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 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ 
 Pozvánky na kultúrne akcie  Spomienka na V. Kompánka 

 Reakcia – Busta Ïurèanského  Školy v Rajci 
ŠZŠ – jediná svojho druhu v Rajeckej doline 

Úspechy športovcov  Spoloèenská rubrika 

V TOMTO ÈÍSLE SI PREÈÍTATE:

Foto: archív MsKS
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Zasadnutia sa zúèastnili aj uèite¾ky MŠ 
na ul. Obrancov mieru so žiados�ou pre-3. januára odvysiela TV 
rokova� ich požiadavky. Markíza reportáž, o tom, 

že súèas�ou námestia bu-
de busta rajeckého rodá-
ka JUDr. F. Ïurèanského. 

Je pravda, že ju obyvatelia mesta nech-
cú? Kedy sa bude odha¾ova�?

Spoloènos� LRC&partners Rosina, s.r.o. 
požiadalo o dlhodobý prenájom èasti 
parcely v areáli Polikliniky Rajec pre pot-
reby vytvorenia 8 parkovacích miest pre 
nové obchodné stredisko v lokalite Ra-
jec – Piesky za supermarketom Tesco. 
Znamená to, že v Rajci budeme ma� ïal-
ší obchodný dom?

Pred nieko¾kými dòami navždy odišiel 
významný rajecký rodák akademický so-

Spoloènos� LP Partners, s.r.o. Rajec po- chár a maliar Vladimír Kompánek. Zú-
žiadalo mesto Rajec o zmenu územného èastnili ste sa poslednej rozlúèky s ním  
plánu v lokalite Rajec – Krivín z dôvodu v Bratislave?
investiènej výstavby. Èoho sa bude tý-
ka� táto výstavba?

Na prvom riadnom zasadnutí mestského 
zastupite¾stva sa PaedDr. Stehlíková, 
ihneï v úvode zasadnutia ústne vzdala 
svojho poslaneckého mandátu. Èo to 
znamená pre fungovanie MZ?

mandát poslancovi, a preto mandát vzniká 
jemu ako náhradníkovi. Bude pozvaný na 
najbližšie zasadnutie MZ, kde by ako náh-
radník mal zloži� s¾ub a mal by sa uja� fun-
kcie poslanca MZ.

Problémom èasti uèiteliek MŠ je to, že 
nesúhlasia s pracovnými metódami riadite¾-
ky. S�ažujú sa, že riadite¾ka má na ne vyso-
ké nároky a ony nie sú schopné jej nároky 
zvláda�, a preto žiadajú, aby bola riadite¾ka 
odvolaná z funkcie. Busta rajeckému rodákovi Dr. Ïuèan-

Tento problém sa �ahá už od septembra skému bola schválená ešte v roku 2009 
minulého roku. Preto sme požiadali o vyja-všetkými poslancami MZ. Ani jeden posla-
drenie Štátnu školskú inšpekciu aj Inšpek-nec nemal námietky voèi tomuto umelec-
torát práce. Inšpektorát práce skonštatoval, kému dielu. 
že nedochádza k žiadnemu porušeniu 
predpisov ani zo strany zriaïovate¾ov, ani 
zo strany MŠ. Štátna školská inšpekcia sa 
odmietla vyjadri� s tým, že v minulosti asi 
dva roky dozadu vykonala inšpekciu a žiad-
ne pochybenie nezistila a že je povinná vy-
konáva� inšpekciu raz za 5 rokov. Áno za supermarketom Tesco sa prip-

Celú agendu odovzdáme Rade školy ravuje výstavba obchodného domu KIK, 
(RŠ) pri MŠ na ul. Obr. mieru, keïže RŠ na ktorý by mal by� prevažne zameraný na 
základe výberového konania vybrala J. De- textil. V rámci tohto areálu je potrebné vybu-
meterovú do funkcie riadite¾ky MŠ. RŠ by dova� nieko¾ko parkovacích miest, keïže 
mala prerokova� so všetkými zainteresova- do priestoru, ktorý majú zazmluvnený sa 
nými stranami vzniknutú situáciu a mala by tieto parkovacie miesta nezmestia, požia-
odporuèi� zriaïovate¾ovi riešenie. Èi sa dali Mesto Rajec o prenájom èasti parcely. 
uèite¾ky budú musie� prispôsobi� riadite¾ke Mesto Rajec za odplatu súhlasilo s dlhodo-
v disciplíne a v pracovných návykoch alebo bým prenájmom èasti pozemku. 
RŠ navrhne odvola� riadite¾ku, samozrej-
me, ak budú nato zákonné dôvody. 

Áno, bol som sa s týmto velikánom roz-
lúèi� a uctil som si jeho pamiatku smútoènou 

Vzh¾adom nato, že doterajšia lokalita kyticou v mene obèanov nášho mesta. Roz-Èo sa týka toho, že obyvatelia mesta 
Rajec – Krivín bola v územnom pláne vede- lúèky sa zúèastnili aj niektorí Rajèania pán bustu nechcú – do dnešného dòa (28. 1. 
ná ako po¾nohospodárska výroba, je tu zá- Fabana s manželkou, p. Blunár a p. J. Vese-2011) mestský úrad neeviduje ani jednu do-
mer stava� stavby iného charakteru a dnes lý s manželkou. ruèenú s�ažnos� od obèanov voèi buste   
sa tam už po¾nohospodárska výroba nevy- Na rozlúèke sa zúèastnila celá umelec-Dr. Ïurèanského. 
konáva, spoloènos� LP Partners požiadala ká obec. A musím za seba poveda�, že som Kedy sa bude busta odha¾ova� ešte 
Mesto Rajec èi by bolo možné vypracova� bol ve¾mi hrdý nato, že som Rajèan, keï neviem. Predpokladám, že to bude niekedy 
zmenu územného plánu mesta. som tam bol. Bol to èlovek z Rajca a bol to na jar, lebo zmluva s dodávate¾om na odov-

MZ prerokovalo tento návrh a odporuèi- velikán. (redakcia: viac o živote V. Kompán-zdanie diela je, ak sa nemýlim, do apríla ale-
lo, aby sa zaèalo pracova� na zmene územ- ka si môžete preèíta� bo mája a práce nám ešte neboli odovzda-
ného plánu. Zmena územného plánu je dl-né. Za rozhovor ïakuje Šzá
hodobý proces, ktorý Keï nám dodávate¾ odovzdá celé dielo 
trvá približne rok, kde – celú rekonštrukciu námestia, ktorého sú-
je potrebné, aby spra-èas�ou je aj busta potom môžeme odha¾o-
covate¾ a obstarávate¾ va�. (redakcia: reakciu na odvysielanú relá-
Mesto Rajec zo všet-ciu si môžete preèíta� 
kými zainteresovaný-
mi orgánmi pripravili 
zmenu a následne ju 
so všetkými preroko-
vali. Po prerokovaní ju 
musí schváli� Krajský 
stavebný úrad a nás-Aj s takouto situáciou samozrejme Zá-
ledne môže mesto ta-kon o obecnom zriadení poèíta a my bude-
kúto zmenu zapraco-me postupova� v zmysle tohto zákona. Sme 
va� do územného plá-povinní oslovi� náhradníka, ktorý je zvolený 
nu. za daný obvod – náhradníkom je RNDr. La-

dislav Židek. Oznámime mu, že zanikol 

na str. 5).

na str. 4)

ROZLÚÈKA V sobotu 5. februára 
sme sa na Cintoríne v Rajci 
rozlúèili s lekárom a dlhoroè-
ným poslancom Mestského 
zastupite¾stva v Rajci

MUDr. Jánom 
RYBÁRIKOM, 

ktorý nás náhle opustil v uto-
rok 1. februára 2011 vo veku 
57 rokov.

Èes� jeho pamiatke!

Foto: Šzá
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OPRAVY
V mesaèníku Rajèan è. 10/2010 na strane 11 v èlánku Aj 

„škôlkari“ v novom bola uvedená informácia:

PÔVODNÝ TEXT:
Svojim príspevkom chcem priblíži� obyvate¾om mesta, ako pre-

biehala rekonštrukcia a stavebné úpravy v našej materskej škole. Zria-
ïovate¾om MŠ, Mudrochová ul. je od roku 2002 Mesto Rajec. Mesto 
prevzalo MŠ v roku 2002 delimitáciou od Obvodného úradu Žilina. Už 
v roku 2002 bola MŠ po stavebnej stránke v žalostnom stave a bola 
potrebná rekonštrukcia. Tú sme spolu s mestom zaèali pripravova�      
v roku 2006.

OPRAVENÝ TEXT:
Svojim príspevkom chcem priblíži� obyvate¾om mesta, ako pre-

biehala rekonštrukcia a stavebné úpravy v našej materskej škole. Zria-
ïovate¾om MŠ, Mudrochova ul. je od roku 2002 Mesto Rajec, keï 
MŠ prevzalo delimináciou od Okresného úradu – odbor školstva     
v Žiline. Už v roku 2002 bola MŠ po stavebnej stránke v žalostnom sta-
ve a bola potrebná rekonštrukcia. Tú sme spolu s mestom zaèali prip-
ravova� v roku 2006.

V mesaèníku Rajèan è. 12/2010 na strane 2 v èlánku Mest-
ské zastupite¾stvo bola uvedená informácia:

PÔVODNÝ TEXT:
V interpeláciách sa poslanci zaoberali s�ažnos�ou uèiteliek 

MŠ na Mudrochovej ulici, ktorá bola odstúpená na Štátnu škol-
skú inšpekciu. 

OPRAVENÝ TEXT:
V interpeláciách sa poslanci zaoberali s�ažnos�ou uèiteliek 

MŠ na ulici Obrancov mieru, ktorá bola odstúpená na Štátnu 
školskú inšpekciu. 

Všetci zamestnanci v Materskej škole v Rajci na ul. Mud-
rochova 930/10 sa dištancujú od tejto nepravdivej informácie, 
ktorá nemá žiadnu súvislos� s Materskou školou v Rajci, ul. Mud-
rochova 930/10.

Všetci zamestnanci v Materskej škole v Rajci na ul. Mud-
r chova 930/10 sa dištancujú od tejto nepravdivej informácie, 
ktorá nemá žiadnu súvislos� s Materskou š olou v Rajci, ul. Mud-
r chova 930/10.

o
k

o

UPOZORNENIE 
POPLATOK ZA ZNEÈISTENIE OVZDUŠIA

V zmysle zákona è. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zneèis-
�ovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádz-
kovate¾ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podni-
ka�) malého zdroja zneèis�ovania ovzdušia povinná ozná-
mi� každoroène do 15. februára obci za každý zdroj zneèis-
�ovania ovzdušia – spotrebu palív a surovín, z ktorých zneèis-
�ujúce látky vznikajú, a ïalšie údaje potrebné na zistenie množ-
stva a škodlivosti zneèis�ujúcich látok vypustených do ovzdušia 
za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovate¾ov pa-
lív a surovín, poète prevádzkových hodín malého zdroja zneèis-
�ovania ovzdušia a o druhu a úèinnosti odluèovacích zariadení.

Priznanie sa podáva do 15. februára 2011 
V priznaní sa uvádzajú údaje za rok 2010

Tlaèivo nájdete na internetovej stránke mesta 

Priznanie je možné doruèi�: osobne do podate¾ne 
Mestského úradu, I. posch. è. dv. 9 alebo poštou na 

adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22

MsÚ

www.rajec.sk

Predsedom Komisie výstavby a životného prostredia sa stala 
Ing. Jozefa Blažeková, èlenmi: Mgr. Vladimír Baïura, RNDr. Eva 
Stanková, Ing. Peter Pekara, Ing. arch. Peter Kasman a zapisova-
te¾kou Bc. Júlia Tomèíková.

Keïže niektorým poslancom zanikol poslanecký mandát, MZ 
Na prvom riadnom tohtoroènom zasadnutí Mestského zastu- delegovalo nových poslancov za èlenov do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ 

pite¾stva v Rajci sa poslanci zišli 20. januára 2011. a oboch materských školách. MZ jednomyse¾ne schválilo zástup-
cov z radov poslancov pre obrady pred orgánom štátu: Ing. Jána 
Rybárika, Mgr. Petra Hanusa, Mgr. Katarínu Èeròanskú a zástupcu V úvode zasadnutia sa PaedDr. Marta Stehlíková vzdala posla-
pre obèianske obrady: PaedDr. Mariana Paprskára.neckého mandátu.

S prihliadnutím na to, že v mestskom zastupite¾stve je ve¾a V prvom bode programu informovala hlavná kontrolórka mesta 
nových poslancov, vedúca finanèného oddelenia ich informovala    o plnení uznesení, ktoré boli prijaté na poslednom riadnom zasad-
o tvorbe rozpoètu, zásadách hospodárenia s majetkom mesta a      nutí MZ a o uzneseniach doposia¾ nesplnených. Po krátkej diskusii 
o schválenom rozpoète pre rok 2011.zobrali poslanci túto správu na vedomie.

V zmysle zákona o rozpoètových pravidlách primátor predložil V ïalšom bode programu sa tajnou vo¾bou uskutoènila vo¾ba 
MZ návrh na použitie rezervného fondu, ktorý bude použitý na mi-èlenov komisií pri MZ z radov obèanov a verejná vo¾ba èlenov ko-
moriadnu udalos� – rekonštrukciu informaènej siete na mestskom misií pri MZ z radov poslancov.

Komisie na ochranu verejného poriadku úrade. Poslanci schválili použitie financií z rezervného fondu jedno-Predsedom  sa stal Ing. 
myse¾ne.Gustáv Mucha, èlenmi: Ing. Peter Pekara, Mgr. Bohdan Jonek, Mgr. 

zapisovate¾kou Alena Uríková. Hlavná kontrolórka mesta v ïalšom bode predniesla poslancom Katarína Èeròanská, Marcel Urban a 
Komisie sociálno-zdravotnej správu o výsledku uskutoènených kontrol v januári 2011. Poslanci Predsedom  sa stal Mgr. Peter Ha-

zobrali správu na vedomie.nus, èlenmi: MUDr. Ján Rybárik, Mgr. Katarína Èeròanská, Mgr. 
V interpeláciách poslanci predostreli žiadosti a pripomienky ob-Marta Pauková, Bc. Marta Repková, a zapisovate¾kou ¼ubica Ces-

èanov mesta, ktorými sa budú zaobera� jednotlivé oddelenia mest-neková. 
Komisie pre školstvo, kultúru a šport ského úradu.Predsedom sa stal Mgr. 

V závere rokovania poslanci odsúhlasili termíny riadnych za-Michal Šupka, èlenmi: Mgr. Peter Hanus, Mgr. Róbert Augustín, 
sadnutí mestského zastupite¾stva pre rok 2011 a schválili termíny Martin Matejka, Pavol Uhlárik a zapisovate¾kou Blanka Porubèan-
rozborov a zloženie komisií pre tieto rozbory v rozpoètových a prís-ská. 

Finanènej komisie pevkových organizáciách mesta.Predsedom  sa stal Gabriel Špánik, èlenmi: 
Na konci rokovania primátor poïakoval prítomným poslancom Ladislav Bohdal, Dáša Bajzíková, Ing. Gustáv Mucha, Mgr. Bohdan 

za úèas� a zasadnutie o 23.30 hod. ukonèil. Jonek a zapisovate¾kou Tatiana Záborská. 

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

inzerciaRedakcia Rajèana

MsÚ
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deklarovaná vïaka za záchranu ich životov bol menovaný aj za ministra dopravy a ve-Už v nieko¾kých èíslach mesaèníka Raj-
a životov ich príbuzných. Len na okraj spo- rejných prác autonómnej vlády.èan sme informovali o tom, že v rámci re-
meniem, že môj otec, ktorý navštevoval o.i. 1939 – 20. januára bol prezidentom Há-konštrukcie námestia pribudne pred budo-
školu v Rajci, kde bola silná komunita Židov chom menovaný do tretej autonómnej vlády vou mestského múzea busta významného 
v diaspóre, hovoril okrem iných jazykov   a ko   m inister dopravy. Zúèastòoval sa na rodáka. Na základe rozhodnutia poslancov 
i plynule, slovom i písmom, po hebrejsky. domácich i zahranièných rokovaniach na mestského zastupite¾stva z 21. 5. 2009 bolo 

Taktiež nemôžem znies� klamstvá  p od po ru   sl ov enskej štátnosti. 9. marca schválené osadenie busty rajeckému rodá-
o údajných podpisoch zmlúv s Hitlerom. pred okupáciou Slovenska èeským voj-kovi JUDr. Ferdinandovi Ïurèanskému,      
Veï každý, kto len trochu pozná z historic-v rámci projektu Regenerácia sídiel.
kého h¾adiska inkriminované obdobie, musí Aj keï sme nieko¾kokrát informoval o ži-
vedie� o rokovaní v Salzburgu, kde došlo    vote JUDr. Ïurèanského, reagujeme zno-
k prudkej potýèke môjho strýka s Hitlerom va. Vraciame sa k tomu aj na základe odvy-
(zápisniène podchytenej), následne bol sielanej reportáže v Prvých televíznych no-
zbavený funkcie ministra zahranièných vecí vinách z 3. 1. 2011 v Televízii Markíza, kde 
a zachránil ho, i to len krátkodobo, prezident odznelo nieko¾ko nepravdivých a zavádza-
Dr. Tiso, ako i skutoènos�, že medzi najbliž-júcich informácii, aj o údajných protestoch 
šími spolupracovníkmi Hitlera bol jeden je-obyvate¾ov. Ako však povedal primátor 
ho ve¾mi blízky priate¾, ktorý mu poskytoval mesta Ing. Ján Rybárik, ani do dnešného 
o.i. nesmierne cenné informácie. Ïalší nep-dòa (28. 1. 2011) neprišla nijaká oficiálna 
riaznivý vývoj má jednoznaène na svedomí s�ažnos� alebo protest proti osadeniu busty. 
Tuka a Mach – viï oficiálne agentúrne záz-Je pravda, že JUDr. Ïurèanský pôsobil 
namy armády USA a ÈA.v kontroverznej dobe – za prvého Sloven-

Na margo veci už len to¾ko, že v tejto ského štátu, ale robil všetko preto, aby sa 
dobe disponujú historici materiálmi nielen   Slovensko nemuselo prispôsobi� požiadav-
z archívu ÚV KSÈ v Prahe a archívov          kám nacistického Nemecka a ostalo ako 
v Moskve, ale i množstvom cenných fakto-neutrálny štát. 
grafických dát z prameòov v USA, Izraeli, Po meste sa vedú rôzne diskusie o tom, 
BRD, Francúzska, Turecka a Nórska. Takže že má na svedomí deportácie židov. Opak je 
nedajte si „múti�“ hlavu otrubami a žiadajte však pravdou. Spolu s nieko¾kými príbuzný-
od neprajníkov vedecky podložené a hlav-mi a priate¾mi im pomáhal vybavi� falošné 
ne overené argumenty, fakty a dôkazy, alebo pravé pasy, aby mohli opusti� krajinu, 
potvrdené nezávislými i zahraniènými kde im hrozilo nebezpeèenstvo. O èom 
odborníkmi, ktorí nemajú absolvovanú Ve-svedèí aj reakcia jeho synovca, ktorú dostal 
èernú univerzitu marxizmu-leninizmu a nie mestský úrad ako reakciu na uverejnenú re-
sú za�ažení komunistickou minulos�ou.portáž. Reakciu uvádzame v plnom znení:

pod hrozbou zat-Vážený pán primátor, skom (tzv. Homolov puè) a 
Ing. arch. Peter Hundák, Pieš�any vorenia ušiel do Viednepred chví¾ou som zachytil v správach na , odkia¾ prostredníc-

Markíze príspevok o údajných protestoch tvom rozhlasu žiadal vytvorenie samostat-
NIEKO¼KO FAKTOV ZO ŽIVOTA JUDr. proti buste Dr. Ferdinanda Ïurèanského. ného slovenského štátu. V zložitých medzi-

FERDINANDA ÏURÈANSKÉHO:Ako jeho synovec si považujem za svoju národných podmienkach ako skúsený práv-
povinnos� vyjadri� sa k tejto téme, ktorá bo- nik po rokovaniach s predstavite¾mi vte-

1906 18. 12.hužia¾ dodnes nie je seriózne vedecky spra-  – narodil sa  v Rajci. dajších mocností videl jedinú možnos� 
1925covaná a doložená.  – maturoval na gymnáziu v Nitre záchrany národa vo vyhlásení samostat-
1930Proti protestom ako takým nemám niè,  – ukonèil Právnickú fakultu UK v Brati- nosti, ktorá sa aj jeho prièinením udiala    

14. 3.každý si môže vyjadri� svoj názor. Èo však slave, na ktorej získal titul JUDr. Zároveò  V prvej vláde sa stal ministrom zahra-
2. 11.nesmierne uráža moju inteligenciu je sku- študoval na Institute des Hautes Études In- nièných vecí a od  aj ministrom vnútra. 

18. marcatoènos�, že aj 22 rokov po novembri 1989 sa ternationalec (Medzinárodný inštitút vyso- I keï  bol spolusignatárom tzv. 
Ochrannej zmluvy medzi Nemeckom a Slo-nájdu tmári, ktorí nehoráznym spôsobom koškolského štúdia) v Paríži.

1937 Medzinárodná venskomskres¾ujú fakty o pôsobení našich štátnikov  – napísal a vydal knihu , zásadne presadzoval neutralitu 
intervenciav období 2. svetovej vojny. A ani ma , ktorou sa habilitoval na docen- štátu a odmietal zasahovanie Nemcov do 

neprekvapuje, že sa nájdu (veï ta medzinárodného práva. slovenskej vnútornej politiky. Inicioval zalo-„èervené“ 
1938 Vedeckej spoloènosti pre zahraniè-videnie sveta je u nás stále aktuálne), ale  – venoval sa žurnalistike a publicisti- ženie 

ných Slovákovskôr ma zaráža fakt, že opä� dostávajú prí- ke. Ako uznávaný odborník medzinárodné- , ktorá mala pomáha� najmä 
 vstúpil do politiky. V júniležitos� v masovokomunikaèných médiách. ho práva   vypraco- Slovákom na okupovaných územiach.

1940 –Prehlasujem, že Dr. F. Ïurèanský spolu val zákon o slovenskej autonómii, ktorý bol  bol èlenom delegácie Slovenskej 
28. 7.s mojim otcom Jozefom Hundákom, rodá- po doplnení prijatý Národným zhromažde- republiky na rokovaniach s Hitlerom   

6. 10. na zákrok Nemcov sa na kom zo Šuje zachránili životy stovky našich ním ÈSR.  sa zúèastnil na vyhlásení v Salzburgu, ale 
nich nesmel zúèastni� Na druhý deòžidovských spoluobèanov tým, že im vyba- autonómie Slovenska v Žiline a zároveò bol .  sa 

vovali pravé a falošné cestovné doklady a menovaný za ministra spravodlivosti, so- vzdal svojich funkcií a plne sa venoval 
9. ok-pomáhali im dosta� sa cez Budapeš� do ciálnej starostlivosti a zdravotníctva. pedagogickej èinnosti na Právnickej fakulte 

tóbra Jeho meno sa nes-Švajèiarska a následne ïalej do Británie,  sa ujal úradu ministra a zároveò sa Slovenskej univerzity. 
melo objavi� v oficiálnej tlaèiUSA, Argentíny atï. Z pochopite¾ných dô- zúèastnil ako zástupca ministerského pred- .
1941vodov si v tom období obaja nerobili v tomto sedu Dr. Tisa na rokovaniach v Komárne     – bol menovaný univerzitným profeso-

 segmente žiadnu reklamu. o maïarských požiadavkách – v zmysle rom medzinárodného práva. Zároveò sa „turistickom“
Dôkazom sú napríklad nespoèetné návšte- mníchovskej dohody – na okupovanie juž- venoval štúdiu slov. politických dejín.

1943vy cudzincov židovského pôvodu u môjho ného Slovenska. Vynaložili mnoho úsilia na  – stal sa spolupracovníkom èasopisu 
Náš národotca v období, keï pracoval v hoteli Magnó- zvrátenie výsledku, ale zaèiatkom novem- , v ktorom uverejnil viacero pozo-

 V decembrilia v Pieš�anoch a ich nahlas a dôrazne bra bola arbitráž uskutoènená.  ruhodných štúdií o medzinárodnom posta-

V RAJCI PRIBUDNE NOVÝ MONUMENT – BUSTA ÏURÈANSKÉMU

Foto: archív MsKS
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vení Slovenska. Medzi najvýznamnejšie 
práce, ktoré v tom období u nás vyšli, patrí 
kniha Poh¾ad na slov. politickú minulos�.
1945 – v apríli, pre blížiacim sa frontom, 
odišiel do exilu – pôsobil v okolí Innsbruc-
ku vo francúzskej zóne.
1946 – v lete sa v Paríži konala mierová 
konferencia, ktorá ho inšpirovala k napísa-
niu nieko¾kých memoránd, ktoré pod hla-
vièkou novozaloženého Slovenského ak-
èného výboru (SAV) rozposlal a osobne 
odovzdal èlenom konferencie. Bol to poèia-
tok dlhej série depeší, žiadostí a vyhlásení, 
ktorými upozoròoval na protiprávne pos-
tavenie Slovenska v rámci èeskoslovenské-
ho centralizmu a totalitné metódy vládnutia.
1947 – v máji sa pres�ahoval do Janova a 
zaèiatkom júla vycestoval do Argentíny.      
V procese s prezidentom Tisom a ministrom 
Machom, ktorý sa konal v dòoch 2. 12. 1946 
– 15. 4. 1947 pred tzv. Národným súdom     
v Bratislave, bol v neprítomnosti odsúdený 
na trest smrti.
1949 – 12. marca bol SAV premenovaný na 
Slovenský oslobodzovací výbor, ktorý zaèal 
vydáva� noviny Slovenská republika, kto-
rých bol vydavate¾om a redaktorom.
1952 – pres�ahoval sa z Argentíny do Mní-
chova a zaèal aktívne a horlivo pracova�     
v rádiu Slobodná Európa, ktoré tu založili 
Amerièania.
1954 – zaèal vydáva� èasopis Slovák v slo-
bodnom svete a dokonèil najrozsiahlejšie    
i najvýznamnejšie dielo slovenského exilu 
Práva Slovákov na samostatnos� vo svetle 
dokumentov. Zv. 1: Biela kniha.
1960 – stal sa výkonným predsedom Slo-
venskej oslobodzovacej rady, ktorej úlohou 
bolo zjednoti� slovenský exil.
1974 – Ferdinand Ïurèanský zomrel v noci 
zo 14. na 15. marca v Mníchove.

Spracovala Šzá
Zdroj: PhDr. Štefan Baranoviè – Ferdinand Ïur-
èanský (1906-1974). Zborník zo seminára o Dr. 
F. Ïurèanskom, ktorý sa konal pri príležitosti je-
ho nedožitých 90. narodenín v Rajci 8. decem-

bra 1996, Matica slovenská 1996

Vo veku 83 rokov nás navždy opustil   
20. januára 2011 rajecký rodák akademický 
sochár, maliar a ilustrátor Vladimír Kompá-
nek. Vyrástla v òom pre slovenské umenie 
mimoriadne cenná umelecká osobnos�, kto-
rá zanechala svojou tvorbou trvalú stopu.

Patril medzi spoluzakladate¾ov Skupiny 
Mikuláša Galandu. �ažiskom jeho tvorby 
bola tvorba skulptúr, neskôr sa dostal ku 
kresbe a ma¾be a k dreveným hraèkám. 
Celý život nosil v sebe svoj domov, kraj svoj-
ho detstva a jeho dielo je plné lásky k nemu. 
Z neho si berie námety k svojej umeleckej 
práci. Charakteristická v jeho tvorbe je spä-
tos� s prírodou a dedinou. Èastým motívom ve mladej generácie v Bratislave. V roku 
je žena, po¾né znaky, totemické symboly, 1959 mal prvú samostatnú výstavu v Galérii 
¾udová architektúra, stromy a v ma¾be èasto Cypriána Majerníka a z rodného Rajca sa 
stváròuje motív fašiangových masiek. pres�ahoval do Bratislavy. V roku 1962 vyt-

voril prvé sochy z dreva. Zúèastnil sa na 
XXXII. bienále v Benátkach a na výstave 
èeskoslovenského umenia v Moskve a Le-
ningrade. V roku 1965 mal samostatnú výs-
tavu v Galérii Cypriána Majerníka a získal 
Cenu C. Majerníka. 

Z jeho množstva diel hodno spomenú� – 
dve postavy dievèat pre fontánu v Žiline, 
železný reliéf pre halu Železniènej stanice   
v Žiline, železnú sochu pre Zimnú záhradu 
lieèebného domu Balnea v Pieš�anoch, 

Jeho dielo je známe nielen po celom 
Slovensku, ale aj v zahranièí. Za svoju 
tvorbu získal mnoho ocenení, spomenieme 
aspoò najvýznamnejšie: Laureát štátnej 
ceny K. Gottwalda, Nosite¾ ceny Cypriána 
Majerníka, v roku 1967 si vo Viedni prebral 
Cenu J. G. Herdera, ktorá sa ude¾uje ako 
najvyššie vyznamenanie v oblasti kultúry    
v Rakúsku. V roku 1969 mu bol udelený titul 
Zaslúžilý umelec, v roku 2002 Cena Martina 
Benku, v roku 2003 Cenu M. A. Bazovského 
a v roku 2007 Krištá¾ové krídlo – mimoriad-
na cenu za celoživotné dielo. bronzové sochy Dievèat pre vysokoškolský 

Svoju tvorbu prezentoval na desiatkach internát P. Lumumba v Bratislave, osadil 
výstavách nielen doma, ale aj v zahranièí –  drevené skulptúry do novej kolonády v Bar-
v roku 1967 zhotovil drevené reliéfy a bron- dejovských kúpe¾och...
zovú sochu nevesty pre èeskoslovenský Významne zasiahol aj do ponovembro-
pavilón na Expo v Montreali, v roku 1970 vy- vých dní. Stal sa signatárom vyhlásenia 
stavoval drevené plastiky na Expo v Ósake. Nieko¾ko viet a v novembri 1989 spoluauto-

rom výzvy, ktorá predurèila vznik Verejnosti 
Narodil sa 28. október 1927 v Rajci ako proti násiliu. Zaèiatkom 90. rokov stál na 

druhý syn rezbára Elemíra Kompánka a èele Spolku výtvarníkov Slovenska a bol je-
Anny Kompankovej, rodenej Igondovej. ho doživotným èestným predsedom.

Po maturite nastúpil na Vysokú školu Verejná rozlúèka s Vladimírom Kom-
pedagogickú v Bratislave na odbor kres- pánkom sa uskutoènila 27. januára vo Ve-
lenie a zemepis. V roku 1949 študoval grafi- renej dvorane Ministerstva kultúry SR v Bra-
ku na novozaloženej Vysokej škole výtvar- tislave, na ktorej sa zúèastnil aj primátor Ing. 
ných umení v Bratislave u profesora D. Mil- J. Rybárik a nieko¾ko obyvate¾ov mesta. 
lyho. V roku 1950 prešiel na štúdium so- S Vladimírom Kompánkom odchádza 
chárstva k profesorovi J. Kostkovi. ïalšia významná osobnos� kultúrneho živo-

Po ukonèení štúdia, v roku 1954, sa vrá- ta na Slovensku. Èes� jeho pamiatke.
til do rodného Rajca. Zúèastnil sa na Výsta-

Spracovala: Šzá
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chu Èipkárskej cesty, o ktorej sme priniesli poèas roka viaceré informá-
cie. 

Valce s Èipkárskou cestou sa poèas dvoch rokov ich kotú¾ania po 
Slovensku zastavili 8. augusta 2010 v Pribiline. Do projektu sa zapojilo 
34 klubov, 408 èipkárok, 8 mužov, z toho jeden zahranièný žijúci na Slo-
vensku. Vznikla èipka dlhá 51,02 metra, ktorá sa skladá z 593 štvorcov. 
Usilovné èipkárky palièkovali aj 2 až 3 štvorèeky. Najmladšia èipkárka 
mala 11 rokov a chlapec mal 13 rokov. Najstaršia èipkárka bola 85-roèná 
pani, ktorá palièkuje od piatich rokov. 

Cie¾om projektu bolo zmapova� tradiènú a súèasnú palièkovanú èip-
ku a èinnos� klubov palièkovanej èipky na Slovensku. Projekt sa záro-
veò zapísal do slovenskej Guinessovej knihy rekordov, ako najdlhší pás 
palièkovanej èipky. Èipka je vystavená v Národopisnom múzeu v Liptov-
skom Hrádku.

Nemožno nespomenú� ešte jedno ve¾ké podujatie, ktoré sa konalo  
v Novej Dubnici od 22. do 24. októbra 2010 pod názvom Stretnutie 
èipkárok Slovenska. Bolo to prvé takéto podujatie usporiadané Klu-
bom palièkovanej èipky v Novej Dubnici pod záštitou primátora v spolu-
práci s Mestským úradom Nová Dubnica. Bolo zamerané na prezentá-
ciu èinností jednotlivých klubov i jednotlivcov, v tradiènej èipke a autor-
skej tvorbe. Súèas�ou boli workshopy a odborná prednáška. Z Klubu 

v palièkovanej èipke palièkovanej èipky v Rajci sa podujatia zúèastnila svojimi prácami autor-Uplynulý rok bol ve¾mi bohatý na rôzne udalosti 
ka èlánku L. Pekaríková. Bolo to ve¾mi milé stretnutie, o ktoré sa posta-– výstavy (Galéria M. Galandu v Turèianskych Tepliciach, Sobášny pa-
rali èipkárky z Novej Dubnice. lác v Bytèi, Radnica v Rajci), remeselné trhy (Krnov – predvádzanie re-

Na záver vítame v našich radoch dve nové šikovné èipkárky a teší-mesiel pod záštitou Mestského kultúrneho strediska Rajec, Valašské 
me sa na ïalšie. Meziøíèí, palièkovanie pred Primaciálnym palácom v Bratislave, trhy      

v Rajci) a iné podujatia, ale hlavne sa od samého zaèiatku niesol v du-

V základnej škole na Lipovej ul. sa 21. a 22. januára konal zápis 
predškolákov do 1. roèníka. 

Zúèastnili sa ho deti narodené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005, ako 
aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom roku odložená školská 
dochádzka. 

Budúci prváci prišli spoloène s rodièmi. V školských laviciach 
mali možnos� preukáza� svoje doterajšie poznatky, na základe 
ktorých posúdili prítomné uèite¾ky spolu so špeciálnou pedagogiè-
kou ich školskú zrelos�. 

Nastávajúci školáci si mohli odnies� rôzne darèeky, batôžtek 
prváèika ako aj základnú sadu školských písaniek a potrieb do       
1. roèníka zdarma. 

Spolu prišlo 44 detí, z ktorých siedmim sa pripravenos� do školy 
odborne posúdi.

PaedDr. Marian Paprskár,
riadite¾ ZŠ, Lipová ul.

Za KPÈ L. Pekaríková
Foto: archív KPÈ

PALIÈKOVANÉ BILANCOVANIEPALIÈKOVANÉ BILANCOVANIE

V Materskej škole na ul. Obrancov mieru sa od októbra 2010 do 
mája 2011 realizujú dva nové zaujímavé krúžky – poèítaèový a 
pohybovo-relaxaèný. O prácu v týchto krúžkoch prejavilo záujem 
viacero detí. 

V poèítaèovom krúžku sa deti uèia spoznáva� a zdokona¾ova� 
sa v informaèno-komunikatívnych technológiách. Uèite¾ky, ktoré 
vedú krúžok, sa im trpezlivo systematicky venujú. Hravou formou 
sa uèia pravidlá a spôsob práce s poèítaèom.

V pohybovo-relaxaènom krúžku sa zaèali po dlhšej dobe opä� 
intenzívne využíva� relaxaèné priestory, ktoré má MŠ k dispozícií – 
vane, vírivka, telocvièòa. 5-6 roèné deti spoznávajú príjemný spô-
sob význam pohybu, ale i relaxu na ¾udský organizmus. O tieto prí-
jemné pohybovo-relaxaèné èinnosti je zo strany detí ve¾ký záujem. 
Taktiež rodièia vznik nových krúžkov prijali s nadšením a sú s prá-
cou uèiteliek a riadite¾ky MŠ ve¾mi spokojní.

Okrem spomenutých krúžkov v MŠ so súhlasom rodièov deti 
pracujú aj v krúžku prírodovednom a krúžku ¾udových tradícií, vyu-
èuje sa aj anglický jazyk odbornou lektorkou a náboženská výcho-
va.

Edita Pekaríková,
uèite¾ka MŠ Obr. mieru, Rajec

ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ KRÚŽKYNOVÉ ZAUJÍMAVÉ KRÚŽKYNOVÉ ZAUJÍMAVÉ KRÚŽKY

Foto: archív ZŠ

Foto: archív MŠ
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pri práci so žiakmi ve¾mi osvedèila. Pri kon- keïže vybavenie a kapacity školy sú na to Už viac ako 49 rokov plní Špeciálna zák-
krétne – názornom vyuèovaní umožòuje pros- pripravené.ladná škola v Šuji úlohu vzdelávania mentálne 
tredníctvom rôznych interaktívnych techník    postihnutých a viacnásobne postihnutých 
s odborne vyškolenými pedagógmi lepšie po- V súèasnosti je v škole nastolený nový (telesne postihnutých a imobilných) detí vo 
chopenie a uchovávanie uèiva a spoloène   tr e nd  integrácie postihnutých detí do kolek-všetkých vzdelávacích variantoch na prvom a 
s využívaním poèítaèov poskytuje de�om pod- tívov v bežných školách, avšak väèšina škôl druhom stupni. Svojou polohou v neve¾kej 
netné moderné prostredie, ktoré v nièom ne- nemá reálne vytvorené podmienky pre zvlád-obci Šuja pri Rajci je predurèená by� spádovou 
zaostáva za podmienkami na bežných ško- nutie špecifík špeciálnopedagogického vzde-špeciálnou školou v Rajeckej doline. 
lách. Žiaci permanentne prichádzajú do styku lávacieho procesu. Postihnutým de�om sa 
s výpoètovou technikou a internetom adekvát- preto nedostáva adekvátnej starostlivosti a 
ne vo všetkých stupòoch postihnutia. pozornosti a i napriek nesporne pokrokovej 

Vyuèovanie v škole prebieha v dvoch trie- myšlienke integrácie bývajú viac stresované a 
dach pod vedením mladých pedagógov, pri majú menej príležitostí zaži� úspech a ocene-
škole funguje i školský klub detí s pestrým vo¾- nie. Aj preto je kolektív pracovníkov Špeciálnej 
no-èasovými aktivitami. V škole pracujú dva základnej školy pripravený naïalej poskyto-
krúžky, krúžok šikovných rúk a poèítaèový krú- va� a zlepšova� svoje odborné služby. ¼ud-
žok. ským prístupom a v rodinnej atmosfére chcú 

Poèas školského roku sa škola zapája do vzdeláva� a vychováva� ïalších žiakov pre 
množstva akcií, organizovaných inými škola- život a uplatnenie v spoloènosti.
mi a sama viaceré organizuje. Medzi inými je 
to výtvarná sú�až Mladé talenty – zameraná Dvere Špeciálnej základnej školy v Šuji 
na rozvoj výtvarných zruèností, Divadelná Šu- sú otvorené pre každého a v stredu 23. feb-
ja – prehliadka malých javiskových foriem reci- ruára 2011 všetkých srdeène pozývajú na 
tácie, spevu a tanca s úèas�ou žiakov s men- Deò otvorených dverí, poèas ktorého sa 
tálnym postihnutím a aj žiakov z materských môžete bližšie oboznámi� s touto sympa-
škôl žilinského a považského regiónu. tickou školou.

Pri organizovaní podujatí nám v nemalej Mgr. P. Hönsch, riadite¾ ŠZŠ v Šuji
miere pomáha Mesto Rajec, Mestské kultúrne 2x foto: archív ŠZŠ
stredisko Rajec, pri¾ahlé obce a 
súkromní podnikatelia. 

V minulosti škola zrealizovala 
viacero projektov, ako Enviropro-
jekt Zem v našich rukách, èi pro-
jekt s PC technikou Ako viacero zariadení svojho druhu i táto Vidie�, zachy-

. Škola pravidelne or-škola prešla poèas rokov pestrým vývinom, ti�, spozna�
ganizuje školské výlety a exkur-obdobie posledných rokov sa nieslo v zname-
zie za úèelom lepšieho spozná-ní modernizácie interiéru a výchovno-vzdelá-
vania našej krajiny aj pri¾ahlých vacieho procesu. V interiéri školy sa podarilo 
štátov. V druhej polovici školské-zrekonštruova� sociálne zariadenia, triedy za-
ho roku 2010/2011 plánujú pre riadi� novým nábytkom, pripravi� na bezbarié-
žiakov v škole zabezpeèi� aj pra-rovú úpravu interiéru. V škole museli dispoziè-
videlné hipoterapeutické aktivity. ne upravi� priestory, aby umožnili vznik novej 

Školu v súèasnosti navštevu-plne vybavenej poèítaèovej uèebne s najmo-
je 14 detí, a i napriek lepšej mož-dernejšou výpoètovou technikou. V Šuji sa 
nosti individuálnej práce pri men-môžu pochváli� taktiež kvalitnou interaktívnou 
šom poète detí by vedenie uvítalo tabu¾ou, projektorom a internetovou sie�ou     
viac žiakov od budúceho roku, v každej uèebni. Najmä interaktívna tabu¾a sa 

ce, Oravu, Liptov, Košice až po Vranov nad Veselovský zo Žiliny, Michaela Mišík Ïurèan-
Top¾ou“, vyjadril sa hlavný organizátor poduja- ská z Bratislavy a Peter Vojtaško z Košíc. 
tia Peter Pekarík. Deò pred vernisážou zasa- Poïakovanie obdržali Mgr. Jozef Pira z Èeèe-
dala odborná porota v zložení Ing. Miroslav joviec, Natália Paprskárová a Marián Èeròan-
Bellan, fotograf a kameraman a Mgr. Vlado Ja- ský z Rajca, Lukáš Stašák z Trstenej, Martin 
vorský, výtvarník, umelec, karikaturista, reži- Stenchlák ml. zo Žiliny a Peter Kamenec z Vra-
sér a scenárista. nova nad Top¾ou. Pod¾a predsedu poroty V. 

14. januára Porota rozhodla, že 1. miesto za snímky Javorského boli ví�azné snímky výrazné, dy-V starobylej radnici sa  konala 
športového charakteru s názvami Nie je to namické, akèné, kvalitne technicky spracova-vernisáž celoslovenskej fotosú�aže a výstavy 
Martikán Snehový jazyk öEuro Fotoraj Slovakia 2011  a  získa Peter H nsch né. . Pásku prestrihla 
z Rajeckých Teplíc, 2. miesto študent Zdru- O kultúrny program na gitare a klavíri sa riadite¾ka Mestského kultúrneho strediska Ra-
ženej školy v Žiline-Bytèici z odboru fotografia postarali Žilinèania Matúš Darmo a Tomáš jec Anna Tordová. Do IX. roèníka bolo pozva-
Patrik Kováè zo Starej Bystrice za snímku Pohúnek. ných 170 zaèínajúcich, amatérskych a profe-
Furmanské preteky, 3. miesto obdržala Lucia Poïakovanie patrí mediálnym partnerom: sionálnych fotografov z celého Slovenska, 
Bechná zo Žiliny za snímku Na lúke a 4. miesto týždenníkom Žilinský veèerník a MY – Žilinské vrátane rodákov žijúcich v iných krajinách Eu-
Zuzana Minarovièová z Bratislavy za snímku noviny, mesaèníkom Rajèan a Fórum, televízii rozóny a Austrálie. 
Nepálska svieèka. Ocenenie podnikate¾a Vi- Patriot, spoluorganizátorom a sponzorom, 

„V radnici je sprístupnená viac ako stovka liama Pekného z Rajca Fototip roka 2011 zís- ktorými boli – Ing. Ján Rybárik, primátor mesta 
farebných, èiernobielych a zapaspartovaných kal František Mandáèek zo Zbýòova za sním- Rajec, Ing. Karol Dobeš, riadite¾ ÈSOB v Po-
ve¾kofotografií vrátane makra, minimálneho ku prírodného charakteru. Èestné uznanie si važskej Bystrici, Ing. Ivan Harman, exprimátor 
rozmeru 15x21 centimetrov. S úèas�ou i kva- prevzali Ing. arch. ¼udovít Kupkoviè so synom Žiliny a Viliam Pekný, podnikate¾ z Rajca.
litou podujatia som nad mieru spokojný. Máme Jakubom zo Žiliny, Jaroslav Janovèík z Podtú-

Mediaagent P.P.P.úèastníkov od Bratislavy, cez Považie, Kysu- reòa, Marián Moravèík z ¼ubochne, Štefan 

VYHODNOTILI NAJLEPŠÍCH 
FOTOGRAFOV

ŠKOLA - JEDINÁ SVOJHO DRUHU V RAJECKEJ DOLINE
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alebo kurina baba – èasto chlapci prezleèení za staré ženy po 
domoch zbierali do koša vajcia. V sprievodoch dominovali masky 
svadobného páru a masky predstavujúce najrozliènejšie povolania 
– hájnik, lekár, vojak. Zúèastòovali sa sprievodov a spravidla paro-
dovali zobrazované profesie v žartovných improvizovaných scén-
kach. Masky ve¾mi èasto zosmiešòovali i urèité ¾udské vlastnosti, 
ale èasto predstavovali i ¾udí iných národností a náboženských 
vyznaní (Indiánov, Turkov). Okrem týchto masiek možno vidie� vo 
fašiangových sprievodoch množstvo rozlièných masiek ako žobrá-
ka, starú babu s deckom, babu s košom (muž na trupe s košom, ku 
ktorému je upevnená figurína ženy, ktorá akože kôš nesie), polo-
chlapa-položenu, mužov prezleèených za ženy a naopak, hrubého 
pána (Bakcha), murínov, kominárov... Sprievody masiek sa neza-
obišli bez muzikantov.

K typickému pohosteniu patrili rôzne šišky, pampúšiky, fánky èi 
božie milosti, huspenina, klobásy a rôzne zabíjaèkové špeciality.

Fašiangy je obdobie od Troch krá¾ov až do polnoci pred ška-
redou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dòový pôst až do 
Ve¾kého piatka. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou a je 
symbolom veselosti, zábavy a hodovania.

Fašiangy v Rajci mali kedysi bohatú tradíciu. Každý rok sa èaka-
lo na najob¾úbenejšiu zábavu – Pochovávanie basy, ktorá sa konala 
vždy v utorok pred Popolcovou stredou v bývalom Sociálnom dome 
š.p. Slovena (dnes kultúrny dom). 

Pri tomto symbolickom pohrebe obyvatelia prestrojený za fará-
ra, organistu, kostolníka a samozrejme nesmeli chýba� ani plaèky, 
uskutoènili obrad plný plaèu, smiechu a zábavy, pri ktorom pocho-
vali basu – symbol hudby, zábavy a veselosti. 

Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, zábavy a hodova-
nia. V rôznych podobách sa s oslavami fašiangov stretávame tak-

Mestské kultúrne stredisko Rajec v minulých rokoch pripomenu-mer vo všetkých regiónoch Slovenska dodnes.
lo tieto staré tradície a zvyky „Pochovávaním basy“ na rajeckom Je to pôvodne pohanská slávnos� zasvätená bôžikovi vína a 
námestí. nestriedmosti Bakchovi prezentovaná hodovaním, obžerstvom, 

V tomto roku sme pripravili pre Rajèanov zmenu. Zabavi� nás opilstvom a všetkými možnými prejavmi nemravnosti. Oslavovalo 
príde ¾udový súbor Ïurèanská muzika. V piatok 4. marca od 15. sa predovšetkým hravos�ou a veselos�ou. V tomto období neboli 
hodiny bude rajecké námestie patri� fašiangovému sprievodu  žiadne zákazy a pôsty, naopak jedlo sa ve¾a mäsa a ve¾a sa pilo.     
vyzdobený voz s konským záprahom, fašiangové masky, hudba, V tomto období sa odohrávalo mnoho svadieb, taneèných zábav a 
spev a tanec. Srdeène vás všetkých pozývame uži� si fašiangy a za-bolo to aj obdobie zabíjaèiek.
bavi� sa pri ¾udových zvykoch a hudbe. 

Veselé skupiny mládencov v maskách, chodili s muzikou po do-
moch v dedine poslednú fašiangovú nede¾u. Navštívili jednotlivé 
domy, v ktorých tancovali s domácimi a oni ich za to obdarovali sla-
ninou, vajíèkami, koláèmi a v každom dome dostali samozrejme 
vypi� aj páleného. 

Masky mali rôznu symboliku. Turoò predstavoval tura – symbol 
sily a plodnosti. Hlavu turoòa s pohyblivou papu¾ou niesol na tyèi 
mládenec zakrytý vrecom. Spolu s ním šiel po¾ovník, ktorý ho zas-
trelil, a mäsiar, ktorý turoòovi zvalenému na hnojisku vyrezal sadlo, 
v skutoènosti kus hnoja. Kontaktom s turoòom získal hnoj silu a jeho 
vyvezením na pole sa zabezpeèila dobrá úroda. Slameník – muž 
zamotaný do slamy z obilia alebo z hrachu, nazývaný aj medveï 

Jubilanti február 2011Jubilanti február 2011

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Zosobášili sa 
Pavol Kúdelka a Eva Súkeníková

Jozef Šimún a Monika Turská

Narodili sa
Nicolas Košút – január

Stella Gažúrová – január

Zosobášili sa 

Narodili sa

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

80 rokov
70 rokov Vlasta Hájeková

Jozef Janèoviè
96 rokovCecília Štefíková

Štefánia Pekaríková

FAŠIANGY SA KRÁTIA...
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Foto. archív MsKS

Foto. archív MsKS



RAJÈAN 2/2011

trati v kategórií žien Janka Jankechová získala 6., medzi mužmi 
Pavol Mišo 29., Libor Gabaj 38. a na 50 km trati Peter Prokopoviè 
46. miesto. 

Prvýkrát na Slovensku sa konali 24 hodinové preteky na hor-
ských bicykloch. Tento nároèný pretek oèaril Janku Jankechovú, 
ktorá sa postavila na štart spolu s Marekom Cibu¾om. Ich snaženie 
bolo premenené na skvelé 2. miesto v kategórií zmiešaných dvojíc.

Hojne sme sa zúèastòovali aj bežeckých podujatí. Majstrovstvá 
SR na 10 km v Kysuckom Novom Meste: Peter Prokopoviè s èasom 
38:36 – 36. miesto a Michal Bellan s èasom 47:44 – 69. miesto. 
Bratislavský maratón (polmaratón) v absolútnom poradí Peter Pro-
kopoviè 147. a Michal Bellan 647. miesto. Hôrecká šestka Peter 
Prokopoviè 34., Martin Veselý 49., Michal Bellan 66. a Majo Chla-
peèka 67. miesto. Peter Prokopoviè absolvoval Olomoucký polma-
ratón (23. miesto), Rajecký maratón (polmaratón) – 19. miesto, Ko-
šický maratón (polmaratón) – 64. miesto. Zúèastnil sa aj Bežeckej 
ligy Žiliny, v rámci ktorej absolvoval 20 pretekov. Z nich niektoré: 

Ïalší rok je za nami, a patrilo by sa obzrie� za minulou sezónou. Beh oslobodenia Streèna (4. miesto v kategórií), Beh olympijského 
Z cyklistických podujatí MTB Klub Rajec absolvoval nasledujúce: dòa 1 km zabehol v èase 2:57, za ktorý získal 6. miesto, Žilinská ho-

Fatranský maratón 5. júna v Stráòavách, kde Janka Janke- dinovka zabehol 15 084 km za èo získal 6. miesto. Obsadil koneèné  
chová obsadila pekné 8. miesto medzi ženami a Peter Prokopoviè 2. miesto v kategórií mužov do 29 rokov a absolútne skonèil na     
59. miesto medzi mužmi. 12. prieèke. 

O týždeò, 12. júna, sa konala domáci pretek Medvedí okruh, kde Na záver by som chcel oslovi� záujemcov, ktorí by mali chu� trá-
Peter Prokopoviè obsadil 15., Majo Chlapeèka 25., Pavol Mišo 27., vi� svoj vo¾ný èas v sedle bicykla. Náš klub je vo¾ne prístupný správ-
Libor Gabaj 39. a Tomáš Ïurec 41. miesto. nym ¾uïom so záujmom èi už o rekreaèný alebo výkonnostný šport.

V daždivom poèasí sme zavítali 19. júna do Sú¾ova. Na 25 km 

Mikuláš tento rok nepriniesol de�om z Domova G. B. Molla len slad-
kosti, ale aj možnos� zúèastni� sa divadelného predstavenia spolu so 
svojimi mamièkami a ïalšími kamarátmi z rajeckého regiónu.

V utorok 7. decembra poobede sme sa spoloène odviezli autobu-
som do Bábkového divadla v Žiline. Tam sme stretli Wendy a jej brata 
Johna, s ktorými sme sa vybrali do krajiny Petra Pana a jeho priate¾ov. 
Prežili sme s nimi rôzne dobrodružstvá a ukázali nám, aké dôležité je 
priate¾stvo, svornos� a spravodlivos�. Plní nezabudnute¾ných zážitkov 
sme sa vrátili spä� domov a kreslili sme naše dojmy.

Táto aktivita sa uskutoènila vïaka podpore z Fondu Hodina de�om, 
ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Bola zameraná na 
podporu vz�ahu detí ku kultúre, k dobru, ku krásnu, k rozlišovaniu dobra 
a zla cez divadelné hry. Jedným z cie¾ov bolo prostredníctvom spoloène 
stráveného èasu detí s mamami prinies� spoloèné zážitky, na ktoré mô-
žu neskôr spolu spomína�.

Terézia Podolanová, koordinátorka projektu, Áno pre život n.o.
Foto: archív Áno pre život

V Klube dôchodcov – dennom centre Rajec sa 18. januára 
konala Výroèná èlenská schôdza spojená s privítaním nového roka 
2011. V úvodnej èasti privítal prítomných predseda klubu Štefan 
Pecho a èlenovia boli oboznámení s èinnos�ou a výdavkami v klube 
za uplynulý rok. 

Prítomných prišiel pozdravi� aj primátor mesta Ing. Ján Rybárik, 
ktorý všetkým poprial pevné zdravie, ve¾a pohody a radosti. V záve-
re sa prihovorili nádhernými prianiami aj Anna Kantoráková a Emília 
Pekarová.

Samospráva Klubu dôchodcov – denné centrum ïakuje všet-
kým sponzorom: Agroregiónu Rajec – K. Koròanová, Cukráreò Jú-
lia – Dom služieb a nakoniec Mestu Rajec za sponzorovanie pri ak-
ciách v roku 2010.

A. Brezániová
Foto: Pavol Rýpal

OBZRETIE ZA SEZÓNOU

Peter Prokopoviè, predseda MTB Klub Rajec

Foto: archív MTB

ZHODNOTILI ČINNOSŤ KLUBU

DIVADLO AJ PRE NÁS
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Tak ako každý rok na konci decembra usporiadal Stolnotenisový 
klub Rajec v priestoroch telocviène na Základnej škole Lipová 2 Vianoè-
ný stolnotenisový turnaj žiakov základných škôl.

Turnaja sa zúèastnili chlapci a dievèatá zo základných škôl v Rajci a 
v Rajeckých Tepliciach. Napriek nepriaznivému poèasiu si prišlo sprí-
jemni� svoje prázdninové vo¾no 19 chlapcov a 1 dievèa. Úèastníci boli 
rozdelení do jednotlivých skupín, ktorí hrali každý s každým na 3 sety. 
Potom sa zo všetkých skupín vytvorila 8 èlenná skupina, v ktorej jednot-
livci hrali o prvé tri prieèky. Ostatní nepostupujúci hrali o ïalšie umiest-
nenie v turnaji. V jednotlivých zápasoch hráèi ukázali svoje herné kvality 
o ví�azstvo v turnaji. Ví�azi boli ocenení diplomami, medailami a vecný-
mi cenami. Odmenení boli aj ostatní umiestnení na 4. až 20. mieste. 

Výsledky – chlapci: 1. miesto Stanislav Tomèík, 2. miesto Norbert 
Jakubík, 3. miesto Martin Vereš.

Ako jediné dievèa skonèila Dagmar Hauerová v tejto kategórii na    
1. mieste a celkovo sa umiestnila na 10. mieste. 16. dvojkolo 26. február 10:00 SCP Ružomberok A – STK Rajec A

26. február 15:00 Liptovské Sliaèe A – STK Rajec A 
Nakoniec sa STK Rajec poïakoval žiakom za úèas�, hráèom klubu 17. dvojkolo 19. marec 10:00 STK Rajec A – Rado¾a A

za hladký priebeh turnaja, ktorý sa èím ïalej viac teší väèšej ob¾ube. 19. marec 15:00 STK Rajec A – Zákopèie A
Opä� o rok! 18. dvojkolo 26. marec 10:00 Novo� A – STK Rajec A

V mene všetkých èlenov klubu sa chcem poïakova� sponzorom, 26. marec 15:00 Krušetnica A – STK Rajec A 
ktorí prispeli k úspešnej realizácií Vianoèného turnaja 2010: Mesto Ra-
jec – primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi, Obchod s textilom a obuvou - 6. liga Žilinský kraj – jarná èas�
Trinh Xuan Thang a Tran Thi Thao, Vinuta spol. s r.o. Rajec – konate¾om 16. kolo 12. február 18:00 STK Rajec B – Èadca G
spoloènosti Ing. Jánovi Pekarovi a Ing. Elene Veselej, ZŠ, Lipová 2 – 17. kolo 18. február 17:00 Zákopèie B – STK Rajec B
riadite¾ovi PaedDr. Marianovi Paprskárovi za poskytnutie priestorov. 18. kolo 26. február 18:00 STK Rajec B – Višòové D

19. kolo   5. marca 16:30 Kys. Lieskovec B – STK Rajec B
KALENDÁR SÚ�AŽÍ 20. kolo 12. marec 18:00 STK Rajec B – Nededza A

21. kolo 14. marec 17:30 Žilina G – STK Rajec B
3. liga SR – druhá polovica 22. kolo 26. marec 18:00 STK Rajec B – Žilina H

15. dvojkolo 12. február 10:00 STK Rajec A – Martin Medokýš A
Jozef Kavec, STK Rajec12. február 15:00 STK Rajec A – Valèa A

patril Maratón v Bratislave, Prahe, Berlíne a Pavol Uhlárik - smelo mu môžeme hovori� 
pravidelné bežecké ligy v Žiline. Krá¾ vytrvalosti, pretože sa vie neskutoène 

MK Rajec zorganizoval sú�aže: Èièmian- zaprie� najmä na dlhých horských behoch.     
ska bežka, rýchlostné preteky na bežkách, V minulom roku absolvoval 7 maratónov a 3 
beh Rajecký Borošovec pri rybníku, Beh horské 50 km behy. Je v òom kus života a lásky 
Rajeckým rínkom, Medvedí okruh MTB, Ra- k športu, prírode, turistike. Vïaka nemu sme 
jecký maratón, Cooperov test. spoznali nielen drsné stránky turistiky, cyklisti-

Maratón mal slabšie bežecké zastúpenie ky èi maratónov, ale aj nezabudnute¾né zážit-
klubu, ale o to väèšia úèas� bola na polmara- ky. Vie zaveli� a pritiahnu� k športu, èi organi-
tónskej trati. Mládež sa zaèína prebúdza� a zácií aj mladých ¾udí. Jeho najväèšie dielo Ra-
veríme, že šport si u nich nájde svoje miesto. jecký maratón už napísal 27 úspešných roèní-
Medzi najaktívnejších bežcov klubu patrili: kov. 
Zdeno Koleda, Pavol Uhlárik, Ondrej Vese- Ondrej Veselovský si udržal dobrú mara-
lovský, Ján Kavec, Bartolomej a Rastislav tónsku formu po celý rok. Najviac sa však za-
Galoviè, Jana Koledová Ž.. Medzi mladými meral na maratóny. Zabehol ich 6 (Bratislava, 
to boli: Lukáš a Michal Pekný, Peter Uhlárik, Praha, Kyjev, Senica, Berlín a Liptovský Miku-
Pavol Uhlárik ml., Barbora Žideková a Vrat- láš). Najlepší èas mal v Bratislave 2:44:44, 
ko Šimek. Títo sa stali takmer súèas�ou kaž- okrem jedného všetky bežal pod 3 hodiny a 50 
dej bežeckej ligy v Žiline, èi pretekov pripravo- km v Žiline za 3:29:34. Bežci na výroènej 
vaných pre mládež. schôdzi ocenili Ondreja ako najaktívnejšie-

ho maratónca.
ÚSPECHY: 
Rastislav Galoviè vyhral viacero prete- Zimný triatlon v Rakúskom St. Jakob – Pri hodnotení roka sa väèšinou zamýš¾a-

kov. Rajecký maratón dobehol ako prvý Raj- 8. január: bol ukážkou slovenských triatlonis-me, èo bolo pre nás zo športu najkrajšie, èo 
èan a tiež prvý v okrese za 2:49:41. Patrí tov. Celkovo sa zúèastnilo 80 pretekárov z to-sme oèakávali, dosiahli, èo nás tešilo, kde sme 
medzi Slovenskú bežeckú špièku. ho 15 Slovákov. V prvej desiatke bolo 5 Slová-sa najviac vytrápili, aký nový maratón sme 

Zdeno Koleda je všestranný bežec, má za kov. Rajèania nesklamali a každý si priniesol spoznali, a tiež aká bola naša tímová práca èi 
sebou viaceré ví�azstvá, po druhýkrát vyhral ocenenie z preteku za svoju kategóriu. Z. Ko-práca s mládežou.
Slovenský pohár v behu do vrchu, na Maj- leda 1. miesto nad 40 rokov (celkové 11. mies-Bežecký maratónsky klub v Rajci má nie-
strovstvách sveta v behu do vrchu v Po¾sku to), J. Kavec 3. miesto nad 40 rokov, Pavol Uh-len na Slovensku ten pravý cveng. Najväèším 
obsadil 3. miesto. lárik 3. miesto nad 50 rokov a Jana Koledová �ahúòom je predseda Pavol Uhlárik, ktorý je 

Ján Kavec našiel svoju rados� najmä   Ž . s k o nè ila ako 3. žena a získala 1. miesto       zanietený pre všetko, èo sa týka športu. Ne-
v cyklistických pretekoch, horských duatlo- v kategórii nad 50. rokov.musí to by� len maratón, triatlon, duatlon, ale je 
noch a triatlonoch. Svoju sezónu výrazne vy- Spoloèné bežecké tréningy pre dospe-to aj krásna turistika, do ktorej sa vždy zapojí 
lepši� a tiež aj bežecké èasy. Okrem toho stál lých – nede¾a 10:00 hod., deti štvrtok          celá maratónska rodina.
pri organizácii Rajeckého maratónu ako pravá o 16.00 hod. pri kúpalisku.V roku 2010 sme sa zúèastnili na viac 
ruka riadite¾a. ako 100 sú�ažiach. Medzi najväèšie akcie 

MARATÓNCI 
V ROKU 2010

MARATÓNCI 
V ROKU 2010

jkž za MK Rajec

Foto: archív MK

Foto: archív STK: Spoloèná snímka úèastníkov turnaja aj s ví�azmi: 
z¾ava – D. Hauerová, N. Jakubík, S. Tomèík, M. Vereš. 

VIANOÈNÝ TURNAJ



RAJÈAN 2/2011

n va

kar e
l 

ka n
l

r eva

ka n
l

r eva

ka n
l

r evaED Tský
T

ý
DE skT

ý
DE skT

ý
DE sk

27. február27. február27. február27. február

kultúrnY dom v rajcikultúrnY dom v rajci

nede¾a

kultúrnY dom v rajcikultúrnY dom v rajci

o 15.00 hod.o 15.00 hod.o 15.00 hod.o 15.00 hod.

V

!

s
a

tu
mr

p z a dV

!

s
a

tu
mr

p z a dV
!

s
a

tu
m

p
rz a dV

!

s
a

tu
m

p
rz a d

MESTSKÉ 
KULTÚRNE 

STREDISKO 
RAJEC

HLAD A SMÄD ZAŽENIETE V BUFETE

zaèiatok

inzercia



Mestské noviny Rajèan, založené v roku 1957, vychádzajú jedenkrát mesaène. Vydáva Mestský úrad Rajec. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne 
stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net ; mesacnikrajcan@gmail.com . Redakcia si vyhra-
dzuje právo kráti� príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodova� so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlaè: MsKS Rajec. 
Registrované Okresným úradom v Žiline pod èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09                                                                           Cena 0,50 €

 FAŠIANGY FAŠIANGY

PRÍDTE SI UZITPRÍDTE SI UZIT

PIATOK 2011
 hod.

4. marec 
o 15.00o 15.00o 15.00
4. marec4. marec

NÁMESTIE SNP NÁMESTIE SNP 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJECMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

FAŠIANGOVÝ VOZOVÝ SPRIEVOD S ÏURÈANSKOU MUZIKOU A MASKAMI

NÁMESTIE SNP NÁMESTIE SNP 
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