?“
„Áno.“
„Ak Suòoga nevojde dnu, musíme poèka do
úplnej tmy...“
Dlhú chví¾u sa niè nedialo. Potom vrzli dvere na
fare a vyšla von kuchárka: „Mladý pán,“ kývla
na Suòoga, „už máte aj vy ís dnu.“
„A naèo? Veï ja som sa už vèera pomodlil a
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spoveda sa nechcem. Ha-ha-ha.“ Rozrehotal sa
na plné ústa, ale vošiel dnu. Druhý strážca si prisadol na kozlík k ozbrojenému pohonièovi.
„Chlapi, každý vie, èo má robi, ideme! Pozor,
aby ste nikomu zbytoène neublížili!“ zavelil
Tomáš.
Potichu vkåzli do fary a vtrhli do pátrovej
modlitebne. Prekvapený Suòoga zostal stá
s otvorenými ústami, keï zistil, že mu chlapi
pevne priväzujú ruky k telu a šatku na ústa. Pátra
Dominika poviazali tak isto. Barborka, pouèená
èo má robi, rýchle vykåzla boèným oknom von.
Horšie to bolo s Annou, tá sa ako na potvoru do
malého okienka nezmestila. Nepomáhalo ani to,
že sa ju vonku èakajúci dráb snažil vytiahnu.
Vtiahla sa naspä a Barborka sa vonku rozplakala, že ona bez nej neodíde.
„Poïte!“ ahal ju dráb ku koòovi a vytisol ju
nasilu do sedla. Z okna vyskoèil aj Tomáš,
naskoèil na koòa za Barborku a zadným
vchodom rýchlo opustili farský dvor. Bola už
tma a pár koní cválal krížom cez polia a okrajom
lesa, smerom k Rajcu.
„Èo bude s Annou?“ starostila sa Barborka.
„O tú sa teraz nestaraj. Zostane na fare. Nebol
èas pre to nešastné okno...“ šepkal Tomáš
a
pevnejšie si ju rukou k sebe privinul. Triasla sa
strachom, ako vtáèatko keï letí do neznáma, ale
pri Tomášovi sa cítila bezpeène. Nevedela, aké
nástrahy ich ešte èakajú. Zatvorila oèi a nechala
sa unáša v rytme konských kopýt.
Za Porúbkou ich mali èakal ïalší jazdci. Ale na
dohovorenom mieste nenašli nikoho.
Suòogovi ozbrojenci, ktorí sa zatia¾ zabávali
pri koèiari, nemali ani tušenia, èo sa na fare
odohralo. Až keï sa prirútil na koni Sú¾ovský
a zreval na nich: „Kde je mladý pán a kde máte
Barboru?“ pochopili, že sa nieèo stalo. V pátrovej pracovni našli už z povrazov napoly
vyslobodeného Suòogu a zviazaného pátra. Po
Barborke a Anne nenašli ani stopy.
„Vy dubové hlavy! Pred nosom vám ju uniesli
a vy tam pred bránou stojíte ako drevené tåky!
Za nimi!“ Nasadli na kone a hnali sa cestou
k Rajcu, aby im skrížili cestu. Mesiac im
ukazoval smer a po ceste sa im išlo lepšie, ako
utekajúcemu Tomášovi. Od Polomu sa ako pred
búrkou vytiahli ažké mraky a zakryli bledý
mesiac. Krajiny okolo sa zmocnila takmer
neprieh¾adná tma, takže jazdci ledva potrafili na
drevený most cez Rajèanku. Za mostom sa
zastavili. Tomáš zoskoèil z koòa, lepšie usadil
Barborku v sedle a dal kantár do rúk Huljakovi:
„Vy dvaja choïte! Ja tu poèkám Hluchého a potom na Suòogu. Pokúsim sa ich zdrža, aby ste
stihli dorazi do Rajca!“
Vtom sa ako prízrak vynoril z tmy jeden z drábov, ktorí ich tu mali s koòmi èaka.
„Zadrž, to som ja!“ zašepkal ten, keï videl, že
kapitán tasí meè.
„Kašjak!“ vyhàkol prekvapený Tomáš. „Kde si
sa tu vzal a kde sú kone? A Nemèek?“ Až teraz si
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všimol, že dráb má krvavú tvár a poranenú ruku.
„To všetko Sú¾ovský... Niekto mu v Rajci
vytáral, na èo sa chystáme. Cestou nás dobehol,
prepadol a ukradol kone...“
„Doparoma! Za chví¾u sem dorazí Sú¾ovský so
svojimi ¾uïmi. Musíme ich zadrža, aby Huljak
s Barborkou stihli ujs do bezpeèia.“
„Bežte už!“ Nežne stisol Barborke ruku a plesol
koòa po zadku. Kone sa rozbehli a Tomáš sa
spýtavo obrátil k drábovi:
„Je to vážne? Môžeš mi pomôc?“
„Mám rozbitú hlavu a škrabanec na ruke.
Myslím, že to nie je niè vážne...“
„Musíme vybra zopár brvien z mostu a zadrža
ich, pokia¾ Huljak nedorazí do rajeckej kúrie.
Dvaja na dvoch koòoch pôjdu rýchlejšie, ako
traja.“
Dali sa rozobera most, ale mostnice len tak
¾ahko nechceli povoli. Po chvíli námahy a za
pomoci Tomášovho meèa sa im podarilo jedno
brvno vybra a odkotú¾a nabok. Ïalšie už išli
¾ahšie. Bolo však naèase schova sa do tmy
ved¾a cesty ústiacej na most, lebo už poèuli
blížiaci sa dupot koní prenasledovate¾ov.
„Tu máš pišto¾! Strie¾aj len v krajnej núdzi.
Prvého nechaj nabehnú na most, ten sa
zneškodní sám. Druhého si beriem na staros ja
a tretieho stiahneš z koòa ty. Pozor, už prichádzajú!“
V tme dorazili tesne za sebou prví dvaja jazdci
k mostu, tretí za nimi pod¾a ozveny kopýt trochu
zaostával. „Opatrne, tu by už mal by kdesi
mo...“ nedopovedal. Nasledovalo splašené
zaerdžanie koòa a è¾upnutie do vody. Druhý
jazdec ledva zadržal koòa pred zívajúcim
otvorom nad vodou a tak ho Tomáš prekvapeného hravo stiahol z koòa. Jednou rukou držal
koòa, aby mu neušiel a druhou sa snažil
rukoväou meèa zneškodni ozbrojenca.
Podarilo sa. Udrel ho do spánku a ten sa bez
slova zvali ako podatý strom.
Tomáš držal poskakujúceho koòa a snažil sa
zisti, ako sa darí jeho druhovi. Kašjak mal však
so svojim sokom najmenej roboty. Ten keï
poèul, èo sa pri moste odohráva, otoèil koòa
a uháòal o dušu preè.
„Je preè!“ zavolal na kapitána kráèal k nemu.
„Kapitán, pozor!“ vykríkol, keï zbadal zozadu
sa blížiacu postavu. Neskoro.
Sú¾ovský vyliezol z vody a dokia¾ sa Tomáš
mocoval s koòom a obzeral za Kašjakom,
nepozorovaný prišiel až k nemu a celou silou ho
bodol meèom do boku.
Kašjak neèakal a bez mierenia vystrelil do tváre
útoèníkovi. Tomáš ešte chví¾u stál, no keï sa mu
zo slabnúcej ruky vytrhol splašený kôò, so
vzdychom padol na tmavú zem, hneï ved¾a
raneného Sú¾ovského.
Dráb Kašjak, ešte nohou pristúpil Sú¾ovskému
ruku s meèom, ale keï sa ten nehýbal, prik¾akol
k Tomášovi:
„Tomáš, kde a to... Bolí to?“
„Štípe... tu... na boku... Nebolí...“
V tme nahmatal bok mokrý od krvi a vedel, že
priate¾ovi už nepomôže. Dych mal èoraz ažší a
pri kaš¾aní mu vychádzala z úst krv. Snažil sa mu
zastavi krvácanie na boku kusom odtrhnutej
látky z košele, ale vedel, že je to márne.
Pridvihol opatrne kapitánovi hlavu a podložil
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kabátcom.
„Nechaj... netreba...“ A po chvíli z posledných
síl zo seba dostal slová:
„Barborka... moja... Daj na òu...“ Hlava mu
padla nabok a drábovi bolo jasné, že kapitán
odchádza z tohto sveta.
Barborka s Hluchým dorazili vyèerpaní do
Rajca. V kúrii ich èakal znepokojený a vystráchaný gróf Rajecký.
„Dcérenka moja!“ vykríkol a vzal ju do náruèia.
„A kde sú ostatní? Mám také zlé tušenie...“
„Aj ja, otecko! Bojím sa o Tomáška...“
zašepkala a skryla si tvár na otcovej hrudi.
Ešte na svitaní, len èo odpravil Barborku do
bezpeèia na Rajecký hrad, poslal gróf povoz,
aby cestou k Tepliciam pozerali, èi nenájdu
alebo nestretnú Tomáša.
Našli ho, pravdaže màtveho a pri òom dobitého
drába. Mladý Suòoga zo spoloèníkmi tu boli
skôr a na òom si vyvàšili svoj hnev za útek
Barborky a zastrelenie Sú¾ovského.
Barborka si mohla oèi vyplaka na pohrebe
Tomáša. Až teraz vedela, ako ho mala rada. Gróf
Rajecký prišiel najprv neèakane o milo-vanú
manželku a teraz naraz o verného kapitána i
nádejného zaa.
Zanevrel na svoj hrad i na osud, èo jemu a
dcére nedoprial šastie a hrad opustil. Odišiel,
nevedno kam, aj s peknou Barborkou, na ktorú
si ešte dlhé roky v Rajci a okolí spomínali.
No a hrad, ako väèšina podobných neodolal
zlodejom a èasu. Len kameò z neho sa zachoval
doteraz v múroch rajeckého kamenného
kostola.
Koniec

DETI A PRÁZDNINY
V dòoch 14.8.- 18.8.2006 sa
konal druhý turnus denného
prímestského tábora, ktorý
organizova-lo MsKS v Rajci.
Sedem-nás detí si skúšalo
svoju zdatnos a vedomosti
v znalostiach svojho okolia.
Zúèastnili sa menšej túry na
Šujské rašelinisko, spoznávali
históriu Èièmian a Rajeckej
Lesnej, kde strávili aj noc. Na
každý deò boli pripravené
súaže a hry, kde deti mohli ukáza nielen svoje vedomosti, ale aj šikovnos pri tvorbe mydielok a
stojanov. Ïakujeme Farskému úra-du v Rajeckej Lesnej za poskytnutie priestorov na noc¾ah.
Fotky z èinnosti oboch táborov a ich kroniky budú vystavené v priestoroch MsKS Rajec.
E. Pekná

Na svojej ceste na bicykli okolo Slovenska sa
v Rajci zastavil cestovate¾ Raso Ekkert.
Popri obede pozdravil aj obyvate¾ov mesta Rajec.

Písal sa rok 1946, presnejšie
13. apríl 1946. Práve vtedy, pred
60 rokmi mali svadbu dvaja mladí
¾udia. Edita Popperová a Ján Mahrer si povedali áno na
Radnici v Rajci. Obaja boli židia a obaja to pocítili nielen
poèas II. svetovej vojny, ale aj v rokoch po nej. Cez vojnu
transportovali Editu s celou rodinou do koncentraèného tábora
v Po¾sku, odkia¾ sa vrátila sama, ostatní èlenovia rodiny tam
zomreli. Ján sa cez vojnu skrýval pred Nemcami. Z jeho rodiny
prežil len on s mamou, otca Nemci zabili. Ján mladej Edite
dvoril ešte pred vojnou. Keï sa po jej skonèení stretli na stanici
v Rajeckých Tepliciach pochopili, že nebola náhoda, že prežili.
Po svadbe sa usadili
v Rajci, kde mal pán
Mahrer mäsiarstvo.
Založili si rodinu,
v ktorej sa im narodili
tri dcéry: Tatiana, Eva
a Viera. Prišli však
roky tvrdého komunizmu, majetok im
skonfiškovali a Jána,
ako hovorí „pre bravèové špeky“, poslali
na 4 roky do väzenia
Jáchymovských baní.
Pani Edita sa tiež nevyhla väzeniu, na jeden rok bola zatvorená
v Žiline. Dcéry zostali v opatere starej mamy.
Ich život nebol ¾ahký, ani keï sa neskôr presahovali do Žiliny.
V roku 1967 emigrovali do Izraela dcéry Viera a Eva a o rok neskôr

aj ich rodièia. Zaèali ži nový život
v novom štáte, ktorý nazývajú
domovom. Museli sa nauèi
hebrejèinu, aby mohli
komunikova. Po roku 1989
sa však opä vracajú na
Slovensko, aby každé leto
prežili v krásnom prostredí
Rajeckých Teplíc.
Dcéra Viera Groznerová
im tento rok pripravila
darèek. Spolu so Zborom
pre obèianske záležitosti v
Rajci zorganizovala diamantovú svadbu na tom
istom mieste, kde sa sobášili
pred 60 rokmi. Tentoraz to
však nebol len civilný
sobáš. Prekvapením pre rodièov bol cirkevný sobáš za úèasti rabína
z Košíc, ktorý sa konal pod¾a židovských tradícií a rituálov. Všetci
zúèastnení boli otoèení smerom na východ, manželka sedemkrát
obišla za sprievodu dcér svojho manžela. Poèas obradu, ktorý bol
v hebrejèine, sa odriekali modlitby, èítali sa èítania z biblie. Ženích
nastokol prsteò svojej manželke, nohou rozbil svadobný pohár a
daroval manželke vzájomne podpísanú predmanželskú zmluvu.
Obidvaja oslávenci sa zhodli v tom, že diamantová svadba bola
ove¾a krajšia a dojímavejšia ako tá prvá.
Manželom Mahrerovcom prajeme ve¾a zdravia, lásky, spokojnosti a
ešte mnoho spoloèných chví¾ strávených nielen na Slovensku, ale aj
v ich domove v Hajfe.

DIAMANTOVÁ SVADBA

Má
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
A
MESTSKÁ KNIŽNICA

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v auguste 2006
60 rokov
Jana Huliaková
Šimon Macák
70 rokov Ján Ulèák
80 rokov
Mária Jakubíková
František Paulíny
Mária Žideková
92 rokov Anna Paulinyová

organizujú
v školskom roku 2006/2007 súaž pre deti
NAJ NAJ NAJ aktívnejší detský èitate¾
Súaž bude prebieha od 2.10.2006 do 29.6. 2007
Kategórie:
žiaci 1. roèníka ZŠ (zúèastnia sa súaže od marca 2007)
deti vo veku 7 - 10 rokov
deti vo veku 11 - 15 rokov

Jubilanti v septembri 2006
60 rokov
Ján Paulíny
Michal Macák
Bohumila Špièková
Anna Veselá
Mária Cibulková
70 rokov Ladislav Golier
80 rokov
Jozefína Siládiová
Pavol Šimko
Antónia Janíková
85 rokov
Mária Smiešková
Ján Špánik
86 rokov Ján Buèek
87 rokov
Otakar Dúbravka
Anna Pavlovièová
94 rokov Elena Kavcová

Víaza každej kategórie èaká hodnotná cena!!!
Podmienky súaže sa dozviete v Mestskej knižnici v Rajci.
MsKS

RAJEC

PRIPRAVUJEME:
KURZ PALIÈKOVANIA DOSPELÍ

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRE DETI
OD 6 DO 10 ROKOV

Narodení
Filip Prochorov
Viktória Repková
Veronika Repková
Marcel Cep
Alexandra Zacková
Daniel Èako
Jana Kasmanová
Michael Sièák

KRÚŽKY PRE DETI:
PALIÈKOVANIE, TKANIE, DROTÁRSTVO,
DIVADELNÝ KRÚŽOK
JOGA V DENNOM ŽIVOTE
Na všetky krúžky a kurzy sa môžete prihlási do 30.9.2006
v MsKS Rajec. Bližšie informácie: tel.: 542 2067,
542 4703, email: kniznicarajec@rajec.net

Otváracie hodiny poèas roka
pondelok piatok
8.00 - 11.30 h
13.00 - 15.00 h

Námestie SNP 15/15 Rajec
Kontakt:
Tel: 041/ 542 47 03,
0910 636 250, 0904 475 087

Vstupné v Mestskom múzeu:
Deti do 15 rokov a dôchodcovia ....... 10,- Sk
Dospelí............................................... 20,- Sk
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Zomrelí
Magdaléna Fabanová 2.3.1920 - 1.8.2006
Agnesa Kalužayová 16.1.1912 - 3.8.2006
Pavol Šupka 26.1.1919 - 31.7.2006
Ján Vanák 15.2.1948 - 3.8.2006
Mgr. Jozef Znášik 19.3.1945 - 8.8.2006
Hilda Surová 29.12.1942 - 18.8.2006
Štefan Baèa 5.5.1919 - 23.8.2006
Anna Kotríková 20.10.1935 - 31.8.2006

Sobáše
Zdenko Kuriš a Eva Vlèková 12.8.2006 Rajecké Teplice
Jaroslav Kopera a Zuzana Kasmanová 19.8.2006 Rajec
Ing. Jozef Hudec a Mgr. Monika Jakubíková 19.8.2006 Žilina
Radoslav Kamenský a Gabriela Líškova 26.8.2006 Rajec
Rastislav Fusko a Zuzanan Janurová 26.8.2006 Rajec
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BIELA SMR...
Drogy - èo spôsobujú...
Závislos a odvykanie
Drogy sú látky, požitím ktorých èlovek inak
rozmýš¾a, cíti vône a chu. Niektoré drogy
utlmujú, niektoré naopak povzbudzujú. Sú
ve¾kým nešastím pre rodinu, dom alebo
sídlisko.
Pod¾a Trestného zákona je omamnú látku
alebo psychotropnú látku zakázané :
- vyrába, dováža, kúpi, preda,
sprostredkova, prechováva,
vymeni alebo inak zadováži,
- neoprávnené prechováva pre vlastnú
potrebu,
- taktiež je zakázané vyrába,
prechováva a zadováži sebe alebo
inému predmet urèený na
nedovolenú výrobu omamnej látky a
psychotropnej látky.
Šírenie toxikománie je trestné. Kto zvádza
iného na zneužívanie inej návykovej látky než
alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto
zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo
šíri, potrestá sa odòatím slobody na 1 až 5
rokov. Vyššia trestná sadzba (až 8 rokov)
hrozí v prípade, ak sa takýto èin spácha na
osobe mladšej ako 18 rokov.
Najznámejšie nelegálne drogy sú marihuana,
heroín, kokaín a extáza. Každá je síce iná, ale
všetky majú spoloèné, že ovládajú myslenie,
správanie a prežívanie, trvale poškodzujú
zdravie a môžu spôsobi až smr, stoja ve¾a
peòazí.

WORLD HARMONY RUN V RAJCI

Sušené konope sa nazýva aj marihuana. Po
jej užití èlovek vníma okolitý svet úplne inak.
Nemôže ovláda svoje správanie a pohyby a
ažko sa sústreïuje. Bez nej sa dostáva do
depresie a túži po silnejšej droge. Heroín
pôsobí tak upokojujúco a utišujúco na
organizmus, že môže zastavi srdce a
dýchanie a spôsobi smr. Kokaín je droga,
ktorá spôsobuje podráždenos, nespavos a
depresie. Po vpichoch sa na tele robia hnisavé
vredy a rany. Extázu berú mladí ¾udia najmä
na diskotékach, pretože sú potom schopní bez
prestania ve¾a tancova. Keïže pritom vôbec
nejedia, nepijú, sú na dne svojich síl a od
vyèerpania môžu aj umrie.
¼udia zaèínajú užíva drogy väèšinou zo
zvedavosti, z nudy, alebo tak riešia svoje
problémy. Tiež preto, lebo sa naskytne
príležitos a aj oni chcú by pri tom. Èlovek to
chce raz vyskúša a potom sa to väèšinou
konèí drogovou závislosou. Niektorí ¾udia
skúšajú drogy dlhšie a potom s tým prestanú.
Iní pokraèujú ešte dlhšie a prejdú aj na tvrdé
drogy. Po nejakom èase už bez nich
jednoducho nemôžu ži. Stávajú sa závislými.
Telo nemôže už viac by bez drogy. Sú drogy,
ktoré ovládnu rozum èloveka. Napríklad
marihuana. Èlovek si myslí, že bez drogy niè
nedokáže. Sú však drogy, napr. heroín, ktoré
zotroèia telo aj rozum. ¼udia závislí na
drogách minú denne niekedy aj 200 - 300,-Sk,
èo automaticky znamená, že sa musia živi
rôznou trestnou èinnosou, aby si zadovážili
tieto prostriedky. Väèšinou páchajú rôznu
majetkovú trestnú èinnos, napr. krádeže
vlámaním do MV, ale aj lúpežné prepadnutia a
získané veci potom pod cenu predávajú, len

Svetový beh harmónie je nesúažný
štafetový beh, ktorý chce posilni medzinárodné priate¾stvo a porozumenie.
Tento rok medzinárodný tím bežcov
ponesie horiacu pochodeò, symbolizujúcu túžbu ¾udstva pre harmóniu, cez

Rajec sa 22. júla 2006 stal dôležitým
dielom sveta harmónie, keï aj cez naše
mesto prebiehal World Harmony Run
(Svetový beh harmónie). Na Slovensko
pribehli bežci z Èeskej republiky, navštívili
mestá a obce severného a západného
Slovenska a odovzdali pochodeò
rakúskym susedom.

aby získali peniaze na ,,svoju dávku". Treba si
uvedomi, že túto trestnú èinnos páchajú
väèšinou pod vplyvom omamných látok, kde
strácajú zábrany a sú ochotní vykona veci,
ktoré by v normálnom stave neurobili napr.
ublíži na zdraví.
Na Slovensku je ve¾a ¾udí závislých na
tvrdých drogách. Tí ktorí si chcú odvyknú,
môžu požiada o pomoc výchovné,
psychologické a špeciálne zdravotnícke
zariadenia a nastúpi na odvykaciu lieèbu.
Môžu sa lieèi aj ambulantne. Tu sa odborníci
najprv pokúsia dosta z tela závislého drogu
von. Potom ho uèia rieši svoje problémy bez
drogy.
Drogová problematika sa dotýka v súèasnej
dobe všetkých regiónov Slovenska.
Nevyhýba sa už ani malým mestám a
dedinám, mesto Rajec nevynímajúc.
Vzh¾adom k tomu, že distribúcia drog je pre
dealerov ve¾mi lukratívna záležitos z
h¾adiska finanèného prospechu, je ve¾ký
predpoklad, že boj s drogami bude ve¾mi
nároèný. Èas úloh pri boji s drogovou
trestnou èinnosou stojí na pleciach rôznych
zložiek polície hlavne vo forme preventívnorepresívnych opatrení, èas na pleciach
špecializovaných zdravotníckych zariadení,
ale nemalú úlohu zohráva najbližšia rodina.
Hlavne u mládeže môžu ma rodièia ve¾ký
vplyv na to, èi ich diea pod¾ahne alebo
nepod¾ahne drogám tým, že sa budú zaujíma
o mimorodinný život dieaa a snaži sa rieši
už len náznaky problémov. Je to ve¾mi
nároèná úloha, ale pri boji s drogovou trestnou
èinnosou možno najrozhodujúcejšia.
OO PZ Rajec

viac ako 100 krajín na celom svete. ¼udia
z rôznych spoloèenských prostredí sa
pripoja k bežcom poèas trasy. Budú
podáva pochodeò z ruky do ruky a od
srdca k srdcu, ich spoloèné úsilie pomôže
vytvori jednotu a harmóniu v svetovej
rodine.
Na svojej trase sa Svetový beh harmónie
dotkne miliónov ¾udí. Bežci navštívia
školy, rôzne komunity, bežecké kluby
a miestne a národné vládne
organizácie.
Svetový beh harmónie je tak
hmatate¾ným vyjadrením ¾udskej
potreby pre priate¾stvo a porozumenie. Nesnaží sa získa peniaze
alebo propagova akýko¾vek politický názor, ale skôr vytvára dobrú
vô¾u medzi ¾uïmi a národmi.
World Harmony Run Europe 2006
prechádza cez všetkých 48 krajín
Európy na trase dlhej 27 000 km, keï
2. marca vyštartoval v Lisabone a 10.
októbra skonèí v Londýne.
pokraèovanie na str. 12
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Svetový beh harmónie bol založený v
roku 1987 indickým filozofom, atlétom a
básnikom Sri Chinmoyom. Ako uznanie
za svoju snahu o lepší svet získal cenu
Nehrua od UNESCO, a tiež nieko¾ko
èestných akademických titulov od
renomovaných svetových univerzít.
Beh organizuje Sri Chinmoy Marathon
Team. Táto medzinárodná dobrovo¾nícka organizácia blízko spolupracuje s
mnohými svetoznámymi organizáciami.
Mnoho svetoznámych športovcov
podporuje Svetový beh Harmónie: Tegla

Obzretie sa za súažou družstiev v tenise.
Po skonèení súaže družstiev stredoslovenského regiónu
prinášam hodnotenie našich družstiev mužov a mladších žiakov.
Muži I. trieda najvyššia trieda v Ss regióne.
Pri poh¾ade na súpisky jednotlivých družstiev sme si uvedomili, že
súaž bude ve¾mi vyrovnaná. Preto sme sa snažili naše družstvo
posilni, èo sa nám aj podarilo. Na hosovanie prišli dvaja hráèi:
Miloš Herman (28 rokov) z Èadce – spo¾ahlivý hráè s ve¾kými
skúsenosami z tenisu. Stal sa oporou družstva. Tomáš Jurko
(16rokov) z Martina, talentovaný hráè. Cie¾om nášho družstva je
každoroène sa vyhnú boja o záchranu.
1. zápas TK Rajec – TK Nová Dubnica 3:4 o výsledku tohto
zápasu sa rozhodovalo až vo štvorhrách. Vyrovnaný zápas s
nešastným koncom pre domácich.
2. zápas TK Rajec – TK Žilina B 3:4. V deò tohto zápasu sa
nehrala I. celoštátna liga mužov v tenise, preto do Rajca prišli štyria
hráèi, ktorí hrávajú túto súaž. Aj tak ako v predchádzajúcom
zápase sa rozhodovalo až vo štvorhrách. Hráèska kvalita bola síce
na strane hostí, ale nesmierna bojovnos našich hráèov skoro
priniesla ve¾ké prekvapenie. V takomto silnom zložení už hráèi TK
Žilina v tejto súaži nenastúpili. Toto bol najkvalitnejší zápas,
ktorý sme odohrali za celé úèinkovanie mužov, za posledné roky v
súaži družstiev mužov. Tento zápas nás utvrdil v tom, že hra sa dá
s každým.
3. zápas TK Bojnice – TK Rajec 2:5. Vyrovnané družstvá.
O výsledku sme rozhodli už v dvojhrách, keï sme vyhrávali 4:1.
Štvorhry boli už len povinnou dohrávkou. V tomto zápase sme
èakali vyrovnaný boj, èo sa aj potvrdilo. Bojovalo sa o každú
optièku. Naši hráèi zahrali v tomto zápase takticky ve¾mi dobre.
4. zápas Tenisia B. Bystrica – TK Rajec 7:0. Najlepšie družstvo
súaže. Na tento zápas sme nastúpili s úmyslom zahra si s kvalitným súperom. Aj keï predvedená hra nebola zlá, výsledok bol
pre nás krutý.
5. zápas TK Púchov – TK Rajec 1:6. Vzh¾adom na to, ako
nepriaznivo sa pre náš región vyvíjala II. liga, bol tento zápas pre
záchranu ve¾mi dôležitý. V prípade prehry by sme mohli súaž
opusti. V tomto zápase sa prejavil kolektívny duch nášho družstva
a ve¾ká bojovnos všetkých hráèov. Zápas sme nakoniec s preh¾adom vyhrali, èím sme zachovali I. triedu pre náš oddiel aj pre
ïalší rok.
Okrem už spomínaných dvoch hráèov, ktorí u nás hosovali, za
Rajec hrali aj títo Rajèania: Michal Pekara (24 rokov), Peter Veselý
(28 rokov), Juraj Veselý (31 rokov). Pre všetkých troch hráèov
platí, že sú bojovníci, ktorí nikdy svoj zápas nevzdajú a sú herne
vyzretí. Jaroslav Jarina (16 rokov) ve¾ký talent rajeckého tenisu, sa

Loroupe (Keòa), Tatiana Lebedeva, Paul Tergat, Paul Radcliff a Carl
Lewis.
Svetový beh harmónie môžete denne sledova na internete. Príbehy a
fotografie sú denne aktualizované. Možno sa nájdete i vy na
www.wordharmonyrun.org.

tomuto športu venuje maximálne a to dokazuje nielen v súaži
družstiev, ale aj v súaži jednotlivcov, kde dosiahol pekné
výsledky.
Všetkým mužom, ktorí reprezentovali TK Rajec a mesto Rajec
v tejto súaži ïakujem za predvedenú hru a dosiahnuté výsledky.
Tabu¾ka muži.
I. trieda muži
z
v p skóre B
1. Tenisia Banská Bystrica
5
5 0 2:3
10
2. TK Žilina B
5
3 2 14:21
8
3. TK Nová Dubnica
5
3 2 20:15
8
4. TK Rajec
5
2 3 17:18
7
5. TK Tenis Centrum Bojnice A 5
2 3 16:19
7
6. TK Púchov
5
0 5 6:29
5
Mladší žiaci III. trieda stredoslovenského regiónu.
Keïže sme hrali súaž v rovnakom zložení ako v roku 2005,
poèítali sme pri našej hre s postupom do II. triedy.
1. kolo TK Rajec – TK B. Bystrica B 7:0. Výsledku tohto zápasu
zodpovedá aj predvedená hra, kde hráèi boli jednoznaène lepší
v každom stretnutí.
2. kolo TK Prievidza B – TK Rajec 3:4 vyrovnaný zápas do
poslednej loptièky. Naši mladí tenisti aj na pôde súpera dokázali, že
vedia hra dobrý tenis.
3. kolo TK Púchov – TK Rajec 7:0 kontumaène. Stretnutie sa malo
hra 7.5.2006 so zaèiatkom o 9.00 h. Domáci chceli hra so
zaèiatkom o 12.30 h. TK Rajec s týmto nesúhlasil a keïže SsTZ
nezariadil nový zaèiatok zápasu, tak sme nastúpili na zápas pod¾a
aktuálneho rozpisu. SsTZ o 9.00 hodine. Domáci na tento zápas
nenastúpili. Boli sme presvedèení, že sme neporušili súažný
poriadok a preto sme oèakávali kontumáciu v náš prospech.
Výkonný výbor SsTZ nariadil hra nový zápas, na ktorý sme
odmietli nastúpi a preto nám zápas kontumovali v náš neprospech.
Toto nekompetentné rozhodnutie VV SsTZ nás stálo postup do II.
triedy. Celkovo som s úèinkovaním hráèov spokojný.
Družstvo mladších žiakov hralo v zložení: Matúš Šujanský,
Ladislav Dubovan, Daniel Fraštia, Juraj Jarina, Jakub Petráš a
Daniel Dubec. Všetci chlapci majú predpoklady hra tenis a záleží
len na nich, ako budú k tomuto športu pristupova. Aj im patrí
poïakovanie za reprezentáciu TK Rajec a mesta Rajec.
Tabu¾ka mladší žiaci.
III. trieda mladší žiaci
z
v
p skóre B
1. TK Púchov
3
3 0 16:5
6
2. TK Rajec
3
2 1 11:10 4
3. TK Banská Bystrica B
3
1 2 6:15
4
4. TK Baník Prievidza B
3
0 3 9:12
3
Z tohto vidie, že tenis v Rajci žije a má aj úspechy. Tenis je
finanène nároèný šport a ak chceme, aby ïalej fungoval aj v
zozname športov mesta Rajec, tak by si zaslúžil väèšiu podporu zo
strany mesta.
Ing. Ladislav Pekara
predseda TK Rajec

Mestské noviny Rajèan, založené v roku 1957, vychádzajú jedenkrát mesaène. Vydáva Mestský úrad v náklade 260 ks. Adresa redakcie: Mestské kultúrne
stredisko, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel./fax: 041/542 4703. Tlaè: ROS v Žiline, tel.: 041/5625 956.Registrované Okresným úradom v Žiline pod
èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. Príspevky sa prijímajú do 25. v mesiaci. Uverejnené názory sa nemusia zhodova so stanoviskom redakcie. Cena 10 Sk.

