


Výstavba golfového ihriska

postupne uzatvára� (v èasti od cesty). 
Zavedú sa drenážne, filtraèné a izolaèné 
potrubia, následne sa navezie ornica a bude 
sa zatrávòova�. Týmto sa zmení celkový Z tohto dôvodu sme ich vyzvali, aby efek-
poh¾ad od cesty a odpad už nebude tak tívnejšie využili priestory a neplatili za to, za V aprílovom Rajèane 
vidite¾ný. Rozpoèet na celú akciu èo nemusia. Sociálne oddelenie sa teda ste avizovali, že v polo-
predstavuje zhruba 7 mil. korún. pres�ahovalo na II. poschodie, na I. poschodí vièke mája zaènú práce 
Keïže skládka má životnos� len do roku im zostala už len jedna kancelária, kde majú v bývalej Medike, kde 
2008, už teraz pripravujeme projektovú techniku. Do uvo¾nených kancelárií na          vznikne penzión pre 
dokumentáciu v zmysle novej legislatívy. I. poschodí sa pres�ahuje pokladòa, ktorá už starších ¾udí a nájomné 
Vypracuje sa nová „kazeta“, ktorá umožní nebude na sekretariáte, ale bude samostatná. byty. 
uskladòovanie odpadu na ïalších 10 až 12 Svoje priestory tu bude ma� i mestská polícia.  Projektová dokumentácia pre stavebné 
rokov.  povolenie bola doruèená na mestský Novou riadite¾kou Mestského kultúrneho 
Dlhší èas sa hovorí o vybudovaní úrad, ktorý zaèal stavebné konanie. strediska v Rajci sa stala p. Anna Tordová. 
hypermarketu v našom meste. Môžete Investor mal ešte doplni� projektovú Ako ste dosia¾ spokojný s jej prácou? 
nám k tomu nieèo nové poveda�? Myslím si, že je to pozitívna zmena. V priebe-dokumentáciu, ale nestalo sa tak. Pod¾a 
Vzh¾adom k tomu, že sme sa stretli s hu dvoch týždòov, ako je vo svojej funkcii, najnovších informácií je celá stavba 
pozitívnym ohlasom u obyvate¾ov Rajca, sme to už pocítili aj na úrade. Osobne si pozastavená, pravdepodobne z finanè-
Mesto chce by� nápomocné pri jeho myslím, že bude prínosom a kultúra sa pod jej ných dôvodov. Firma, ktorá vypracovala 
vybudovaní. vedením môže ubera� iným smerom a zaène projekt, mala realizova� aj celú dodávku 
Bola vypracovaná identifikácia parciel.    viac spolupracova� s ostatnými organizáciami stavebných èastí. Náklady predstavovali 
V priebehu 2 až 3 týždòov budú zvolaní v meste.  približne 70 miliónov Sk. Je možné, že sa 
majitelia pozemkov, ktorých sa to týka. to investorovi zdalo príliš drahé a h¾adá Aká je situácia s budovaním U-rampy v na-
Firma zastrešujúca celý výkup osloví lacnejšieho dodávate¾a. Nás to ve¾mi šom meste?
majite¾ov s cie¾om pozemky odkúpi�.  Už v minulom roku sme chceli mladým mrzí, ale nedá sa niè robi�.
Pod¾a našich informácií je situácia taká, že ¾uïom vyjs� v ústrety a vybudovali sme im Posledné májové dni sa zaèalo i s úpra-
do konca roka bude pripravené stavebné posilòovòu. Dúfali sme, že tínedžeri, ktorí vou dvora za mestským úradom. Aké 
povolenie a investor je ochotný hneï zaèa�  potrebujú niekde ukazova� svoju silu, sa už práce sa budú realizova�?
s výstavbou. Môžem už zverejni�, že sa budú realizova� tam a nie na mestskom V 1. etape sme opravili èas� chodníka na 
jedná o obchodný re�azec TESCO. majetku. Keïže vandalizmus a devastácia Štúrovej ulici a parkovisko za budovou 

majetku pretrvávajú, rozhodol som sa s mestského úradu. Teraz pokraèuje druhá 
budovaním U-rampy poèka�. etapa, kedy sa vo dvore 
Chcel by som vysla� mladej demontuje betónová pokrývka 
generácii otvorenú výzvu priestranstva a položí sa 
prostredníctvom Rajèana. zámková dlažba. V priebehu 
Dávam im skúšobnú dobu      mesiaca by to malo by� 
jeden rok, aby sa zaèali kroti� hotové. 
a  s e r i ó z n e  s p r á v a �  k  Ïalšou investiènou akciou    
mestskému majetku. Možno si v tomto roku bude pokraèo-
to neuvedomujú, ale napr. vanie rekonštrukcie kultúr-
vyliatie saponátu do fontány neho domu. 
stojí mesto 10 až 15 tisíc Tento rok chceme dorieši� ešte 
korún. Pokia¾ nebudeme malú klubovòu a vchodové 
musie� vynaklada� peniaze na dvere zozadu, ktoré sú v dezo-
to, èo poškodia, zostanú nám látnom stave. Budeme vymie-
peniaze na U-rampu. Musím òa� i vchodové dvere do 
však pocíti� z ich strany urèité vývarovne zvonku, pretože 
zlepšenie.  celý objekt je náš a p. Kollá-

rová je len v prenájme. Informaèný kiosk pred 
Neskôr sa snáï podarí opravi� vstupom do budovy mests-
aj javisko. Ozvuèenie a kého úradu je nefunkèný. 

V budove mestského úradu došlo k pres-osvetlenie sa už urèite nebude realizova� Stal sa opä� terèom vandalov?
�ahovaniu sociálneho oddelenia na       Nebolo to mechanické poškodenie zvonku.    tento rok, pretože nemáme dostatok 
II. poschodie. Preèo ste k tejto zmene V dôsledku pre�aženia zhorel ventilátor. Po finanèných prostriedkov. Len v minulom 
pristúpili?         zavretí internetových herní sa mládež chodila roku sme tu preinvestovali 2,9 mil. Sk.  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny hráva� k nám. Èasom, keï vznikne v Rajci V mesiaci jún sa zaène s rekultiváciou 
pracoval na dvoch poschodiach a mal viac nová heròa, sa nám informaèný kiosk znovu smetiska v Šuji. Vysvetlite obèanom, 
kancelárií ako pracovníkov. Keïže uvo¾ní. Momentálne je nefunkèný, ale èo to v praxi znamená?
nezamestnanos� klesla na 5%, úrad práce pracujeme na jeho sprevádzkovaní.Na základe vypracovanej projektovej 
už nemá to¾ko klientov ako v minulosti.    dokumentácie sa skládka odpadu zaène 
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Neúprosne sa blíži koniec školského vecký výcvik, zberová 
roka, preto sme oslovili riadite¾ov našich aktivita a ïalšie.
škôl, aby zhodnotili, aký bol z ich poh¾adu. Zvláštna pozornos� sa 

venovala žiakom, konèia-
cim 9. roèník. Absolvovali 
MONITOR a predovšetkým 
rozhodnutie, akým smerom Mesiac jún sa nesie už tradiène v zna-
sa bude ubera� ich budúca mení ukonèenia školského roka a zaèiatku 
profesia.dovoleniek. Zvyèajne sa na toto obdobie 
Najvýraznejšie úspechy tešia najviac žiaci, ale aj ich rodièia. Pre 
dosiahli žiaci našej školy       uèite¾skú obec to znamená èas na hodno-
v týchto oblastiach: tenie vykonanej práce. Jeho výsledkom je 
Matematická olympiáda, aj skutoènos�, že si každý žiak svoju 
okresné kolo: F. Súkeník   „výplatu“ odnesie domov v podobe 
(6. A) - 3. miesto, L. vysvedèenia a zaène si užíva� prázdniny. 
Dubovan (7. A) - 2. miesto, V uplynulom školskom roku navštevovalo Celoslovenská výtvarná sú�až DÚHA: 
Š. Kavec (8. A) - 1. miesto.Mestskú základnú školu 716 žiakov v 27 L. Hanuliak (4. A) - Hlavná cena. Cenu 
Matematická pytagoriáda, okresné kolo:   triedach. Okrem plnenia rôznych variantov výstavy získal D. Husár (4. B), A. Žernovi-
Z. Spitzkopfová (4. A) - 2. miesto.uèebných plánov, sa práca so žiakmi èová (4. A), K. Kohútová, J. Gajdošová     
Geografická olympiáda okresné kolo:       orientovala aj na pestrú mimoškolskú (6. B), S. Hanusková (7. D), V. Bôtoš (7. D), 
J. Lio (5. A) - 4. miesto.èinnos� (16 krúžkov), na úèas� v sú�ažiach M. Èeròanský (7. B). 
Majstrovstvá okresu v cezpo¾nom behu:   odborných predmetov, umeleckú a športo- Okresná výtvarná sú�až EURÓPA V 
M. Miko (9. C) - 3. miesto.vú èinnos�. Prácu žiakom spestrili aj rôzne ŠKOLE: D. Uríková (4. A) - 3. miesto,        

exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky a pla- V. Sleziaková (7. B) - 2. miesto. 
Hviezdoslavov Kubín okresné kolo:           
S. Divková (7. A) - 3. miesto.
Biblická olympiáda - dekanátne kolo:        
Š. Kavec, M. Brodòanová a D. Buchová 
(8. roèník) - 2. miesto.
Mažoretkový krúžok, Majstrovstvá 
Slovenska: ve¾ké skupiny - 2. miesto,    
A. Hanusová a K. Majerèiaková (6. A) - 
1. miesto.
Moderný tanec DISCO CUP Žilina: 
taneèná skupina Èuèoriedky - 3. miesto.
Pekné úspechy priviezli zo svojho 
úèinkovania aj naši mladí šachisti, 
basketbalisti èi strelci. 
S rados�ou môžeme konštatova�, že žiaci 
sa so záujmom zapájajú do širokej palety  
aktivít ponúkaných našou školou . 
V hospodárskej oblasti sa nám okrem 
bežnej údržby podarilo poèas školského 
roka 2006/2007 zrealizova� rekonštruk-
ciu vzduchotechniky, montáž digestorov, 
o p r a v u  o d p a d o v ý c h  r o z v o d o v,  
ma¾ovanie  školskej  kuchyne a  
niektorých uèební, obnovi� školskú 
knižnicu, rekonštrukciu sociálnych  
zariadení pri telocvièniach a lokálnu 
opravu podlahovej krytiny.
Poïakovanie za spoluprácu patrí 
vše tkým tým,  k tor í  p r i spe l i  k  
prirodzenému chodu celej školy, žiakom, 
rodièom, firemným a iným partnerom a 
predovšetkým zamestnancom Mestskej 
základnej školy a Mestu Rajec, nášmu 
zriaïovate¾ovi.   

PaedDr. Marian Paprskár
riadite¾ školy

V mesiacoch apríl a máj sa vykonávali 
v meste tieto práce:
- Povodie Váhu Žilina v spolupráci              
s Mestom Rajec ukonèilo èistenie brehov 
rieky Rajèanky,
- dokonèilo sa oèistenie mesta po zimnej 
údržbe (zametanie ciest, vyhrabávanie 
trávnikov, èistenie cestných vpustí, 
vyštrkovanie nespevnených komunikácií),
- rozmiestnili a doplnili sa kontajnery na 
domový odpad,
- realizoval sa zber nadrozmerného odpadu, 
nebezpeèného odpadu a výkup papiera,
- realizuje sa údržba zelene, postupné 
kosenie trávnikov po celom meste, výsadba 
letnièiek,
- osádzajú sa nové detské preliezky 
(šmýkaèky, lezecká stena, retiazkové 
hojdaèky, pružinové koníky, prevažovacie 
hojdaèky, lavièky),
- opravili sa výtlky po meste,
- na školách prebiehala sú�až v zbere na ul. Jánošíkovej a ul. Sama Chalupku. 
tetrapakov, Zároveò sa pri detských ihriskách osádzajú 
- opravilo sa miniihrisko s umelou trávou lavièky.
pri Mestskej základnej škole. Pripravujeme:
Na jeseò minulého roka sa vykonala údržba - údržbu dopravného znaèenia (natretie 
jestvujúcich detských ihrísk v meste. vodorovného znaèenia - prechody, 
Hojdaèky, preliezky boli opravené a cyklistické pásy, doplnenie zvislého 
natreté. V tomto roku sa detské ihriská znaèenia na mestských komunikáciách)
dopåòajú o ïalšie hojdaèky, pružinové - opravu lavièiek na námestí,
koníky, šmýkaèky, lezecké steny a - opravu pódia na námestí  
preliezky. Vytvorili sa aj nové plochy, napr. 

Oddelenie výstavby a ŽP 

Štefan Kavec



priate¾skú atmosféru vo vz�ahu: vedenie lifikovanos� pedagógov, flexibilný mladý 
školy - uèite¾ - žiak - rodiè. kolektív, nové moderné uèebne biológie, 
- v súvislosti s riešením výchovných  c hé m ie ,  š tu d en ts kého informaèného 
a vzdelávacích problémov sme posilòovali centra, využitie športového areálu v okolí 
pozíciu výchovného poradcu, využívali školy, primerané materiálno-technické 
sme výchovno-poradenské aktivity meto- vybavenie, organizovanie akreditovaných Škola - slovíèko 
dických centier a Krajskej pedagogicko- kurzov anglického jazyka pre žiakov a krátke, pre niekoho 
psychologickej poradne, širšiu verejnos�. sa zdá jeho obsah 
- venovali sme náležitú pozornos� požia- V budúcnosti by sme chceli zlepši� zapo-príjemný, iný sa desí 
davkám a pripomienkam rodièov a žiakov, jenos� žiakov a pedagógov do projektovej pri jeho poèutí.
aby sme predchádzali vzniku konfliktov a èinnosti a snaži� sa o aktívnejšiu spoluprá-Škola je miesto, kam 
podávaniu s�ažností. cu zo strany rodièov pri riešení výchovno-sa mladí ¾udia cho-
Uvedené stanovené ciele sme realizovali aj vzdelávacích problémov, ktorú v súèas-dia uèi�, spoznáva� 
prostredníctvom rôznych aktivít, z ktorých nosti považujeme za nepostaèujúcu. svet, nadväzova� 
uvediem aspoò niektoré: Škola je otvorený dynamický systém, plní priate¾stvá, prežíva� 
- september plný športu (školské sú�aže   f u nk ciu informaènú, komunikaènú, vzde-prvé lásky. Málokto 
v plážovom volejbale, futbale, cezpo¾nom lávaciu a poradenskú. Po dôslednej analýze si uvedomuje, že je to 
behu), dosiahnutých výsledkov na konci školské-banka na rozdávanie vedomostí a zruè-
- divadelné predstavenie Black or white ho roka 2006/2007 budeme stanovova� no-ností, ktoré študenti dostávajú od pedagó-
(Divadlo Maska z Banskej Bystrice), vé úlohy a ciele pre školský rok 2007/2008 gov zadarmo.
- koncert v réžii Dr. Igora Bergera, v duchu vyššie uvedeného.Vedomosti sú najväèším darom. V tomto 
- imatrikulácie,duchu si každý rok stanovujeme hlavné RNDr. Henrieta Melišová
- návšteva  environfilmu 2006, riadite¾ka školy       ciele v oblasti pedagogickej, výchovnej      
- príprava a realizácia osláv 50. výroèia za-i personálnej.
loženia školy, V pedagogickej oblasti sme sa snažili 
- beseda s historikmi z Ústavu pamäti náro-plni� nasledovné ciele:
da s témou Židia v ÈSR,- zvyšova� kvalitu výchovno-vzdelávacie-
- lyžiarsky kurz realizovaný v lyžiarskom ho procesu tak, aby naši študenti dosiahli èo 
zariadení Èertov - Lazy pod Makytou,najlepšie výsledky vo všetkých formách 
- 3. reprezentaèný ples školy,maturitnej skúšky a na prijímacích pohovo-
- Deò otvorených dverí,roch na vysoké školy,
- zájazd do Paríža, - nároky na úroveò požadovaných vedo-
- plavecký kurz v Chorvátsku,mostí zosúlaïova� nielen s koncepciou 
- hospodársky týždeò (skrátený kurz pod-novej maturitnej skúšky, ale reagova� aj na 
nikania vo fiktívnej firme) v spolupráci       meniace sa požiadavky vysokých škôl,        
s Metodickým centrom Banská Bystrica,s nutnos�ou prechodu na informaènú            
- v spolupráci s KPZ v Žiline besedy na té-a uèiacu sa spoloènos�,
mu obchodovanie so ženami, protidrogová - dosiahnu� zlepšenie celkovej známky 
prevencia a názorná ukážka zis�ovania školy prijatím opatrení, ktoré by pomohli 
prítomnosti drog pomocou cvièného psa,výrazne zníži� absenciu žiakov na vyuèo-
- výstava Tatry 2005vaní.
- exkurzia do lesníckeho skanzenu vo Vy-Vo výchovnej oblasti sme sa zamerali:
drovskej doline,- na hodnotovú orientáciu mladých ¾udí      
- iné zaujímavé a pre žiakov prospešné v duchu humanizmu,
aktivity.- na výchovu, vzdelávanie, prevenciu          
Môžeme sa pochváli� a poradenstvo v oblasti ¾udských práv,
výbornými výsledka-- venovali sme sa problematike predchá-
mi písomnej externej a dzania všetkých foriem diskriminácie, 
internej èasti maturit-rasizmu, xenofóbie a ostatných prejavov 
nej skúšky. Presnejšie intolerancie,
o nich informujeme  na- prostredníctvom èinností urèených koor-

 dinátorov sme sa snažili predchádza� 
ako i dosiahnutých vý-výskytu negatívnych sociálno-patologic-
sledkoch v predmeto-kých javov, drogovej závislosti, realizovali 
vých olympiádach. sme enviromentálnu výchovu na základe 
Najlepšie výsledky dlhodobo vypracovaného plánu. Rôznymi 
sme dosiahli v sú�aži športovými aktvitami a reláciami do škols-
Zenit, olympiáde ¾uds-kého rozhlasu sme sa snažili podporova� 
kých práv a chemickej zdravý spôsob života a predchádza� tak 
olympiáde. vzniku civilizaèných chorôb.
Medzi silné stránky V personálnej oblasti sme sa systematicky 
školy patrí vysoká kva-usilovali vytvára� profesionálne tvorivú a 

www.gymrajec.edupage.org

Štefan Kavec

Bolo slneèné piatkové popoludnie        
a námestím sa rozliehal smiech a spev. 
Skupinky mladých ¾udí, ktorým sa na 
sakách a blúzkach vynímala zelená stužka, 
vchádzali do obchodov, reštaurácií, 
pohostinstiev i úradov. Boli to maturanti 
rajeckých gymnázií, ktorí sa lúèili so 
školou, ale aj s mestom, v ktorom roky 
študovali. Sprievod im robili gitary, 
rapkáèe, megafón, èi bongo. Zastavovali 
všetkých, ktorých stretli, èi už to boli 
chodci, cyklisti, alebo autá a pýtali nejakú 
tú „almužnu“ do klobúkov. Chceli sa ešte 
naposledy zabavi�, trochu si uži� pred tým, 
ako ich k uèeniu pripútajú maturity. Dnes 
chcú oslavova�, zajtra podaktorí lieèi� 
bo¾avú hlavu a celý budúci týždeò sa uèi�. 
Niektorí poctivci už dávno vedia všetko, èo 



sa dalo, ale nájde sa aj zopár hviezd, ktoré nauèili. Maturita je prvou skúškou lavice a noví profesori. Držme všetkým 
dúfajú, že sa na maturitách stane zázrak a dospelosti, ktorú musia zvládnu�. Veï už palce, aby mali š�astnú ruku pri výbere 
vytiahnu si práve tú otázku, ktorú jedinú sa na nových študentov èakajú vysokoškolské maturitných otázok a aj ústretovú komisiu.

objektivity.  Usporiada� kultúrne podujatie mimo 3.  kategória:  Cena za naj lepšiu 
Sú�ažilo sa o hlavné ceny v každej kategó-ve¾kých miest, vytvori� z neho tradíciu, interpretáciu - Anna Brezániová  
rii. Výsledky 15. roèníka PSHT:ktorá všetkých prítomných obohatí, nie je (klarinet), MZUŠ Rajec, pedagóg Anton 
1.  kategória: Cena za naj lepšiu tvoríme v  samozrejmá vec. Takúto tradíciu   Gamboš. Èestné uznanie - Tomáš 
interpretáciu diela slovenského autora Mestskej základnej umeleckej škole          - Pohùnek (trúbka), ZUŠ L. Árvaya Žilina, 
Dominik Chovanec (klavír), ZUŠ Púchov, v Rajci. Je to Prehliadka slovenskej pedagóg Martin Ševèík.
pedagóg Mgr. Olšák. Èestné uznanie - hudobnej tvorby pre deti a mládež. Zaèalo 4.  kategória:  Cena za naj lepšiu 
Gabriela K¾uèková (spev), MZUŠ Rajec, sa to pred pätnástimi rokmi, keï nadšenci interpretáciu - Violonèelový súbor 
pedagóg Iveta Garbárová.pre našu slovenskú hudbu zaèali pozýva�    Rados� MZUŠ Rajec, umelecká vedúca 
2. kategória: Cena za najlepšiu interpre-z okolitých základných umeleckých škôl O¾ga Pažická. Èestné uznanie - Flautové 
táciu - Katarína Brunová (klavír), ZUŠ žiakov a ich pedagógov, aby ukázali svoje duo Veronika Babulová a Patrícia 
Mart inská  Ži l ina ,  pedagóg Mgr.  umenie v hre na hudobných nástrojoch a Rybárová, MZUŠ Rajec, pedagóg  
Chovancová. Èestné uznanie - Nicola speve. Vïaka patrí predošlým riadite¾kám Martina Kamenská.
Pøikrylová (klavír), ZUŠ Martinská Antónii Polaèkovej a Mgr. Antónii Turia- Ako hos� PSHT sa predstavilo sláèikové 
Žilina, pedagóg Mgr. Chovancová. novej, bez ktorých by sme dnes 15. roèník kvarteto zo ZUŠ L. Árvaya zo Žiliny 

nemali. Lebo na pôvodnú slovenskú tvorbu (primárius Marián Štúò), ktorí podali 
sa èasto a neprávom zabúda. Tu v Rajci, brilantný výkon.
uprostred krásnej prírody Malej Fatry, na Pod¾a odbornej poroty podala najlepší 
òu nezabúdame. výkon zo sú�ažiacich naša Anka 
Tento rok sme na prahu novej tradície. Brezániová v diele Milana Nováka 
24.mája sa konala prvá sú�ažná Prehliadka Sonatína, ktorú na klavíri sprevádzala 
slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mlá- PaedDr. Eva Kyšková.
dež (PSHT), ktorú sa nám podarilo dosta� Celú prehliadku nahrával Slovenský roz-
medzi sú�ažné podujatia, ktorých vyhlaso- hlas a myslím si, že sa nám podarilo položi� 
vate¾om je Ministerstvo školstva SR. Je to základy novej sú�ažnej tradície na 
teda celoslovenská sú�až. propagáciu slovenskej hudby, slovenských 
Sú�ažilo sa v štyroch kategóriách: hudobných skladate¾ov a mesta Rajec.
1. kategória - žiaci do 11 rokov Vïaka patrí aj Mestu Rajec a primátorovi 
2. kategória - žiaci do 15 rokov Ing. Jánovi Rybárikovi, bez podpory 
3. kategória - žiaci do 19 rokov ktorých by sme takéto ve¾ké podujatie 
4. kategória - komorné súbory nemohli organizova�.

Ve¾ká vïaka na záver patrí uèite¾om a za-
mestnancom školy, ktorí sa podie¾ali na 
príprave, organizácii a priebehu prehliad-
ky. Máme množstvo námetov a prianí do 

Na prehliadke sa zúèastnilo 7 škôl, 75 žia- budúcnosti, ktoré by sme radi zrealizovali. 
kov a 30 pedagógov. Sú�až bola anonymná, Na budúci rok sa ve¾mi tešíme a srdeène 
takže porota nevedela kto vystupuje. Tým vás pozývame do h¾adiska.
sme chceli zachova� èo najväèšiu mieru 

V odbornej porote zasadli Mgr. Monika 
Bažíková zo Žilinskej univerzity a dvaja 
hudobní skladatelia Mgr. art. Pavol Krška   
a Andrej Kalinka .

Lucia Uhliariková

PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ MZUŠ 

Anna Brezániová



celkový dojem.   
Nakoniec porota, 
po dlhom rozho-Bolo 15. mája, keï sa už po ôsmy krát 
dovaní, v každej konala v Pastoraènom centre v Rajci 
kategórii vybrala sú�ažná prehliadka v prednese duchovnej 
tých najlepších. poézie a prózy. Dialo sa tak na poèes� 
Okrem hlavných biskupa ThDr. Andreja Škrábika. Každý 
cien udelila v rok sa do tejto sú�aže prihlasuje èoraz viac 
každej kategórií aj detí a mladých ¾udí. 
„Cenu poroty“. Na tohtoroènom roèníku sa zúèastnilo 
Dostali ju deti, spolu 46 sú�ažiacich základných škôl         
k t o r é  p o r o t u  z Rajca, Lietavskej Lúèky, Kamennej 
nieèím zaujali, ale Poruby, Teplièky nad Váhom, Žiliny, 
mali len malú Ïurèinej, Kuneradu a Jasenového.
šancu na výhru. Žiaci boli rozdelení do dvoch vekových 
Všetci výhercovia kategórií pod¾a roèníkov, ktoré navštevujú. 
si domov odniesli Kategórie boli ešte rozdelené na poéziu a 
hodnotné knihy, prózu. Najèastejším autorom, ktorého 
výrobky z dreva, tvorbu deti prednášali, bol slovenský 
kvety a diplomy.  spisovate¾ Milan Rúfus, ale objavili sa aj 
Už teraz sa mnohé Rezbár, Predajòa Eva p. Marta Paulí-zahranièní autori ako Bruno Ferrero.
deti tešia na deviaty roèník prehliadky, niová, Predajòa Fit p. Viliam Pekný, Porota, ktorá bola tvorená prevažne 
ktorý by sa mal kona� opä� v polovici mája. Predajòa kvetov p. Vysoký, Predajòa pedagógmi, nemala ¾ahkú úlohu vybra� 
Organizátor - Mestské kultúrne stredisko zeleniny a ovocia p. Anna Hasalíková, Ing. tých najlepších. Kritérií, pod¾a ktorých 
Rajec ïakuje sponzorom: Pekáreò Emília Rybáriková a RNDr. Ružena hodnotili, bolo ve¾mi ve¾a. Od výberu 
Bohdalová, Pekáreò Božo, Korasan, Rybáriková.diela, cez artikuláciu, prednes až po 
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Lucia Uhliariková

V dòoch 16. a 17. 5. 2007 sa 60 
detí z družín obidvoch základných 
škôl v Rajci zišlo v priestoroch 
Mestského kultúrneho strediska 
(MsKS), aby svojimi kresbami aj 
prianiami dotvorili atmosféru 
Medzinárodného dòa detí. Ich práce 
zdobia okná MsKS. 

Dòa 24. mája 2007 MsKS 
pripravilo pre dievèatá, ktoré 
navštevujú krúžok palièkovania, 
sú�ažný maratón. Dvanás� dievèat 
sú�ažilo v dvoch kategóriách. 
Stanovený èas - dve hodiny 
palièkovali záložky, ktoré potom 
zhodnot i la  porota .  Porotu  
zastupovali palièkárky, ktoré 
pracujú v krúžku palièkovania pri 
MsKS. Predsedkyòou bola          
p. Lýdia Pekariková. Deti si mohli 
v prestávkach pozrie� palièkované 
práce pani Jantošèiakovej a pani 
Pekarikovej, ktoré ich iste 
motivovali k tomu, aby sa tejto 
tvorivej èinnosti venovali aj 
naïalej. Svojimi radami sa snažili 
dievèatám pomáha� i poèas 
sú�aže. V kategórii pokroèilých 
zví�azila Monika Majerèíková, 
druhá bola Danka Pekarová a 
tretie miesto obsadila Petra 
Špániková. V kategórii zaèia-
toèníkov prvé miesto vypalièko-
vala Anka Mihalcová, druhá bola 

Martina Uhláriková a tretia Kristína Paulinyová. Vïaka sponzorskému príspevku   
p. Jozefa Pekaru (firma Lesotrans, s.r.o.) všetky úèastníèky dostali darèek, ktorý iste 
zúžitkujú pri svojej práci.

  ...sme sa presvedèili aj v sobotné 
predpoludnie 19. mája 2007. Jedenás� 
detí sa dozvedelo o postupe batikovania a 
potom už niè nechýbalo, aby na plátne 
ožili rozprávkové postavy, zvieratká, 
kvety a motýle, ktoré teraz zdobia 
priestory klubovej miestnosti.E. Pekná Pá
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Blížia sa prázdniny...
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Dòa 4. mája 2007 sa konal 3. roèník akordeónovej sú�aže 
„Koncertný akordeón“ s medzinárodnou úèas�ou v Tvrdo-
šíne. Tejto sú�aže sa zúèastnili i naši žiaci - Lukáš Babula       
(z triedy A. Jakubíkovej) 
sú�ažil v 1. kategórii, 
Matej Baláž a Jozef 
Kozárik (z triedy Mgr. 
art. I. Gajana) sú�ažili 
v 2. kategórii. Všetci 
traja žiaci podali 
pekné výkony, krásne 
reprezentovali našu 
umeleckú školu a 
Lukáš Babula (foto) 
bol ocenený striebor-
ným pásmom.
S dobrým pocitom a 
�ažkými akordeónmi 
na pleciach sme v 
neskorých veèerných 
hodinách š�astlivo 
docestovali domov. 

A. Jakubíková
uèite¾ka MZUŠ Rajec

Deò otcov je sviatok, ktorý nie je u nás príliš udomácnený, ale 
mohol by sa sta� príjemným rodinným sviatkom. Zmyslom je oslávi� 
podiel mužov na výchove detí, pod¾a  možností  v  ideálnej  kompletnej             
     rodine. Na Slovensku je 

najèastejšie používané 
krstné meno Jozef, preto 
si  naši  muži  zvykli  ho - 

  vori�, že 19. marec je 
medzinárodným dòom mužov. Oficiálne sa tento sviatok oslavuje tretiu 
júnovú nede¾u. Našim oteckom prajeme ve¾a zdravia, aby boli pre 
svoje deti príkladom obetavosti a starostlivosti.

Niektoré deti majú otcov, ktorí sú 
ve¾mi chudobní a nedokážu ich 
zabezpeèi�.
Niektoré deti majú strýka alebo 
dedka, ktorý je pre nich otcom.
Niektoré deti majú otca, ktorý je 
ešte sám die�a�om.
A niektoré deti nemajú postavu 
„otca“.

Sú otcovia, ktorí èítajú de�om rozprávky na dobrú noc.
A sú otcovia, èo nevedia èíta�.
Sú otcovia, ktorí sa starajú a milujú svoje deti.
A sú otcovia, ktorí zanedbávajú a zneužívajú svoje deti.

 Niektorí sú spo¾ahlivými rodièmi a sú na to ve¾mi hrdí.
Iní otcovia sa boja svojej zodpovednosti. Niektorí otcovia od svojich 
detí utekajú.
Iní by ich zúfalo chceli vidie�, ale je im to zakázané.
   
Otcovstvo môže ma� ve¾a rôznych podôb. Ale jedna vec je univerzálna.
Je dôležité, èo otcovia robia pre svoje deti.  

Blížil sa sviatok našich najmilších, našich detí. Vybrali 
sme sa s de�mi Materskej školy na Mudrochovej ulici na výlet 
za žiakmi Špeciálnej základnej školy do Šuje. 
Po¾nou cestièkou sme si vykraèovali spevom, deti si niesli 
ruksaèiky, do ktorých im mamièky zabalili sladkos�, ovocie èi 
džús, až kým sme neprišli na školský dvor. De�om vyžarovala 
z oèiek rados� a potešenie pri poh¾ade na ostatné deti, ktoré 
navštevujú túto špeciálnu školu a na pekné prostredie. Výlet 
bol spojený s rôznymi hrami, sú�ažami, básòami, piesòami a 
gu¾ášom, ktorý pripravili naše pani kuchárky. Všetci si na 
òom ve¾mi pochutnali. Spoloène sme strávili krásne chvíle 
jarného poèasia v príjemnej atmosfére. Výlet venovaný 
de�om nám priniesol ve¾a radosti, spokojnosti a potešenia, ale 
zároveò deti obohatil o nové poznatky z oblasti prírody, 
spoznali nových kamarátov. 
Ešte pripravujeme de�om k ich sviatku maratónsku sú�až v 
behu v spolupráci s p. Pavlom Uhlárikom. Našim de�om 
venuje pozornos� každý rok, za èo mu ïakujeme. Ako každý 
rok i tento sa rozlúèime s našimi predškolákmi s ve¾kou tortou 
a Garden party v našej školskej záhrade. 

  

Soòa Pialová

Šá



slovenských náreèiach, zozbieral Dòa 13. mája 2007 sa v Selciach 
5500 prísloví a porekadiel. Zbera-uskutoènila spomienková slávnos� pri 
te¾skú èinnos� neskôr rozšíril aj na príležitosti osláv 175. výroèia 
slovenské ¾udové piesne a rozprávky. narodenia a 100. výroèia úmrtia 

Františka Šujanského Bol referentom Muzeálnej slovenskej  - kòaza, 
spoloènosti. Vydal prácu Osobné        národovca, jazykovedca a etnografa.
a rodné mená slovenské (Ružomberok Oslavy zaèali slávnostnou svätou 
1893). Aktívny bol aj v kultúrno-omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda v 
výchovnej oblasti. Podporoval národ-Selciach a po nej sa uskutoènil pietny 
né, kultúrne, morálne, hospodárske a akt pri jeho hrobe ved¾a kostola.
vzdelanostné povznesenie vidieckeho V popoludòajších hodinách sa konala 
obyvate¾stva na Slovensku. Podporo-vo ve¾kej sále Kultúrneho domu 
val osobnými darmi slovenské školy    slávnostná akadémia, ktorú pripravila 
a chudobných slovenských študentov. farnos� v spolupráci s Maticou slo-
Dal obnovi� kostoly v Radvani a v Sel-venskou, Obecným úradom v Selciach 
ciach. Poznával ¾udí, radil im pri po¾-a Rádiom Lumen, kde sme sa bližšie 

nohospodárskych prácach, pes-oboznámili s jeho plodným živo-
toval ovocné sady a rôzne tom nielen ako kòaza, ale aj 

plodiny a z výnosov tejto a k o  v ý z n a m n é h o  
èinnosti podporoval dejate¾a na poli národ-

rôzne národné, kul-nom, kultúrnom a po-
túrne a obèianske litickom. František 
aktivity. Organi-Šujanský sa narodil 
zoval vlastivedné 1. 4. 1832 v Šuji a 
výlety a vychádz-zomrel 20. 5. 1907 
ky katolíckych    v Èeskom Tešíne. 
a evanjelických Je pochovaný v 
národovcov. Selciach.
Svoje odborné Pochádzal zo ze-
štúdie uverejòo-mianskej rodiny, 
val v periodikách zo štyroch detí. 

Slovenské poh¾ady, Otec Ján Šujanský 
Literárne listy, Ná-bol krajèír, matka 

rodnie noviny, viaceré Anna rod. Kalužayo-
práce zostali v rukopise. vá. Ako 16-roèný od-

Jeho rukopisná pozosta-chádza na štúdiá do Bans-
los� je v súèasnosti v Literár-kej Bystrice, Vacova a Nitry. 

nom archíve Matice slovenskej        Teológiu študoval v Pešti od r. 1852, 
v Martine.kòazské svätenie  prijal v r. 1856. 
František Šujanský patrí do okruhu Pôsobil ako kaplán v Horných Hám-
banskobystrických katolíckych deja-roch a v Oslanoch, v Kláštore pod 
te¾ov, ktorí sa zaèali sústreïova� Znievom a v Kremnici. Od r. 1864 bol 
okolo osobnosti biskupa Štefana farárom v Radvani, napokon v Sel-
Moyzesa.ciach, kde pôsobil 25 rokov.
Na sklonku svojho života s podlome-Bol poprednou osobnos�ou slovens-
ným zdravím odišiel k svojmu synov-kého národného, kultúrneho a politic-
covi - lekárovi do nemocnice v Èes-kého života na prelome 19. a 20. storo-
kom Tešíne, kde zakrátko zomrel. Jeho èia. Bol zakladajúcim èlenom Matice 
telesné pozostatky boli prevezené vla-slovenskej, od r. 1871 jej konate¾om. 
kom do Banskej Bystrice, kde bol po-V r. 1885 sa stal èlenom výboru 
chovaný za úèasti zvuèného pospoli-Spolku sv. Vojtecha. Bol zakladajúcim 
tého slovenského národa .èlenom a stálym prívržencom Slo-
Ïakujeme starostke obce Selce p. Bo-venskej národnej strany. Prenasledo-
žene Zázrivcovej a vdp. Gabrielovi vali ho pre národné presvedèenie. 
Brendzovi za pohostinnos� a neza-Hlavnou oblas�ou jeho vedeckého 
budnute¾né chvíle strávené na záujmu bola jazykoveda. Už ako 
spomienkovej slávnosti nášho š tuden t  p redk lada l  poéz iu  z  
významného rodáka Františka chorvátèiny a zo srbèiny, okrem toho 
Šujanského.študoval gréètinu, latinèinu, nemèinu, 

maïarèinu, èeštinu a po¾štinu. To ho 
viedlo k výskumu slovnej zásoby v úèastníci z Rajca



V utorok 1. 5. 2007 si deti 
rajeckých škôl mohli opä� 

vyskúša�, ako poznajú ulice svojho mesta. Konal sa 3. roèník Behu 
ulicami Rajca. Zo záhrady za pastoraèným centrom sa 91 detí 
rozbehlo h¾ada� adresy, na ktorých dostali peèiatku ako doklad, že 
miesto našli. Nestaèilo ma� všetky peèiatky, o poradí rozhodoval 
èas. Do Behu ulicami Rajca sa rozdávaním peèiatok zapojili aj 
starší obyvatelia mesta. 

Ïakujeme za pomoc všetkým, ktorí nám pomohli zorganizova� 
túto akciu a Mestu Rajec za finanènú podporu akcie. Odmenou pre 
výhercov bola exkurzia do múzeí a na výstavu o mamutoch v 
Martine. Podrobné výsledky nájdete na . 

Eva Stanková

www.oz-tilia.eu

Naše potreby sa neustále zväèšujú. Chceme ma� všetko, najlepšie 
hneï. Nachádza èlovek pokoj, keï naplní nejakú svoju túžbu? 
Nachádzame ho v zhromažïovaní vecí?
Takáto úvaha zaznela 8. mája poèas sv. omše na jednom èarovnom 
mieste v prírode - na konci Porubskej doliny, medzi K¾akom a 
Martinskými ho¾ami, v sedle pod Hnilickou Kýèerou. 
Takmer stovka ¾udí (od 4 do 74 rokov), ktorí sa ešte dokážu 
nadchnú� prírodou a h¾adajú hodnoty, ktoré majú zmysel a håbku, 
zažila premenu upršanej oblohy na slneèné modré nebo, podelenie 
sa o napeèené koláèiky a iné druhy telesného pokrmu, príjemnú 
atmosféru pri po¾ovníckom gu¾áši...  Ïakujeme!

„Vïaèi� ti chcem mama, za nežnos� a za lásku, 
ktorú si mi dala. Vïaka aj za život môj.“

Druhú májovú nede¾u sa prišli deti poïakova� mamám pri 
príležitosti Dòa matiek. Túto pútavú akciu organizovalo 
Obèianske združenie Lackovci za podpory Mesta Rajec. Tancami, 
básnièkami, pesnièkami a pekným slovom sa predstavili               
v bohatom dvojhodinovom programe deti z oboch materských 
škôl, žiaci z Mestskej základ-          
nej školy a Základnej 
cirkevnej školy, akordeó-
nisti z Mestskej základnej 
umeleckej školy, taneèníè-
ky zo skupiny G.D.I, mažoretky    
Kordovánky, taneèná skupina Èuèoriedky z Mestskej základnej 
školy a detský zbor Konvalinky. Ve¾ké poïakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom podie¾ali na príprave 
tohto pekného popoludnia a osobitná vïaka patrí našim konfe-
rencierkam - Gabike K¾uèkovej a Veronike Smutnej.

Každý vek má svoje. Die�a sa teší na sladkosti a hraèky, dievèa má 
rados� z pekných šiat a matka sa teší zo svojich detí. Starší èlovek sa 
teší z každého dòa, ktorý prežije v zdraví a veèer si povie: Ïakujem za 
tento deò, Pane Bože a dopraj mi preži� ïalší. Sú dni, ktoré zostanú 
dlhšie v našej pamäti. Èlenovia Základnej organizácie - Jednoty dô-
chodcov (ZO-JD) v Rajci a najmä matky prežili takýto deò 9. mája      
v Klube dôchodcov v Rajci pri oslave Dòa matiek. 
Tohto nášho podujatia sa zúèastnilo 70 èlenov, ktorých prišli 
pozdravi� s kultúrnym programom žiaci Mestskej základnej 
umeleckej školy v Rajci, pod vedením svojich uèite¾ov p. Jankecha,  
p. Gamboša, p. Jakubíkovej a p. Turianovej. Pod vedením p. uèite¾ky 
Dubeòovej sa predstavili tiež deti z Materskej školy na ulici Obrancov 
mieru. Za ve¾mi pekný program, ktorý bol venovaný matkám a starým 
matkám sa chceme všetkým srdeène poïakova�.
K prítomným sa na úvod prihovorila predsedníèka ZO - JD, ktorá 
zároveò blahoželala s kyticou kvetov svojim oslávencom k ich život-
ným jubileám  a spoloène sme si zaspievali živio.
O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Spektrum, ktorým tiež 
srdeène ïakujeme. Ve¾mi nám chýbala prítomnos� primátora mesta      
Ing. Jána Rybárika. Touto cestou mu chceme poïakova� za finanèný 
dar. Za dobrý obed, ktorý všetkým ve¾mi chutil, chceme poïakova� 
Agroregiónu - p. Koròanovej. Ešte raz srdeèná vïaka.
Zo stretnutia sme odchádzali vo výbornej nálade a s príjemným 
pocitom, že je ešte stále dos� dobrých ¾udí, ktorí vedia tým starším 
pripravi� nezabudnute¾né chvíle.

Karol Uhlárik

Melania Dokupilová

OZ Lackovci



Dovo¾ujeme si pozva� všetkých futbalových priaznivcov, ale         Posledný aprílový víkend sa zaèal už           
i športových nadšencov, aby si prišli pozrie� rýchle akcie a pekné 11. roèník mestskej ligy v malom futbale. Tak ako 
góly.  minulý rok, aj tento rok pribudol nový tím (SLZA). 

Poèet mužstiev sa tým zvýšil na osem. Sú to tímy: Deportivo Rajec, 
FK 97 Torpédo, Partizán “04“ Rajec, Bellandi, Red Wings, “12“ 
Jasenové, KMF Frivald a už spomínaný nový tím SLZA. Dokáže 
toto nové mužstvo zastavi� ví�azné �aženie tímu Deportivo Rajec, 
ktoré vyhralo mestskú ligu už 5 rokov za sebou? Nechajme sa 
prekvapi� a príïte si pozrie� vzájomné zápasy, ktoré sa hrávajú 
každú sobotu o 17.00 hod. a v nede¾u o 9.00 hod. na asfaltovom 
ihrisku v areáli futbalového štadióna v Rajci. Zároveò si vás 
dovo¾ujeme pozva� na každoroèný turnaj Rajec Cup 2007, ktorý je 
predbežne naplánovaný na 27.-29. 7. 2007. Zúèastòujú sa na òom 
nielen domáce mužstvá, ale aj tímy zo širokého okolia. 

Tá

dievèatá vystupovali. Rados� pomaly väèšia ako 
zo zdolaného maratónu. Aj tak sa obèas cestuje, 
ale práve to sú tie spomienky, ktoré sa 

vyšplhala na 29°C. A tak mnohí, ktorí si správne Zaèal naozaj pekne a poèasie prialo všetkým nevytrácajú.
nerozložili sily, museli pretek predèasne vzda�. možným športom, behu, turistike aj cyklistom. 19. 5. - XIII roèník memoriálu Jozefa Gabèíka 

Duatlony Do cie¾a dobehlo 3185 bežcov, z toho bolo 2708 (beh-bicykel-beh) zo Žiliny do R. Teplíc (13 km). Naše zastúpenie 
- 1. kolo Slovenského mužov. Pavol Uhlárik ako skúsený maratónec 28. 4. Dvory n./Žitavou  bolo poèetné, celkovo z Rajca bežalo desa� 

pohára v duatlone bežal opä� svoj vyrovnaný èas (3:17:36) a vo  prilákalo našich pä� pretekárov. Najlepší èas a 8. miesto obsadil      
svojej kategórii obsadil 68. miesto. Celkovo maratóncov. Na trati 5 km beh , 20 km bicykel a Z. Koleda 0:49:15, ví�azom sa stal Ján Križák zo 
dobehol 231. Janka Žideková èasom 4:37:46, 2,5 km beh, medzi celkovým poètom 92 Skalice 0:45:05. Ïalšie umiestnenie našich:        

ktorý hovorí o krásnom maratónskom pretekárov bol najlepší Zdeno Koleda, ktorý L. Cesnek 0:52:48, 19. O. Veselovský 0:53:27, 
trápení, dobehla v kategórii 286. zo 477 žien obsadil 9. miesto (0:53:56 min.), 19. miesto R. 27. Jaroslav Stupòan 0:57:01, 28. P. Uhlárik 
a celkovo na 2325. mieste. Pre dievèatá Galoviè 0:57:10, 28. Jaroslav Stupòan 1:00:20, 0:57:02, 29. M. Drlièka 0:29:15, 48. J. Stupòan 
Židekové bola ïalším maratónom ich 30. miesto B. Galoviè 1:00:31 a 53. miesto 1:03:20, 50. J. Kavec 1:05:05, 59. J. Žideková 

P. Uhlárik 1:05:24. Po absolvovaní 1:10:20, 61. 1:11:12. Tento beh už tradiène 
všetkých kôl duatlonov, ktoré sú v rámci behajú naši ministri. Tentokrát to bol 
Slovenska naplánované, sa spoèítajú body exminister obrany I. Šimko 1:19:41 a minis-
pre jednotlivcov aj kluby. Najlepší pretekári ter obrany F. Kašický 1:31:04.
aj samotný klub budú odmenení. 26. 5. - 42. roèník Behu k srdcu SNP v Mar-
12. 5. Martin - II. Kolo Slovenského pohára tine, kde boli zároveò Majstrovstvá SR v pol-
v duatlone absolvoval Zdeno Koleda ako maratóne veteránov. Opä� Zdeno Koleda 
jediný Rajèan a obsadil 9. miesto medzi najlepší z našich, èasom 1:19:09 a 9. miesto. 
stovkou pretekárov zo Slovenska, Maïarska, V tomto roku sa Zdeno pohybuje síce medzi 
Po¾ska, Èeska a Anglicka. poprednými bežcami, ale na 8.-9. mieste. 
12. 5. - II. roèník DEMA Cyklosummit Veríme, že pomaly bude postupova� po 
Rajecká Lesná. Jazdilo sa v nároènom rebríèku hore a tie najdôležitejšie preteky mu 
horskom teréne v dåžke 15, 30 a 52 km. Na   vyjdú ove¾a lepšie. O. Veselovský (1:27:35), 
15 km trati obsadil Lukáš Pekný 3. miesto. Na V. Rybár (1:29:46), P. Uhlárik (1:36:44) a     
30 km dlhej trati si 3. miesto vybojoval Jozef J. Žideková (1:53:58). Zároveò v rámci 
Stupòan. Najnároènejšiu tra� 52 km s maxi- Majstrovstiev SR v polmaratóne veteránov 
málnym vypätím zdolali ¼. Cesnek, J. Kavec obsadil Z. Koleda 3. miesto a J. Žideková     
a Jaro Stupòan. 2. miesto vo svojej kategórii.
13. 5. - Volkswagen Prague Marathon 2007. Jún už jasne naznaèuje, že Rajecký maratón 
Na tra� Pražského maratónu sa postavilo sa neúprosne blíži a treba sa prebra� a zos-
3670 bežcov z celého sveta. Rajec tu mal tavi� si tréningový plán, pokia¾ chceme        
svoje zastúpenie tiež. Už po šiesty krát ho v Rajci beža�. No a samozrejme aj podujatia 
bežal Pavol Uhlárik a štvrtýkrát Janka ako Beh Rajeckým rínkom, Medvedí okruh, 
Žideková. Maratónsky víkend zaèal sobotou Kysucký maratón, o ktorých vás budeme 
12. mája behom ulicami Prahy pre zdravie. informova�. Už teraz pozývame všetkých, 
Bežalo a kráèalo ho 8000 úèastníkov: ktorí sa pohrávajú s myšlienkou zabehnú� 
korèuliari, bežci, bežci s koèíkmi, so psíkmi, rajecký maratón, aby sa ju nebáli aj 
na vozíkoch. Tra� si každý vybral pod¾a zrealizova�. Staèí si len poveda� rozhodné 
nároènosti - 2 km, 4 km alebo 8 km. Barborka slovo a dodrža� to. Veríme, že odteraz 
Žideková bežala 8 km. budeme stretáva� ove¾a viac rekreaèných 

cesta domov, keï ich na prvej stanici v Kolíne Pražský maratón má svoju neodolate¾nú bežcov, ktorí sa v auguste postavia na štart nášho 
sprievodca vysadil z vlaku pre nesprávne lístky. atmosféru, množstvo fanúšikov po celej Prahe. maratónu. 
Vypätie, nervy, slza v oku, tisíc myšlienok, Dlhá cie¾ová rovinka je lemovaná vïaènými Všetkým pevné odhodlanie, silu, zdravie, 
�ažké nohy z  maratónu a otázka "Ako teraz divákmi a tak trochu pripomína náš domov. rados� z pohybu, vytrvalos� a úsmev na tvári 
domov?". Všetko sa dobre skonèilo, keï sa v Slnko od rána svojimi lúèmi všetkých želajú vaši maratónci.
noci o 22.30 hod. objavili Z. Koleda a P. Uhlárik zohrievalo a dávalo najavo, že v tento deò bude 
v Hornom Lídeèi pri vláèiku, z ktorého práve žiari� pre každého a bez rozdielu. Teplota sa Janka Žideková
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