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 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 

 Mestá Krnov a Rajec nadviazali spoluprácu 

 Pozvánky na kultúrne akcie  Školy v Rajci 

S kanonikom Pavlom Šadlákom sa rozlúcilo tisíce veriacich 

 Úspechy športovcov  Spolocenská rubrika 

V tomto císle si precítate:

Mestské kultúrne 
stredisko Rajec

hudobno-slovné pásmo
venované všetkým mamám

Námestie SNP v Rajci

9. mája 2010  o 15.00 hod.(nede¾a)

Pozývame všetky mamy, mamky, mamièky...
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
Zaèalo sa s rekonštruk-
ciou Materskej školy na 
Mudrochovej ulici. Èo 
všetko sa v škole zrekon-
štruuje? 

Pomaly sa ukonèujú prá-
ce na rekonštrukcii hasiè-
skej stanice. Kedy bude 
stanica odovzdaná do uží-
vania?

Zhruba pred rokom sme infor-
movali, že firme SEVAK bol 
schválený projekt verejnej 

kanalizácie a rekonštrukcie èistièky 
odpadových vôd v Rajci. Máte infor-
mácie, èi sa bude realizova� ešte v tomto 
roku?

Boli už odovzdané nové byty na ul. Sama 
Chalúpku do užívania?

V akom štádiu 
je obchvat Raj-
ca v úseku K¾a-
èe a  rekon-
štrukcia cesty 
II/517 od ulice Postupujú práce na rekonštrukcii zá-

Bystrickej po Ve¾kú Èiernu? kladnej školy v súlade s harmonogra-
mom?

Pred dvoma rokmi sa uskutoènila anketa 
o využití nedostavanej športovej haly. Je 
už známe, èo bude s budovou športovej 
haly?

Vzh¾adom nato, že MŠ 
navštevuje menej detí ako 
na ul. Obr. mieru, sme zís-
kali na òu menší objem fi-
nanèných prostriedkov. 

Budú sa rekonštruova� 
dva pavilóny, kde sú umiest-
nené deti a uèebne, okrem 
pavilónu, kde je ku-Práce na rekonštrukcii hasièskej stanice 
chyòa a kancelária, sa ukonèili 26. apríla a 28. apríla sa namon-
ten sa rekonštruo-tovalo ešte dopravné znaèenie. 
va� nebude. Na rokovaní s Krajským riadite¾stvom 

Poèas rekon- predpokladáme, že v tomto roku hasièského záchranného zboru v Žiline sme 
štrukcie dôjde k vý- by mala VÚC poda� žiados� na sa dohodli, že mesto dá stanicu do prenáj-
mene okien, dverí,  financovanie tejto cesty.mu Hasièskému záchrannému zboru zo Žili-
k rekonštrukcii a za-ny, ktorý bude zabezpeèova� túto èinnos�    
tepleniu strechy a v regióne Rajca a jeho pri¾ahlých obcí. Èin-
obvodového pláš�a. nos� bude plne financovaná zo štátnych 
V zmysle tohto pro-prostriedkov. Oproti minulosti sa posilní aj 
jektu sa odstránia aj terasy a balkóny, ktoré poèet hasièov a aj záchranárska technika. 

SEVAK ako investor musel opakova� 
neboli nikdy MŠ využívané. Hasièi budú vykonáva� okrem tejto èin- verejnú sú�až na obstarávate¾a rekonštruk-

V rámci projektu sa v materskej škole nosti ešte jednu. Zo zákona je každé mesto cie. Opakovaná sú�až sa už uskutoènila a 
doplní aj vnútorné a technické vybavenie, povinné zabezpeèi� dobrovo¾ný hasièský bola ukonèená v polovici apríla. SEVAK 
napr. o detské kuchynské linky, nábytkové zbor, ktorý v Rajci nemáme. Po dohovore následne požiadal ministerstvo o skontrolo-

zostavy, viacúèe- vanie verejného obstarania.
lové hracie stoly, Predpokladáme, že najneskôr do pol ro-
s t o h o v a t e ¾ n é  ka by sa malo zaèa� s prácami na rekon-
postele aj s ma- štrukcii èistièky odpadových vôd a výstavby 
tracmi, datapro- nových troch kanalizaèných zberaèov (na 
jektor, premieta- uliciach Fuèíková, Bystrická a Partizánska).
cie plátno, note-
booky, interaktív-
nu tabu¾u atï.

V týchto dòoch sa už podpisujú zmluvy  
s budúcimi nájomcami a do piatku (30. 4.) 
budú nájomcom odovzdané k¾úèe od ich 
nových bytov. V tomto bytovom dome vznik-
lo nové bývanie pre jedenás� rodín.

nám bude Hasièský zbor zo Žiliny nahrá-
Obchvat Rajca v úseku Šuja-K¾aèe: Tu dza� aj dobrovo¾ný mestský hasièský zbor.

sa stále sumarizujú pozemky. Zaèiatkom K odovzdaniu do užívania by malo dôjs� Zatia¾ pokraèujú práce na rekonštrukcii 
apríla som mal rokovanie s riadite¾om Slo-do konca mája. Základnej školy na Lipovej ul. ve¾mi dobre a 
venskej správy ciest v Žiline Ivanom Hlavo- samozrejme v súlade s harmonogramom.  
òom, kde sme si dohodli ïalší postup. Po- K dnešnému dòu môžeme konštatova�, že 
žiadal som ho, aby SSC èo najskôr požiada- žiaci z niektorých tried sa už uèia v nových 
la o stavebné povolenie, aby sme ešte        priestoroch. Priebežne sa triedy vracajú do 
v tomto roku, ak to bude možné, zaèali        novozrekonštruovaných tried. 
s niektorými prácami.Z ankety vyznelo, že obyvatelia chcú, Vedenie školy organizáciu zvládlo tak, že 

Rekonštrukcia cesty II/517: Vo februári aby sa nedostavaná športová hala dokonèi- nemuselo dôjs� k dvojzmennej prevádzke.
som mal rokovanie so županom Jurajom la a využívala na šport. Predpokladáme, že v máji by sa malo 
Blanárom. Na rokovaní mi potvrdil, že prí-V súèasnosti rokujeme so skupinou zrekonštruova� celé západné krídlo okrem 
pravné práce na rekonštrukcii cesty II/517 podnikate¾ov, ktorí sa venujú športu, o bu- strechy. Ak nevzniknú nijaké nepredvídate¾-
sú zahrnuté v rozpoète Žilinského samo-dúcom využití športovej haly na športové né okolnosti a bude nám pria� aj poèasie,    
správneho kraja. V priebehu apríla by malo úèely. Mala by sa používa� na viacero špor- v septembri by už žiaci mali nastúpi� do zre-
by� vydané stavebné povolenie. Následne tov so zameraním prevažne na tenis. konštruovaných interiérov v celej škole. 
pokia¾ bude otvorená výzva na rekonštruk-Táto skupina chce do tohto projektu in- Následne by sa priebežne robila nová stre-
ciu regionálnych ciest a výstavbu nových vestova� finanèné prostriedky a h¾adajú cha a fasáda školy.
regionálnych ciest, Vyšší územný celok sa možnosti, ako získa� lacné finanèné pros- Našou prioritou je, aby vyuèovanie pre-
zapojí do tejto výzvy a bude žiada� o finan-triedky na zrealizovanie projektu. biehalo èo najskôr v nových priestoroch a 
èné prostriedky z eurofondov. Teoreticky aby sa èo najmenej naštrbilo vyuèovanie. 

Obchvat Rajca v úseku Šuja-K¾aèe: Tu

Rekonštrukcia cesty II/517: V

Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou 

Po rekonštrukcii
MŠ, Mudorchova ul.

Po rekonštrukcii
MŠ, Mudorchova ul.

Hasièská stanica pri poliklinikeHasièská stanica pri poliklinike Foto: ŠzáFoto: Šzá

Foto: archív MŠ

RAJEC MÁ NOVÚ HASIÈSKÚ STANICU

Za rozhovor ïakuje Šzá
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Vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoè-
nia 12. júna 2010. 

Primátor mesta v zmysle § 12 ods. 1 Zákona è. 333/2004 Z.z.      
v platnom znení o vo¾bách do NR SR urèil 31. 3. 2010 štyri volebné 
okrsky a volebné miestnosti, a to nasledovne:

Okrsok è. 01 – zahàòa ulice: 
Lipová, Hollého (è. 1 – 49), Javorová, Smreková, Ružová, Jab-

loòová, Orgovánová.
Volebnú miestnos� pre volebný okrsok è. 01 urèujem v budove 

Základnej školy, Lipová 2, Rajec

Okrsok è. 02 – zahàòa ulice:
1. mája, Fuèíková, Hurbanova (è. 1 – 4, 6 – 11), Jánošíkova, 

Krivín, Moyzesova, Nádražná (è. 25 – 37), Obr. mieru, S. Chalupku, 
Záhradnícka.

Volebnú miestnos� pre volebný okrsok è. 02 urèujem v budove 
Materskej školy, Obr. mieru 400/51, Rajec

Okrsok è. 03 – zahàòa ulice:
Bystrická, Hollého (rod. domy è. 60 – 116), Hurbanova (è. 5), 

Kme�ova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M. R. Štefánika, 
Nádražná (è. 1 – 23, 38 – 60), Námestie A. Škrábika, Námestie SNP, 
Partizánska ( è. 1 – 10, 134 – 143), Sládkovièova, Vojtova, Zakame-
nica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúèna, Bielisko, Hviezdo-
slavova, Štúrova.

Volebnú miestnos� pre volebný okrsok è. 03 urèujem v budove 
Mestského úradu, Námestie SNP 2/2, Rajec

Okrsok è. 04 – zahàòa ulice:
Alexyho, Benkova, Frivaldskeho, Fullova, Haškova, Janka Krá¾a, 
Jilemníckeho, Mudrochova, Nerudova, Partizánska (è. 11 – 133, 
144), Plávkova, Pri Rajèanke, Slottova.

Volebnú miestnos� pre volebný okrsok è. 04 urèujem v budove 
Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

ZAUJÍMAVOS�
Pravdepodobne už v máji bude fungova� aj v Rajci automat 

na èerstvo nadojené surové mlieko. 
Mlieko bude dodáva� K+M spol. s r.o., Jasenové.
Automat je umiestnený na Štefánikovej ulici pri vinárni     

u Jurického.

URÈENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV
 A VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

Pavol Šadlák zomrel po dl-
hej chorobe 21. apríla vo veku 
61 rokov, po takmer 35 rokoch 
duchovnej služby. 

Na rozlúèke so zosnulým sa 
zúèastnilo asi 200 kòazov zo 
Slovenska i Èeskej republiky, 
tisíce veriacich a aj zástupco-
via niektorých slovenských poli-
tických strán. Svätú omšu, ktorá 
sa konala pred bazilikou, viedol 
žilinský biskup Mons. Tomáš 
Galis, kázeò predniesol nitrian-
sky biskup Mons. Viliam Judák. 
Za kanonikov a kòazov Žilinskej 
diecézy sa s Pavlom Šadlákom 
rozlúèil kanonik Ladislav Her-
man, za Žilinský samosprávny 
kraj župan Juraj Blanár, za oby-
vate¾ov a veriacich farnosti Ra-
jecká Lesná jej starosta Bohuslav Pekný. Na pohrebe sa zúèastnil 
aj emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol.

Pavol Šadlák sa narodil 15. januára 1949 v Krásne nad Kysucou 
v rodine železnièiara. Stredoškolské a gymnaziálne štúdia absolvo-
val v Žiline a Èadci. Po maturite nastúpil na Rímskokatolícku cyrilo-
metodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave a v júni roku 1975 bol 
vysvätený za kòaza. Prvým kaplánskym pôsobiskom Pavla Šadlá-
ka sa stala Dubnica nad Váhom, potom Konská, neskôr bol správ-
com farnosti Predmier, Lefantovce a Trenèianska Turná. V roku 
1988 sa stal honorárnym dekanom a od roku 1990 pôsobil ako 
správca farnosti a pútnického miesta Rajecká Lesná. Bol tiež sídel-
ným nitrianskym kanonikom (1999-2008) a titulárnym kanonikom 
nitrianskej kapituly pôsobiacim v Žilinskej diecéze. 

Poèas jeho pôsobenia bol v obci zrekonštruovaný kostol, pos-
tavená nová budova fary i slovenského betlehema. Bol èlovekom a 
kòazom, ktorý pozdvihol nielen obec ale aj život ¾udí v nej. 

O osobnosti Pavla Šadláka hovoria najlepšie jeho vlastné slová, 
ktoré zanechal ako odkaz do budúcnosti: „Rajeckú Lesnú navštevu-
je ve¾a ¾udí, medzi nimi i mnoho významných osobností z celého 
sveta, dennodenne sa tu koná Misia zmierenia a zjednotenia nášho 
slovenského národa. Prijmeme tu každého, bez rozdielu nábožen-
stva, jazyka a farby pleti, každý tu môže spoznáva� v Ježišovi 
Kristovi svojho Spasite¾a a Vykupite¾a sveta. Radi tu vidíme i deti a 
mladých ¾udí, ktorí tu prichádzajú so svojimi uèite¾mi a spoznávajú 
život, ktorý na Slovensku pulzuje od prijatia katolíckej viery. Betle-
hem je rezbársky skvost a je naozaj ve¾kou milos�ou a požehnaním 
pre našu obec aj pre celý národ.“

Ako odznelo pri rozlúèkovom akte viackrát „Pán Šadlák odpoèí-
vajte v pokoji.“

inzercia

S KANONIKOM PAVLOM ŠADLÁKOM 
SA PRIŠLI ROZLÚÈI� TISÍCE VERIACICH

V Rajeckej Lesnej pri Bazilike Narodenia Panny Márie pochovali 
v sobotu 24. apríla dlhoroèného správcu tohto pútnického miesta, 
titulárneho kanonika Nitrianskej kapituly, honorárneho dekana a 
ob¾úbeného kòaza, Pavla Šadláka.

Foto: Miroslav Bellan

Soòa Vanovèanová

Foto: Šzá
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O nieko¾ko minút neskôr 
bola spolupráca slávnostne 
oznámená aj na tribúne, kde 
predstavitelia oboch miest po-
vedali nieko¾ko milých slov      
v príhovore. 

O 14.00 hodine sme sa 
všetci zúèastnili slávnostného 
obeda, na ktorom sa zúèastnil 
aj poslanec Èeskej snemovne 
Ing. Libor Nowak.

Rajec prispel k oslavám 
Dòa Zeme tradiènými ¾udový-
mi remeslami. Osem rajec-
kých remeselníkov predvá-

DO-RE-MI zo Základnej umeleckej školy    dzalo palièkovanie, drotárstvo, ma¾ovanie 
v Rajci. Populárne piesne mali ve¾ký ús-medovníkov, výrobu kraslíc a tkanie kober-
pech a dievèatá a chlapci boli odmenení cov a plátna.

ve¾kým potleskom.
Vydarený a krásny slneèný deò 

sme ukonèil o sedemnástej hodine, ke-
dy sme sa všetci vybrali autobusom 

24. apríla domov a èakala nás takmer 4-hodino-V sobotu  sa konal v Krnove 
Tradièný jarmok spojený s os- vá cesta do Rajca., ktorý je 
lavami Dòa Zeme. A práve túto ve¾kú akciu 

Už teraz sa tešime na ïalšiu spo-sme využili k tomu, aby sme sa v Krnove 
luprácu medzi mestami Krnov a Rajec, predstavili. Záštitu nad celodennými osla-

starostka mesta Krnov Re- ktorá sa uskutoèní v rámci Rajeckých vami prevzala 
nata Ramazamová primátor mesta Rajec Ladislavských hodov v júni. a 
Ing. Ján Rybárik.

Predstavite¾ov mesta a MsKS Rajec pri-
jala starostka mesta Krnov Renata Rama-
zanová o desiatej hodine v obradnej sieni 

Mestského úra- Do bohaté-
du v Krnove. ho kultúrneho 

programu pris-
Pri srdeènom pel Rajec aj 

prijatí si pred- vystúpením fol-
stavitelia oboch klórneho súbo-
miest vymenili ru Rozsutec. 
prezenèné dar- Hodinový pro-
èeky a urobili gram ¾udovej 
slávnostný zá- hudby, spevu a 
pis o nadviaza- tanca mal ve¾ký 
ní spolupráce úspech.
medzi mestami R o z s u t e c  
Rajec a Krnov vystriedala na 
do pamätnej pódiu hudobná 
knihy mesta. s k u p i n a       

MESTÁ KRNOV A RAJEC NADVIAZALI SPOLUPRÁCU

Mesto Krnov je krásne starobylé èeské mesteèko a je známe aj tým, že v òom sídli firma Kofola v Èeskej republike. Preto sa rozhodlo 
vedenie mesta Krnov a Rajec nadviaza� spoluprácu. Rozhovory o spolupráci zaèali v roku 2009 a hneï od zaèiatku sa do nich aktívne 
zapojilo Mestské kultúrne stredisko Rajec a Mìstské informaèní a kulturní strìdisko Krnov.

DO-RE-MIDO-RE-MI

RozsutecRozsutec

Rajeckí remeselníciRajeckí remeselníci

Z¾ava: RNDr. Jaroslav Pecho, zástupca 
primátora mesta Rajec, 

Renata Ramazamová, starostka mesta Krnov 
a Anna Tordová, riadite¾ka MsKS Rajec

Z¾ava: RNDr. Jaroslav Pecho, zástupca 
primátora mesta Rajec, 

starostka mesta Krnov 
a Anna Tordová, riadite¾ka MsKS Rajec

Renata Ramazamová, 

Text a foto: Šzá 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ïakuje

Materskej škole na Mudrochovej ulici 

za výstavu prác žiakov

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

pozýva na výstavu

Neživá príroda Rajeckej doliny

11. 5. – 7. 6. 2010 
Výstavná sieò Radnice v Rajci
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V Rajci sa už po nieko¾ký krát uskutoènila sú�ažná prehliadka    
v improvizácii – Detská improliga. Sú�až sa konala 15. apríla a 
otvoril ju Michal Kozárik brilantnou hrou na trúbke. 

Sú�aže sa zúèastnili žiaci zo Základnej umeleckej školy v Rajci, 
Gymnázia A. Škrábika v Rajci, Základnej školy sv. J. M. Vianneyho  
v Rajci, Základnej umeleckej školy na Martinskej ul. v Žiline, Súk-
romnej základnej umeleckej školy na Prokofievovej ul. v Žiline, Zák-
ladnej a materskej školy na ul. Na stanicu zo Žiliny a Èili divadlo pri 
Mestskom kultúrnom stredisku Rajec. 

Mladí improvizátori boli rozdelení do dvanástich družstiev. Kaž-
dá skupina sa usilovala èo najpresvedèivejšie zahra� scénku na vy-
losovanú tému. Ako sa im to podarilo, ohodnotila porota s predse-
dom Jozefom Abafim a samozrejme, potlesk publika. 

Každá skupina nakoniec dostala cenné rady, ako dorieši� scén-
ky a èoho sa vyvarova� pri hraní.

1. miesto získalo družstvo ZUŠ Martinská, 2. miesto GAŠ Rajec a  
3. miesto Èili divadlo Rajec. Petra Zmrhalová z GAŠ Rajec bola 
ocenená ako Najlepšia hereèka a Damián Cesnek z Èili divadla ako 
najlepší herec.

Po dva a pol hodinovom hraní v príjemnom a tvorivom prostredí 
sme sa rozlúèili a tešíme sa na ïalšie stretnutie. 

Podujatie pripravilo Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolu-
práci s Krajským kultúrnym strediskom Žilina.

Prevažná väèšina ¾udí, ktorí si kupovali vstupenky na koncert 
Honzu Nedvìda, prichádzala s otázkou „A príde?“. Boli to možno aj 
oprávnené obavy tých, ktorí sa zúèastnili koncertu pred dvoma rok-
mi, kedy vážne ochorel a za seba poslal náhradu – brata Františka 
Nedvìda.

Plánovaný koncert v nede¾u 18. apríla sa naš�astie uskutoènil 
bez prekvapení a Honza Nedvìd prišiel. Privítal ho búrlivý potlesk 
preplnenej sály kultúrneho domu, ktorá praskala vo švíkoch. 

Bolo pre neho ve¾kým prekvapením, keï zistil, že takmer 40 fa-
núšikov z jeho fanklubu v Trnave ho prišlo povzbudi� až do Rajca.

¼udia pri jeho vystúpení boli ve¾mi spontánni zapájali sa do 
spevu piesní, dopåòali ho potleskom a niektorí dokonca aj tancovali. 

O niè horší nebol ani jeho synovec Vojta Nedvìd so skupinou. 
Obaja odspievali množstvo notorických známych piesní, ale aj nie-
ko¾ko noviniek. Nezabudli ani na zážitky z koncertov a úsmevné prí-
behy zo svojho života. 

Po devä�desiatminútovom koncerte si diváci vyžiadali ešte prí-
davok, a tak odspieval ešte zopár piesní.

Takmer každý odchádzal z koncertu Honzy Nedvìda s úsme-
vom na tvári a nadšením, že to bol opä� jeden z výborných koncer-
tov, ktorý zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko Rajec.

HONZA NEDVED PRIŠIEL!HONZA NEDVED PRIŠIEL!

Šzá

Foto: Šzá

Simona Veselická

OTVORILI SA DVERE 
DO DETSKEJ FANTÁZIE

OTVORILI SA DVERE 
DO DETSKEJ FANTÁZIE

Foto: Katarína Kalmová

Foto: Katarína Kalmová
Foto: Katarína Kalmová



6

RAJÈAN 5/2010

V Základnej škole na Lipovej ul. sme sa rozhodli, že aj my 
urobíme nieèo prospešné pre našu matièku ZEM. 

A tak sme sa 23. apríla po druhej vyuèovacej hodiny vyzbrojení 
chirurgickými, pracovnými a podaktorí aj zimnými rukavicami vy-
brali zbiera� odpad a smeti. Boli sme rozdelení do skupín a každá 
skupina mala za úlohu vyèisti� iný úsek. Zbierali sme na našom škol-
skom dvore, okolo kúpaliska a na území okolo rieèky Èeròanky. 

Ani v jednej skupine nechýbala dobrá nálada a nadšenie, avšak 
pri pomyslení ako sa dnešní ¾udia správajú k prírode, by sme mohli 

2skôr plaka�, než sa smia�. Svedèí o tom aj to, že na 1 km  sme 
vyzbierali vyše 16 vriec rozlièného odpadu. Okrem iného sme našli 
slúchadlo pevnej linky, televízor, sánky, použité plienky, 26 prezer-
vatívov, hasiaci prístroj, oèné kvapky, injekèné striekaèky, pneuma-
tiku, ale aj záchodovú misu. Z našej výpravy boli nadšení najmladší 
svišti – piataci. Nemôžeme však zabudnú� ani na našich konèiacich 
deviatakov, ktorí aj napriek pripomienkam a poznámkam, ktoré sa-
mozrejme musia by� J, boli ve¾mi usilovní. 

Veríme, že sme aspoò z èasti pomohli VŠETKÝM a zároveò sa 
nám podarilo skrášli� (alebo uprata�? J) aspoò kúsok nášho malé-
ho mesteèka.

Zdroj: èasopis Hello, internet: Deò Zeme sa oslavuje 22. apríla, aby si ¾udia uvedomili, že je 
Miška Šimeková, IX.D, ZŠ Lipovápotrebné chráni� naše životné prostredie. Tento deò sa zaèal osla-

Foto: archív ZŠ, LIpovávova� v roku 1970 zásluhou amerického senátora Gaylorda Nelso-
na, ktorý bol aj environmentálnym aktivistom. Dnes sa oslavuje       
v 175 krajinách na celom svete.

Za symbol Dòa Zeme je považovaná ekologická vlajka. Symbol 
na vlajke je kombináciou písmen E (Environment – životné prostre-
die) a O (Organism – organizmy). Neskôr sa na vlajke zaèalo použí-
va� grécke písmeno theta, ktorý predstavuje varovný symbol alebo 
symbol mieru.

7. júla 2007 sa uskutoènila séria koncertov pod názvom Live 
Eart, ktorá sa konala na 11 miestach po celom svete. Druhá séria 
koncertov bola naplánovaná na 7. decembra 2008 v Bombaji avšak 
koncert bol zrušený po bombajských útokoch 26. novembra 2008.

Tento rok sa 18. apríla uskutoènil Dow Live Eart Beh na vodu 
(Dow Live Eart Run for Water)

Išlo o sériu 6 kilometrových behov alebo pochodov, ktoré trvali 
24 hodín v rôznych krajinách sveta. 6 km je priemerná vzdialenos� 
mnohých žien a detí, ktoré musia každý deò prejs�, aby sa dostali    
k pitnej vode. Zároveò ho sprevádzali koncerty a vzdelávacie aktivi-
ty, ktoré by mali motivova� ¾udí, aby pomohli rieši� problémy s vodou 
na zemi.

www.news.down.com

DEŇ ZEME PATRIL 
AJ NÁM

DEŇ ZEME PATRIL 
AJ NÁM

Mesiac marec sa už tradiène spája s knihami a v tomto 
období im venujeme aj viac pozornosti. V Materskej škole na 

Mudrochovej ulici nebolo tomu inak ani v tomto roku.

Každé die�a si do materskej školy prinieslo svoju najob¾úbe-
nejšiu knihu a predstavilo ju kamarátom. Ako je prirodzené v tomto 
veku prevládali knihy rozprávkové, ale nechýbali ani encyklopédie, 
atlasy, leporelá, príbehy z prírody a rozprávky o zvieratkách.

Deti si vyrobili piktogramy, pod¾a ktorých sme si zriadili knižnicu, 
vyplnili èitate¾ské preukazy a knižnicu sme mohli otvori�. Deti ju po-
èas dòa radi navštevujú a vypožièiavajú si knihy, ktoré si „preèítajú“ 
v knižnici alebo doma.

Každý deò si èítame príbehy, èi rozprávku z inej knihy, aby sme 
sa oboznámili so všetkými. Deti uèíme kultúrnemu správaniu, šetr-
nému zaobchádzaniu s knihami a snažíme sa u nich vypestova� 
kladný vz�ah ku knihám.

Vyvrcholením bolo podujatie venované Medzinárodnému dòu 
detskej knihy, ktoré pripravila Mestská knižnica pri Mestskom kul-
túrnom stredisku Rajec, odkia¾ si deti odniesli pekný kultúrny záži-
tok.

Mária Kamenská,
MŠ, Mudrochova ul.

Liga proti rakovine už po 14-krát zorganizovala verejnoprospeš-
nú zbierku, v ktorej sme vyjadrili spolupatriènos� onkologickým pa-
cientom. Do projektu sa každoroène zapájajú stovky organizácií a 
tisícky dobrovo¾níkov, medzi ktorými sú aj študenti. 

V piatok opä� vyšli do ulíc nášho mesta študentky z Gymnázia na 
Javorovej ul. v Rajci. Neodradilo ich ani zlé poèasie. V uliciach mes-
ta i v obchodoch a závodoch za peòažný príspevok ponúkali žltý 
kvietok. Pripnutím narcisu na odev dali ¾udia najavo svoju solidaritu a 
pocit nádeje pre tých, ktorí trpia touto zákernou chorobou. 

Cie¾om Dòa narcisov je vyzbiera� peniaze pre nemocnice, zdra-
votnícke zariadenia hospice, kde sa lieèia onkologickí pacienti, ale aj 
pre výskumné ústavy a zároveò upozorni� všetkých na prevenciu. 
Veï každý rok stúpa poèet pacientov a stále viac ich pribúda v mla-
dom veku. Má vnies� problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu  
o súèasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ¾uïom – do 
ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ¾udí spája.

Vyzbieranou sumou 832 € sa opä� potvrdilo, že ¾udí s dobrým 
srdcom je v Rajci stále viac a naplno sa prejavila sila žltého narcisu.

Ïakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec a dúfame, že po-
solstvo krehkých žltých kvietkov sa bude šíri� ïalej a ochota ¾udí bu-
de rás� každým rokom.

16. APRÍL - DEÒ NARCISOV

Mgr. Estera Uhláriková, Gymnázium, Javorová Rajec

NEZABÚDAME ANI NA KNIHY
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slav Baláž (V.A, ZCŠ)
II. kategória (7.-9. roè. ZŠ a 3. a 4. roè. 8-
roè. gymnázií)
1. miesto získal Miroslav Hudák (IV.G, 

študenti zároveò postúpili do celoštátneho GAŠ), 2. miesto získal Lukáš Babula (IV.G, Žiaci a študenti Základnej cirkevnej ško-
kola. GAŠ), 3. miesto získal Ondrej Hudák ly sv. J. M. Vianneyho a Gymnázia A. Škrá-

Biblická olympiáda, diecézne kolo:  ( V II.A, ZCŠ)bika sa aj v tomto školskom roku zúèastnili 
2. kategória: 3. miesto získalo družstvo III. kategória (SŠ a 5. a 8. roè. 8-roè. gymná-na nieko¾kých sú�ažiach a olympiádach,     
GAŠ (K. Kavcová VIII.G, M. Huljaková zií)v ktorých viacerí dosiahli vynikajúce úspe-
VI.G, M. Capková VI.G). 3. kategória:  1 .  m ies to  z ískal Andrej Liška (V.G, GAŠ) a chy.
3. miesto získalo družstvo Základnej cirkev- 2. miesto získal Ján Slyško (V.G, GAŠ)

 (T. Smiešková Všetci študenti postupujú do krajského ko-Olympiáda v nemeckom jazyku nej školy sv. J. M. Vianneyho, celo-
Danka Kluchová IX.B, M. Sýkorová IX.A, L. Dudáková VIII.B) la. štátne kolo: , úspešná rie-

šite¾ka (III.G, Gymnázium A. Škrábika) Astronomická sú�až Èo vieš o hviez-
Všetkým žiakom a študentom srdeène  dach?Geografická olympiáda , okresné kolo: , krajské kolo:

Michal Podo- I. kategória (4.-6. roè. ZŠ a 1. a 2. roè. 8-roè. blahoželáme a prajeme im ve¾a úspechov   kategória B: 2. miesto získal 
Jana Slabo-lan gymnázií): 1. miesto získala v ïalších kolách a sú�ažiach., (V.G, GAŠ), kategória F: 2. miesto zís-

òová Brani-Miroslav Hudák  (II.G, GAŠ) a 2. miesto získal kal  (IV.G, GAŠ). Obaja M. Uríèová

ÚSPECHY CIRKEVNÝCH ŠKÔL V RAJCI

Rajecké violonèelistky si  k ur en ci i mladých violonèelistov 
v slovenskom mládežníckom z celého Slovenska.
hudobnom svete už vybudovali Týmto úspešným vystúpe-
významné miesto. ním reprezentovali žiaèky ZUŠ 

nielen mesto Rajec, ale i úroveò 
Koncom marca (26. a 27. 3.) výuèby hry na violonèele na úze-

úspešne vyvrcholila príprava mí Žilinského kraja.
mladých rajeckých violonèelis- Pre mesto Rajec sa im v kon-
tiek na 8. roèníku celoslovenskej kurencii zúèastnených základ-
sú�aže Mladý violonèelista ných umeleckých škôl – Brati-
Slovenska v Kežmarku. Sú�a- slava, Košice, Poprad, Spišská 
že sa zúèastnilo 38 sú�ažiacich Nová Ves, Kežmarok, Modra – 
a odznelo 30 sú�ažných skla- podarilo vybojova� významné 
dieb. postavenie.

Pätnás� žiaèok uèite¾ky O¾gy Violonèelistkám z Rajca že-
Pažickej a vysoko kvalitnej kla- láme, aby im ich uš¾achtilá zá¾u-
vírnej korepetície v prevedení ba vydržala èo najdlhšie a priná-
uèite¾ky PaedDr. Evy Kyškovej a šala im v živote nielen úspechy, 
Bc. Evy Blunárovej priniesli oje- ale najmä rados� a potešenie aj 
dinelý výsledok. Violonèelistky si ¾uïom v ich okolí.
mohli porovna� úroveò svojho PaedDr. Marián Remenius
inštrumentálneho umenia v kon- riadite¾ ZUŠ Rajec

ÚSPEŠNÉ VIOLONÈELISTKY
Foto: archív ZUŠ

13. mája sa uskutoèní 1. roèník Medzinárodnej interpretaènej 
sú�aže v slovenskej tvorbe Rajecká hudobná jar, ktorej sa zúèast-
nia žiaci a pedagógovia z celého Slovenska a Èeskej republiky.

Táto sú�až nadväzuje na ve¾mi úspešných 17 roèníkov Pre-
hliadky slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež v Rajci. 
Sú�aží v 5 kategóriách a hlavnou cenou je Cena za najlepšiu inter-
pretáciu diela slovenského autora. Ïalšie ceny sú Cena Hudobné-

ho Centra v Bratislave, Cena mesta Rajec, Cena riadite¾a ZUŠ 
Rajec a Titul laureáta Rajeckej hudobnej jari.

23. mája sme pripravili premiéru Omše pre Rajec, ktorú 
venoval k 50. výroèiu našej škole jeden z najvýznamnejších 
súèasných hudobných skladate¾ov Ví�azoslav Kubièka. Hu-
dobné dielo naštudovali žiaci, pedagógovia ZUŠ Rajec a štu-
denti Konzervatória v Žiline. Dielo bude uvedené v kostole   
sv. Ladislava v Rajci o 17.00 hod. Ste srdeène vítaní.

V minulých mesiacoch žiaci z violonèelovej triedy O¾gy 
Pažickej priniesli z celoslovenskej sú�aže v Kežmarku celý 
rad ocenení. Speváèky z triedy Ivety Garbárovej získali dve 
prvé miesta na krajskej sú�aži v Kysuckom Novom Meste.      
A kapela Do-RE-MI pod vedením Jaroslava Jankecha získala 
hlavnú cenu sponzora na celoslovenskej sú�aži v Kremnici.

Naše snaženie je práca celého tímu, inak by to nešlo. Ús-
pechy jednotlivcov sú úspechmi nás všetkých a naopak. Bez 
dobrého kolektívu a porozumenia medzi uèite¾mi a žiakmi 
navzájom, by sme takého výsledky v rámci celého Slovenska 
nikdy nedosiahli. Za to patrí vïaka všetkým uèite¾om, žiakom 
a rodièom.

SME TU PRE VÁS UŽ 50 ROKOV

Základná umelecká škola v Rajci v tomto školskom roku oslávi 
pä�desiate výroèie svojho založenia. Slávnostný koncert sa 

uskutoèní 18. júna, ale v máji sme pre vás pripravili nieko¾ko 
nemenej významných podujatí.

PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ školy
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PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA

budli ešte v 90-tych rokoch minulého storo-
èia (t.j. viac ako pred piatimi rokmi) oslobo-
denie do dane z príjmu sa vz�ahuje aj na váš 
prípad, a za predaj chaty nebudete musie� 
daò plati�.

Na záver by som chcel zhrnú�, že v sú-
vislosti s odplatným prevodom nehnute¾-
nosti, vo všeobecnosti prevodcovi nev-
zniká povinnos� zaplati� daò z prevodu 
nehnute¾nosti, ale daò z príjmu. Niektoré 
príjmy však zákon od zdanenia oslobodil a 
teda pri splnení zákonom stanovených pod-

jej príjem. Nie je pravda, že v dôsledku zru- mienok takáto povinnos� prevodcovi nev-Vaši známi mali 
šenia zákona è. 318/1992 Zb. už prevodca zniká.pravdu èiastoène. 

Mgr. Lukáš Bútora,nie je pod¾a žiadneho predpisu povinný za-Zákon è. 318/1992 Zb. 
advokátsky koncipientplati� daò.o dani z dedièstva, dani   

z darovania a dani z prevodu a prechodu 
Zákon o dani z príjmov však na dru-nehnute¾ností bol k 1. 1. 2004 skutoène zru-

hej strane pozná viaceré výnimky, na kto-šený. Pokia¾ plánujete preda� svoju nehnu-
ré sa zdanenie príjmu nevz�ahuje. Takým te¾nos� (t.j. prevod), z tohto vám už žiadne 
je aj predaj nehnute¾nosti pri uplynutí povinnosti voèi štátu nevyplývajú.
aspoò piatich rokov odo dòa jej preuká-
zate¾ného nadobudnutiaZákonodarca však v roku 2003 prijal . Doba nadobud-

akéhosi èiastoèného „nástupcu“ tohto nutia jednoznaènej vyplýva napríklad z listu 
zrušeného predpisu, ktorým je zákon   vl a stníctva resp. rozhodnutia o povolení 
o dani z príjmu. vkladu do katastra nehnute¾ností ako aj  Došlo k zmene prístupu a 

iných skutoèností.zákonodarca viac nezdaòuje samotný od-
platný prevod, ale až výnos, ktorý prevodca 

Nako¾ko uvádzate, že ste chatu nado-v dôsledku takéhoto úkonu nadobudne, t.j. 

DAÒ Z PREDAJA

Vaše otázky právneho charakteru do 
rubriky Právna poradòa môžete v pí-
somnej forme odovzda�:

1. osobne v Mestskom kultúrnom stre-
disku Rajec.
2. e-mail: 
3. vhodi� do schránky pred vstupom do 
MsKS Rajec

Na otázky vám odpovie advokátska kan-
celária JUDr. Anny Kecerovej-Veselej.

mesacnikrajcan@rajec.net

Dobrý deò, s manželkou vlastníme víkendovú chatu, ktorú sme si kúpili ešte v de-
vä�desiatych rokoch. Chceli by sme ju preda�, nemáme však jasno, èi z toho bu-
deme musie� aj zaplati� daò z prevodu nehnute¾ností. Známi nám povedali, že 
takáto daò je už zrušená, a preto nebudeme niè plati�. Nevieme si to však overi�. 
Mohli by ste nám poradi�?

Peter a Jozefína B.

Rok 2010 sme s turistickým krúžkom zaèali netradiène netu-
risticky – výstavami v Žiline. Makovického dom (Výstava betlehe-
mov), Považská galéria umenia (Stála expozícia Vincenta Hložní-
ka), tu som obdivoval lektorku, ktorá dokázala obrazy utrpenia, Po roku 1969 sa Grossmann ods�ahoval do Bratislavy, takže na 
hrôzy vojny a apokalypsy prispôsobi� detskému vnímaniu. O pos- jeho výstave sme okrem nádherných krajinných záberov okolia Raj-
chodie nižšie bol hlavný dôvod našej návštevy Žiliny – fotografie ca mohli obdivova� i fotografie rajeckých rodákov pôsobiacich         
Igora Grossmanna. v hlavnom meste – Kompánek, Miluèký, Pribiš...

Dovolím si citova� z jeho knihy Obrazy odviate èasom: „V polo-
vici 50. rokov sa mojim pracoviskom i domovom stalo vidiecke mes- Zimné medzinárodné sèítavanie vodného vtáctva. Na pozoro-
teèko Rajec. Bolo centrom intenzívneho pulzujúceho života, okoli- vanie sme mali urèené tri úseky od Èièmian po Porúbku. Najzaují-
tých dedín, autentických starých èias. Vládla tu integrita prírody a mavejším bol úsek v okolí Rajeckých Teplíc – rybáriky, volavky, 
èloveka, polí, lesov a oblohy. Zaèal som si uvedomova� pocit domo- labute, kaèice. Na konci januára sme mali aj noèný výlet. Bol spln a 
va. Stretával som nepoznanú krásu utkanú z dreva, farieb a plátna. na trase Charubina – Háje bolo našim cie¾om poèúva� tok sov. Už 
Obdivoval som hodnoty jednoduchého a prostého života. Oèarený tradiène v zime nevynecháme výlet do Frívaldskej doliny, na konci 
týmto svetom som sa ho snažil fotografisticky zachyti�“. ktorej obdivujeme, èo dokáže voda a mráz.

Detský lístok do Zbyòova stojí 5 centov. Ak sa vydáte sme-
rom na polia, pri Konskej a Kamennej Porube neobanujete. 
Môžete tu pozorova� srnky. V jednej skupine sme ich narátali 
až 46. Marec – opä� Žilina – Vodné dielo a rameno Váhu. To 
sme vedeli, že musíme ma� v ruksakoch krmivo nielen pre 
seba, ale aj pre zimujúce labute. Tieto nádherné vtáky sa ma-
jestátne ako ¾adoborec presúvali k nám z opaèného konca 
jazera. Niektoré nám doslova jedli (z) ruky.

Zaèiatkom jari robíme bežcom divácku kulisu v zadných 
kútoch Suchej doliny a Borošovca. Ïalšia sobota bola pra-
covná. Po zime sa patrilo uprata� areál záhrady za Pastoraè-
ným centrom. Zatia¾ poslednou akciou v tomto toku bola 
Kiapeška. Je to menej známa skala pri Dubovej. To už jar pre-
pukla naplno a mohli sme obdivova� prvé jarné kvety, rozkvit-
nuté kríky (drienky, lykovec), èi háda�, aký hlas patrí škovrán-
kovi, pinke, strnádke...

Karol Uhlárik
Foto: archív turistického krúžku

PRÍRODA NIELEN NA FOTOGRAFII
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65 rokov
Jozef Hudek

Anna Rybárová

70 rokov
Mária Ivanková
Marta Štolbová

75 rokov
Alžbeta Ošvátová
Irma Smiešková

Jubilanti máj 2010Jubilanti máj 2010

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Zosobášili sa 

Martin Židek a Zuzana Bosíková
Zdenko Koleda a Jana Žideková

Zosobášili sa 

Opustili nás
Anna Jonášová 1928 – 16. 4. 2010
Šimon Dolník 1941 – 22. 4. 2010 

Ján Huljak 1921 – 24. 4. 2010 
O¾ga Smiešková 1955 – 30. 4. 2010

Opustili nás

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

80 rokov
Vladimír Rúèka
Rudolf Veselý

Mária Pekarová
Antónia Žideková
Žofia Golierová

vstupom do horného hradu. V hornom hra- Starhrad
de je v strednom paláci klenba a stopy po Zrúcaniny hradu, dvíhajúce sa vo výške 
kamennom schodišti, pri ktorom sa dierou  475 m. n m. sú na opaènej strane Váhu ako 
v murive a železným rebríkom vchádza do Hrad Streèno. Hrad postavili na ochranu 
najvyššie položenej èasti hradu so stopami Rajecká dolina a blízke okolie má pestrú starej cesty vedúcej Považím, neïaleko 
po cisterne a roz¾ahlej veži.históriu a množstvo svedkov „vekov dávno brodu, kde stará cesta prechádzala z pravé-

minulých“. Ak vás zaujíma a fascinuje minu- ho brehu na ¾avý. Patril Varínskemu pan-
Budatínsky hradlos�, staèí si obu� kvalitné tretry a môžete sa stvu a spoèiatku sa volal Varín. 

Budatínsky hrad, neskôr prestavaný na aj vy na pár hodín prenies� do minulosti...
zámok, sa nachádza v žilinskej mestskej 
èasti Budatín. V priestoroch hradu sídli Po-
važské múzeum Žilina a vlastivedné múze-
um. Vlastivedné expozície tu prezentujú vý-
vin prírody a spoloènosti (vrátane národopi-
su) od najstarších èias. Medzi najznámejšie 
zbierky patrí drotárstvo a unikátne drotár-
ske umenie. Upútajú aj historické zbierky 
(doklady hrdelného práva Žiliny, cechové 
predmety), bronzové archeologické nálezy, 
doklady o slovanskom osídlení stredného 
Považia a kováèske stredoveké nástroje 
spod hradu Vršatec.

Názov Starhrad dostal až po postavení 
Hrad Lietava Streèna, ktoré prevzalo jeho pôvodnú funk-

Lietavský hrad je druhá najväèšia zrúca- ciu. Najstaršou èas�ou hradu je veža, ktorá 
nina na Slovensku. Nachádza sa medzi ob- vznikla ešte v 13. storoèí. Ešte na zaèiatku 
cami Lietavou a Lietavskou Svinnou, v nad- 18. storoèia sídlili na hrade jeho strážcovia. 
morskej výške 635 m. Hrad postavili prav- Po ich odchode zaèal hrad postupne chá-
depodobne po roku 1241. Hrad sa pyšne tra�.
vypína nad krajinou a je z neho nádherný 
výh¾ad do okolia. Hradné múry jednotlivých Hrad Zniev
objektov stoja dodnes do znaènej výšky. Zrúcanina hradu na vápencovom vrchu 
Majú zachované otvory okien, vstupov a ar- Zniev v nadmorskej výške 985 m. n m., teda 
chitektonických detailov, oblúèikové atiky, takmer 500 m nad mesteèkom Kláštor nad 
delové a k¾úèové strie¾ne... V priestoroch Znievom. Z hradu dnes ostali ve¾mi poško-
bývalej kaplnky sa zachovali nábehy ka- dené základy budov a stavieb v hornom 
menných gotických rebier a na niektorých Hrad Streèno hrade. Poschodová budova, situovaná niž-

Stojí na strmej vápencovej skale v nad-múroch zvyšky omietky. Výstup naò nie je šie, je zo 14. storoèia. Z neskorších stavieb 
morskej výške 420 m. n m. Hrad je ve¾mi za-nároèný, zvládnu ho aj rodiny s de�mi. stojí len torzo malej vežièky. Z ostatných 
chovalá, zrekonštruovaná hradná zrúcani- objektov sú vidite¾né len nepatrné zvyšky 
na nad obcou Streèno. Spolu so Starhra-Sú¾ovský hrad murív prerastené vegetáciou.
dom (na druhej strane Váhu) vytvárajú Leží na ceste z Bytèe do Hradnej. Zvyš-
ojedinelú dvojicu stredovekých pevností. ky murív hradu, vtesnané do bralných škár  Za návštevu urèite stojí aj Bytèiansky 
Hradné zrúcaniny tvoria zvyšky palácov, ka-v Sú¾ovských skalách, vysoko nad miest- hrad, Hrad Hrièov, Považský hrad èi Bojnic-
plnky a veží vklinené do skalného masívu.  nou èas�ou Sú¾ov. Zo stavieb sa zachovali ky zámok. 
V troch výstavných priestoroch sú inštalo-základy budov a stopy po trámoch a kotve- Dokonca aj mesto Rajec malo svoj 
vané exponáty zo zbierok archeologického niach klenby vysekané v skale a nepatrné hrad. O tom, kde presne bol hrad postave-
fondu Považského múzea v Žiline. Vystava-zvyšky múrov s otvormi po oknách. V dol- ný sa do dnešného dòa vedú diskusie. Z je-
né sú nálezy z centra Žiliny a pri¾ahlých nom hrade je zachovalá èas� paláca s roz- ho pozostatkov je postavená veža Kostola 
obcí. Súèas�ou sú i kópie dobových kresieb ¾ahlou plošinou na jeho opornej skale, ba- sv. Ladislava v Rajci.
a medirytín. Hradná kaplnka je venovaná date¾ný je aj vstup do hradu so strie¾òou      
Žofii Bosniakovej.v skale a prekopaná skalná tiesòava pred 

DOVOLENKA NA HRADE

Zdroj a foto: internet 
Spracovala: Šzá

Lietava

Budatín

Starhrad
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Bratislavský maratón (27. a 28. mar-
ca) si získava èoraz väèší poèet bežcov.     
V tomto roku sa ich zapojilo do behu spolu   
s de�mi a štafetami okolo 3000. Každý rok je 
vidie� zlepšenie èi už v usporiadaní, samot- 7. miesto. Miroslav Drlièka 3:20:27, Pavol mián Cesnek a Peter Uhlárik, 3. miesto Mo-
nom preteku alebo v kultúrnych poduja- Uhlárik 3:24:42 a Janka Žideková 3:58:54. nika Cesneková a Michal Pekný a 5. miesto 
tiach, ktoré ho tento rok sprevádzali. Vystú- Lukáš Pekný. Dospelí 4 km: juniorky –       
pili popredné hudobné skupiny a speváci, Beh oslobodenia Topo¾èianok, 12 km 1. miesto B. Žideková (27:22), 1. miesto že-
pre deti bolo pripravených množstvo hier a (27. marca): 8. miesto muži nad 40 r. Jaros- ny nad 50 r. J. Žideková (23:31), 3. miesto  
zaujímavostí, rôzne upútavky, ktoré pokra- lav Stupòan (49:48), 3.miesto ženy nad 35 r. Z. Koleda (16:30, 3. miesto nad 50 rokov    
èovali do samotného veèera. Janka Žideková (1:00). P. Uhlárik (20:56).

Po bežeckej èasti v sobotu, ktorá bola Zvolenská corrida (3. apríla): 6. miesto Devín Bratislava (11. apríla): Maratón 
na Hviezdoslavovom námestí, v centre dia- R. Galoviè (27:51), 3. miesto B. Galoviè klub zastupoval Peter Zafka (52:31), ktorý 
nia, všetkých zaujali aj sprievodné akcie, (30:20). bol medzi 4000 bežcami 563. Rajec repre-
horšie to bolo pre maratón- zentovali ešte dvaja muži: 
cov, ktorí mali štart v nede- Ján Zafka (58:18 a Mar-
¾u a tento deò im ve¾mi na tinVeselý 1:01:01.
kondícii nepridal. Naš�as-
tie na výsledkoch to nebolo Cross country Baba-
vôbec vidie� a naši podali Kamzík, 50 km (18. ap-
výborné výkony. ríla): okolo 400 preteká-

Na maratóne v Brati- rov sa stretlo na Kamzíku 
slave bežalo 35 Rajèanov v Bratislave, kde bol cie¾ 
– maratóncov. Ako správ- preteku. Bežci si mohli 
na bežecká partia sme      pod¾a zdatnosti vybra� tra� 
v Bratislave rozdávali ra- dlhú 16 alebo 26 kilo-
dos� pre všetkých. Vždy metrov z Pezinskej Baby 
patríme medzi najväèšiu na Kamzík, alebo 50 kilo-
partiu, ktorá svojou ener- metrovú tra� z Kamzíka na 
giou rozdáva rados� a pov- Pezinskú Babu a spä�.
zbudenie naokolo. Traja Rajèania – On-

Sobota je venovaná drej Veselovský, Pavol 
detským behom a Hobby Uhlárik a Janka Žideková 
Run – behu na 5 kilome- sa rozhodli pre tú najná-
trov. Trochu si tu vymieòa- roènejšiu. 
me pozície, my povzbu- Najväèšie ambície na 
dzujeme v sobotu a nás ví�azstvo a aj reálnu šan-
zase povzbudzujú v nede¾u. Bežecká liga Žilina (7. apríla): 1 km: cu zví�azi� mal Ondrej Veselovský. Bežal    

Michal Pekný 3:11, Peter Uhlárik 3:43 – v najrýchlejšej trojici, z ktorých jedine on ne-
Hobby beh ulicami Bratislavy si vychut- osobné rekordy chlapcov. 3 km: Z. Koleda poznal tra�, a tak sa stalo, èo sa nemalo, na 

návali L. Pekný (22:49), B. Žideková 9:57, P. Prokopoviè 10:41, Jar. Stupòan trinástom kilometri ho poslali nesprávnym 
(24:48), A. Stehlíková (26:19), L. Kavcová 11:28, P. Uhlárik 11:31, J. Kavec 11:47,      smerom. Ondrej mal smolu. A mal ju aj dru-
(30:31), M. Pekná (30:35), J. Uhláriková L. Pekný 11:56, M. Pekný 12:41, J. Žideko- hýkrát, keï opä� prišiel na tra� a zase ho 
(32:09), I. Stehlíková (32:11). vá 13:01, B. Žideková navigovali nesprávne, a 

14:34, A. Stehlíková tak z preteku bol len 45 ki-
Detské behy boli rozdelené do kategórii 15:28. lometrový tréning. 

pod¾a veku: Michal Pekný (2. miesto), Aj keï sa mu organizá-
Damián Cesnek (5. m.), Peter Uhlárik (5. Bojnice – Kanianka tori ospravedlnili, niè už 
m.), Klára Rybárová (10. m.). Ïalej bežali (10. apríla): 7. abs. pora- nezmenilo. Sklamanie ho 
Viktória Rybárová, Pavol Uhlárik ml., Matej die R. Galoviè (25:03), 3. prešlo až potom, ako sme 
Žucha, Michal Bajzík, Pavol Hartinik, Matúš miesto nad 50 rokov B. mu rozprávali, ako jeden   
Kavec, Lukáš Drlièka, Tamara Kyzeková, Galoviè a 7. miesto nad z organizátorov zablúdil    
Monika Cesneková, Martina Uhláriková. 50 r. P. Uhlárik. v Rajci na našom triatlone. 

Deti: 1. miesto Klára Tak sme sa srdeène zas-
Silne obsadená kategória bežcami z ce- Rybárová, 2. miesto Mi- miali, je to 1:1 a o rok si už 

lého sveta – polmaratón – preverila aj na- chal Pekný, 2. miesto Mo- Ondrej bude urèite inak 
šich. Vyhral bežec z Kene Tuei Hosea èa- nika Cesneková, 2. mies- vychutnáva� tento beh. 
som 1:05:08. Zo Slovákov 9. miesto a abso- to Peter Uhlárik. Janka, jediná žena na 
lútne poradie 18. získal Rastislav Galoviè tejto trati, do cie¾a dobehla 
èasom 1:14:48. Druhým Rajèanom bol ¼u- Beh oslobodenia spolu s Pavlom Uhlárikom, 
bomír Cesnek (1:15:52) a tretím Zdeno Ko- Turian (10. apríla): ktorý obsadil vo svojej ka-
leda (1:17:01). Všetci traja dobehli s dobrým 1. miesto do 40 r. Z. Ko- tegórii 2. miesto.
èasom, ktorý hovorí o ich výbornej kondícií, leda (35:24), 3. miesto do Aj sklamanie nás môže 
ktorá vyvrcholí na Rajeckom maratóne.   40   r. O. Veselovský,        posúva� ïalej a to nielen   
J. Vanák 1:27:13, P. Stehlík 1:33:55, J. Uh- 1. miesto nad 50 r. J. Žide- v športe, ale aj v živote. Na 
lárik 1:38:30, J. Kavec 1:39:16, M. Hartinik ková, 3. miesto do 35 ro- všetko však treba ma� silu 
1:48:46, M. Bellan 1:58:15. kov B. Žideková. a aj k tomu nám pomáha 

šport. Ve¾a radosti z pohybu a vytrvalosti     
Maratón bežal Ondrej Veselovský vo Beh na Studniènú (11. apríla): v det- v tréningoch vám želajú

svojom osobnom rekorde 2:44:44 a obsadil ských kategóriách 2. miesto obsadili Da-

V BRATISLAVE SME ROZDÁVALI RADOST

vaši maratónci
Foto: archív MK

Ondrej Veselovský
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