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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Na celom území Slovenska sa chystá 
sèítanie ¾udí, domov a bytov. Je mesto 
pripravené na sèítanie?

Bol už doplnený 13. èlen mestského zas-
tupite¾stva po PaedDr. M. Stehlíkovej?

V týchto dòoch prebieha zápis detí do 
materských škôl. Sú všetci záujemcovia 
o umiestnenie detí do MŠ uspokojení?

V marci sa na èistenie ulíc a chodníkov 
po zime použilo nové zametacie auto. 

Bola už doplnená mestská polícia o ïal-
šieho èlena?

vykona�, ale dobrovo¾ne sa vzdali svojho 
postu a nechcú ich zastupova� a ani 
vykona� zmeny, s ktorými do volieb išli. Nad 
tým sa treba ve¾mi vážne zamyslie�.

V máji 2011 bude prebieha� sèítanie 
¾udí, bytov a domov. Budú sa vypåòa� tri for-
muláre a v tomto roku sa bude po prvýkrát Po tom, ako p. Stehlíková uvo¾nila man-
možné sèíta� aj elektronicky. dát, sa stal jej náhradníkom RNDr. Ladislav 

Mesto pripravuje sèítacích komisárov, Židek, ktorý bol 3-krát pozvaný na mestské 
ktorí budú vyškolení a budú navštevova� zastupite¾stvo a ani na tretíkrát sa nedosta-
obyvate¾ov v ich domácnostiach.vil. V poslednej výzve mu bolo oznámené, 

ak sa nedostaví na MZ konané 31. marca 
2011, mestské zastupite¾stvo to bude pova-
žova� za odmietnutie mandátu a pristúpi     
k pozvaniu ïalšieho náhradníka. 

Záujem o umiestnenie die�a�a do ma-Ïalší v poradí nasledovali dvaja náhrad-
terskej školy je ve¾ký – v tomto roku sa hlási níci s rovnakým poètom hlasov – p. Ján Pe-
ve¾a rodièov aj s dvojroènými de�mi. Preto kara a p. Jaroslav Smieško. Na poslednom 

mestskom zastupite¾-
stve sa žrebom rozho-

kapacitu oboch MŠ, bude-dlo, ktorý z týchto 
me sa musie� rozpráva� s prevádzkovate-dvoch náhradníkov 
¾om Fitness centra, aby uvo¾nil priestory MŠ bude prvý v poradí a 
na ul. Mudrochovej a pres�ahoval sa do stane sa novým pos-
iných priestorov. V uvo¾nených priestoroch lancom MZ. Vyžrebo-
by sme následne otvorili ïalšiu triedu. Toto vaný bol p. Jaroslav 
je možné rieši� až v apríli – v máji. Smieško, ktorému sa 

Nezáleží to len od žiadostí rodièov, ale zašle pozvánka na 
súvisí to aj s prijatím detí do základnej školy. ïalšie MZ, na ktorom 
Len v Základnej škole na Lipovej ul. máme  by mal zloži� s¾ub. 
sedem odkladov, èo je dos� ve¾ký poèet. Predpokladám, že     
Musíme sa dosta� ku konkrétnym èíslam a p. Smieško si je vedo-
následne budeme problém rieši�. Èi to vy-mý svojich povinností 
riešime nejakými výnimkami – navýšením vyplývajúce mu z dô-
detí v triedach alebo vytvorením novej trie-very, ktorú mu vo vo¾-
dy v MŠ na ul. Mudrochova na úkor Fitness bách prejavili obèania, 
centra to budeme vedie� v máji. príde zloži� s¾ub a uj-

sme dali pokyn pracovníèke MsÚ I. Zbýòov-me sa postu poslanca MZ. 
covej, aby prerokovala so všetkými rodièmi V prípade p. Stehlíkovej a p. Žideka by 
záväzný záujem, aby sme zistili skutoèný – som chcel poveda� len to¾ko, že volièi za vo-
záväzný poèet prihlásených detí. V prípade, Zametacie a polievacie autá boli spuste-lebný obvod 02 im dali svoju dôveru. Pred 
že poèet žiadate¾ov bude prevyšova� poèet né do prevádzky. Od polovice marca zame-vo¾bami volièom s¾ubovali, aké zmeny chcú 

tací voz pozametal a vyèistil celé mesto. Za-
metanie chceme opakova� každý mesiac 
tak, ako sme to s¾úbili. Na uliciach a chod-
níkoch sa nepráši a môžu ma� rados� aj kor-
èuliari, bude sa im lepšie korèu¾ova�.

Takto detailne sme nikdy nezametali 
sídliskové ulice. Oslovili sme obyvate¾ov 
jednotlivých bytových domov na sídliskách 
Sever a Juh, aby z parkovísk odstránili na 
nieko¾ko hodín autá. Bolo to vyhlásené roz-
hlasom, aj vyvesené na vchodoch do byto-
vých domov. Je smutné, že niektorým ¾u-
ïom nejde o èistotu pred vlastnými dverami 
a odignorovali túto žiados� a neuvo¾nili par-
kovacie miesta a nemohlo sa pozameta� 
všetko. Boli by sme radi, keby v budúcnosti 
tieto oznamy nielen èítali ale aj rešpektovali. 

Áno, mestská polícia bola od 1. apríla 
2011 doplnené o nového èlena. V súèas-
nosti má 6 pracovníkov, aby sa mohli strie-
da� po dvojiciach v troch zmenách. 

tried a doterajšiu 
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mesta Rajec za rok 2010 Ondrej VeselovskýNa rozvoj športu a na vytváranie podmienok pre rozvoj všes-  prevzal  z Maratón 
tranných športových aktivít sa v meste Rajec kladie ve¾ký dôraz. klubu. Zúèastnil sa množstva pretekov, kde dosiahol ve¾mi dobré 
Robí sa všetko preto, aby športoviská boli prístupné všetkým, ktorí výsledky a zoznam jeho úspechov je ve¾mi rozsiahly. V roku 2010 
h¾adajú oddych, sebarealizáciu, telesný a duševný rozvoj a aby sa bol zvolený za najaktívnejšieho maratónca.

Najlepším športovým kolektívomrozvíjali miestne športové, kultúrne a školské talenty.  sa už po štvrtýkrát stali ma-
žoretky Kordovánky, ktoré pracujú pri ZŠ na Lipovej ulici, na dru-
hom mieste skonèil Maratón klub a na tre�om mieste Futbalový 
klub – dorastenci. 

Ocenení za jednotlivé kluby boli: Futbalový klub – Ladislav Per-
son, Hokejbalový klub – Michal Pekara, Kordovánky – Žaneta 
Slyšková, Maratón klub – Ondrej Veselovský, Stolnotenisový klub 
– ¼ubomír Hauer, Šachový klub – Zuzana Tomèíková, Klub malé-
ho futbalu – Jozef Pekara a MTB klub – Peter Prokopoviè.

Verejným poïakovaním a kyticou kvetov poïakoval primátor 
mesta a predseda Komisie ŠKŠ za dlhoroènú prácu trénerom: Zu-
zane Rizmanovej, Pavlovi Kumanèíkovi a Jánovi Uhlárikovi.

Všetkým športovcom, nielen oceneným, prajeme do budúcnosti 
èo najviac športových úspechov.

O kultúrny program sa postaralo Dychové kvarteto zo základnej 
umeleckej školy spolu so svojimi pedagógmi p. Jakubíkovou           
a p. Gambošom.

Aj v tomto roku sa rozhodlo Mesto Rajec, Mestské kultúrne stre-
disko Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom 
zastupite¾stve v Rajci (Komisia ŠKŠ) ude¾ova� ocenenia najlepším 
športovcom mesta za uplynulý rok.

V piatok 25. marca sa po štvrtýkrát ocenili na slávnostnom odov-
zdávaní Najlepší športovec mesta Rajec, Najlepší športový ko-
lektív a Najlepší športovci športových klubov.

Do hlasovania sa zapojilo osem športových klubov: Futbalový 
klub, Klub malého futbalu, Kordovánky, Maratón klub, Stolnoteniso-
vý klub, MTB, Hokejbalový klub a Šachový klub. Spomedzi nomino-
vaných športovcov z jednotlivých klubov vybrala najlepšieho špor-
tovca a najlepší športový klub Komisia ŠKŠ.

Z rúk primátora mesta Ing. Jána Rybárika a predsedu Komisie 
ŠKŠ Mgr. Michala Šupku si putovný pohár Najlepšieho športovca 

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI – ONDREJ VESELOVSKÝ A KORDOVÁNKY

Ocenení tréneri (z¾ava): Zuzana Rizmanová, 
Pavol Kumanèík a Ján Uhlárik

Najlepší športovec Mesta Rajec za rok 2010 Ondrej Veselovský 
(prvý sprava) a najlepší športovci športových kolektívov (z¾ava):

f 

Zuzana Tomèíková, Michal Pekara, ¼ubomír Hauer, 
Peter Prokopoviè, Žaneta Slyšková a Jozef Pekara

Šzá 
2x foto: K. Kalmová

lanci pristúpili k prerokovaniu rozborov hospodárenia v rozpoèto-
vých a príspevkových organizáciách mesta, ktoré boli vykonané     
v zmysle uznesenia MZ è. 20/2011. Mestské zastupite¾stvo zobralo 
na vedomie výsledky hospodárenia a uložilo jednotlivým organizá-
ciám dodržiava� úèelovos� a efektívnos� èerpania finanèných pros-Na ïalšom riadnom zasadnutí Mestského zastupite¾stva v Rajci 
triedkov a pripravi� rozbory k 30. 6. 2011.sa poslanci stretli 31. marca 2011.

V ïalších bodoch poslanci schválili podmienky verejno-obchod-
nej sú�aže, odpredaj nehnute¾ností a návrh výzvy na predkladanie V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka, Ing. B. 
návrhu/ponuky – kuchyòa a jedáleò v Kultúrnom dome v Rajci. Sekáèová, správu o uzneseniach MZ splnených aj doposia¾ nespl-

Poèas rokovania predniesla hlavná kontrolórka správu o usku-nených. Poslanci zobrali správu na vedomie.
toènených kontrolách v marci 2011. Vedúca finanèného oddelenia T. Záborská predložila poslan-

Po tejto správe predložili poslanci požiadavky obèanov mesta, com návrhy dodatkov k zriaïovacím listinám rozpoètových a prís-
ktorými sa budú zaobera� jednotlivé oddelenia mestského úradu.pevkových organizácií mesta z dôvodu zmeny hodnoty majetku, 

Na záver rokovania mestské zastupite¾stvo skonštatovalo, že ktorý jednotlivé organizácie spravujú. Poslanci dodatky schválili. 
sa opätovne na zasadnutie MZ nedostavil RNDr. Ladislav Židek, Vzh¾adom na zvýšené náklady na prípravu stravy v školských 
ktorý bol pozvaný ako náhradník za PaedDr. Martu Stehlíkovú, kto-zariadeniach v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta bol predložený 
rá sa na januárovom zasadnutí vzdala poslaneckého mandátu. návrh Dodatku è. 1 k VZN è. 5/2010, ktorý bol MZ schválený. Nás-
Poslanci zároveò skonštatovali, že odmietnutie prevzatia pozvánky ledne sa poslanci zaoberali návrhom zmeny rozpoètu Mesta Rajec 
RNDr. Židekom považujú za odmietnutie zloženia s¾ubu poslanca a na rok 2011, ako aj návrhom zmeny rozpoètu Mestského kultúrneho 
tým RNDr. Židek stráca nárok na poslanecký mandát. Na najbližšie strediska Rajec na rok 2011.
rokovanie MZ bude pozvaný ïalší náhradník.Po schválení Oznámenia è. 1 o zmene rozpoètu v MsKS, pos-

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

MsÚ
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a celkové reštaurovanie nesmierne nároè-
né a komplikované, s tým, že bol dávaný 
ve¾ký dôraz na to, aby nedošlo k úbytku 
originálu.

nám umožòuje posunú� vznik predsienky   Od septembra minulého roku vo Far-
o nejakých 70 až 80 rokov staršie, ako sú skom kostole sv. Ladislava v Rajci prebieha 
samotné nápisy.reštaurovanie takzvanej korhe¾ne a priesto-

ru podvežia. Korhe¾òa je zaužívaný názov 
V týchto èasoch bol kostol po 90-roènej pre predsieò západného vstupu a podvežie 

evanjelickej správe (1580-1671) opä� v ru-sa odborne nazýva nartex, èo je vstupná 
kách katolíkov a predsienka bola nieko¾ko-chodba do stredovekého chrámu. Poèas 
krát vybielená. Na konci 17. storoèia bol výskumu, ktorý prebiehal v rokoch 2009 až 
priestor vyma¾ovaný šedou farbou a na tejto 2010 boli zistené nálezy výmalieb a dobo-
vrstve bol vytvorený ma¾ovaný latinský vých nápisov v obidvoch priestoroch. Pred-
nápis, ktorého text sa podarilo rozlúšti� len  sieò bola pod¾a výskumu ku kostolu prista-
v prvých dvoch vetách (prvé dystichon). Os-vaná medzi rokmi 1590 až 1610 a tvorila tzv. 
tatné riadky ostali neúplné, ponechané vo zádverie, chránila vstup kostola pred pove-
fragmente tak, ako boli objavené. Ma¾ovaný ternostnými vplyvmi. Na základe zistení 

Keï sa pozriete od dverí predsiene nápis mal podobu tabule s bielym lemom reštaurátorského výskumu boli objavené 
smerom do kostola, vidíte kamenný vstup-ohranièený èiernou linkou, vo vrchole ozdo-
ný portál (bránu), v ktorej je osadená dreve-bený osovo súmerným ružovým ornamen-
ná výplò. Tento kamenný portál je pôvod-tom, ktorý tvorí kompozièný štít. Všetky tieto 
ným vstupom zo 14. storoèia, z obdobia dobové ma¾by boli pred zrakom diváka uk-
rannej gotiky, ktorý bol prekrytý nieko¾kými ryté pod vrstvami desiatok vápenných náte-
nátermi, ako aj omietková vrstva okolo ne-rov nieko¾ko storoèí a úlohou reštaurátorov 
ho. Portál bol oèistený zbavený všetkých bolo ich postupne po jednotlivých vrstvách 
cementových opráv a kompletne zreštauro-odstráni� skalpelom tak, aby tieto ma¾by a 
vaný. Omietka priliehajúca k portálu má vý-kresby bolo možné sprístupni� súèasnému 
raznú štruktúru a reliéf je dôkazom pôvod-návštevníkovi chrámu. Pretože ide o ma¾by 
ného ranogotického typu fasádnej omietky a kresby na vápennom nátere bolo èistenie 
v jej remeselnom spracovaní farebnosti a 
náteroch.

najmä na severnej strane klenby ma¾ované 
Pretože za tie desiatky až stovky rokov a ryté dobové nápisy, tzv. grafity, ktoré sú 

sa terén okolo kostola navàšil, pôvodné zák-vzácnym dôkazom dobového písaného 
lady predsienky ostali ukryté hlboko v zemi. prejavu. Vzácne sú najmä preto, že v obdo-
Vplyvom vlhkosti boli pôvodné omietky poš-bí, v ktorom vznikli, bolo vzdelanie urèené 
kodené až do výšky parapet okenných otvo-iba pre úzku societu majetných. Ryté nápisy 
rov a pravdepodobne v 60-tych rokoch 20. tvoria predovšetkým priezviská ako Faban, 
storoèia pri reštaurovaní nahradené vápen-Sygot. Druhou skupinou sú nápisy písané 
no-cementovými omietkami. Tie bolo pot-rudkou alebo uh-
rebné pri reštaurovaní odstráni� a nahradi� lom, ide o krstné 
novými sanaènými omietkami, ktoré zvlád-mená ako Johan, 

nu vysoké vlhkostné za�aže-Johanes, Andre-
nie muriva.as a priezviská 

Fabana, Figura. 
Po otvorení dverí vstupu-Na západnej ste-

jeme do priestoru podvežia ne vstupu sú aj 
(nartexu). Tento priestor tvorí nie celkom do-
vstupnú chodbu do priestoru chované rôzne 
hlavnej lode chrámu. Je to náèrty a na juž-
priestor s valenou (poloblú-nej stene, vo výš-
kovou) klenbou, kde boli pri ke oèí, tiež rytá 
výskume objavené fragmen-veduta mesta. 
ty èiernobielej ornamentálnej Dôležité pri týchto nápisoch je tiež fakt, že 
výzdoby zo 17. storoèia a sú nosite¾mi tzv. vroèenia, napr. 1678, 1679, 
ornamentálna ma¾ovaná výz-ktoré nám presne urèujú obdobie, kedy tieto 
doba zo 14. storoèia. Po cel-nápisy vznikli. Pre nás reštaurátorov, je 
kovom oèistení od všetkých zaujímavý fakt, že vtedy predsienka bola už 
nánosov a vrstiev bolo ziste-dlhší èas používaná a nátery na renesan-
né, že ornamenty tvoria akési èných omietkach už neboli celkom nové, èo 

VZÁCNE NÁLEZY V KOSTOLE
„SI  QIUS  IN  HAC  OCULOS  CIRCUMFERES  AEDE  VIATOR

HAEC  QUOQUE  LUSTRANDA  EST  ()  A  TABELA  TIBI
FRATRIBUS  INFELIX...  QUEM  ...  OMNIBUS  OLIM“

„Ak sa niektorý pútnik budeš rozhliada� v tomto chráme, mal by si si dobre 
prezrie� aj tento ma¾ovaný nápis“ je citát textu ma¾ovaného latinského nápisu 
nájdeného v predsieni západného vstupu rímskokatolíckeho kostola v Rajci.

„SI  QIUS  IN  HAC  OCULOS  CIRCUMFERES  AEDE  VIATOR
HAEC  QUOQUE  LUSTRANDA  EST  ()  A  TABELA  TIBI

FRATRIBUS  INFELIX...  QUEM  ...  OMNIBUS  OLIM“

... a po retuši

Latinský nápis po nájdení 
a oèistení

Kamenný vstupný portál 
zo 14. storoèia



RAJÈAN 4/2011

Deti skúmali, aké sú ich vlast-
né pocity, keï sa z jasného dòa do-
stanú do tmy a nehanbia sa o tom 
poveda�. Vyskúšali si aj svoju po-
zornos�, akou vnímajú svoje okolie 
i priate¾ov. Spozna�, èo jeme, keï 
nato nevidíme, nie je také ¾ahké, 
ako by sa na prvý poh¾ad zdalo. 
Zistili, že skúša� chu�ové bunky je 
nielen zaujímavé, ale aj dôležité. 
Každý sa nieèoho alebo niekoho 
bojí. Vyjadri� to môžeme v rôznej 
forme, napríklad vymodelova� „to“ 
z plastelíny a poveda� svoje pocity, 
preèo sa bojíme toho, èo sme stvárnili.

Všetky tieto pocity sme sledovali s príbehom a deti si ich mali 
možnos� vyskúša� a prija� z príbehu èo najviac podnetov. Akoby sa 
sami na chví¾ku stali postavami z literárnej ukážky, a to ich ve¾mi 
zaujalo.

Vysvetlenie pojmov a skrytých významov formou zážitkov otvá-
ra cestu k èítaniu s porozumením, èo je len krôèik k tomu, aby sa deti 
so záujmom venovali èítaniu kníh.

Mestská knižnica v tomto roku pripravila pre deti materských 
škôl a prvého stupòa základných škôl novinku – zážitkové èítanie. 
Prvé podujatie bolo urèené pre druhákov. 16. marca si vyskúšali zá-
žitkové èítanie na príbehu z knižky Jozefa Cígera Hronského Smelý 
zajko v Afrike.

Zážitkové èítanie je spôsob práce s literárnym textom, ktorý je 
na rozdiel od hlasného èítania pre dnešné deti omnoho atraktívnej-
ší. Súèasné deti „rozmaznané“ televíziou a poèítaèmi nie sú ochot-
né a ve¾akrát ani schopné udrža� pozornos� pri poèúvaní èítaného 
textu. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na 
zaujatie detí literatúrou a na podporu ich èitate¾ských zruèností. 
Pomáha rozvíja� vnímavos� pri èítaní, schopnos� stotožni� sa s tex-
tom, prija� z neho èo najviac podnetov a skúseností, prežíva� pocity 
postáv, ktoré sú v príbehu vystavené rôznym skúškam.

hrobový kameò, ktorý bol pôvodne umiest- rejnos�ou. Reštaurátori sa snažili vráti� mu 
nený v podlahe nartexu, momentálne osa- èo najkompaktnejší výtvarno-estetický 
dený na pilastri južnej steny lode. Záchrana výraz najbližší jeho dobovému výrazu zo     
tohto èiernobieleho 14. storoèia. 
fragmentu bola z h¾a-
diska reštaurovania Veríme, že reštauro-
ve¾mi nároèná, pretože vanie týchto dvoch pries-
samotné fragmenty torov je prvou lastovièkou 
nedržali (odde¾ovali sa) pri odkrývaní histórie ra-
a bolo potrebné bojova�   jeckého rímskokatolícke-
o každý kúsok originálu ho Kostola sv. Ladislava, 
tým, že vápenné vrstvy ktorý je vzácnym dôkazom 
nad ním bolo potrebné úcty a lásky vašich otcov 
pomaly stenšova�, ori- ku kres�anskej tradícii.
ginál prilepi� 
a následne Priestor bude sprís-
o è i s t i � .  tupnený veriacim a aj širo-
Š�astné je kej verejnosti pred slá-slávobrány, ktoré vítajú veriaceho v chrá-
tiež docho- vením Ve¾konoèných me. Najzachovalejšia je ornamentálna slá-
v a n i e  a  sviatkov a následne bude vobrána, ktorá sa nachádza ako prvá zo 
umiestnenie inštalované osvetlenie.strany lode. Je to štylizovaný viniè, ktorý je 
tohto frag-symbolom eucharistického Krista. Èierno-
mentu medzi Za vytvorenie príjem-biely fragment je pravdepodobne z obdobia 
jednotlivými ného a priate¾ského pros-konca 16. storoèia, viažuci sa k udalostiam 
ornamentál- tredia pre nás, reštauráto-úmrtia prvej manželky Františka Turzu Bar-
nymi výzdo- rov, ïakujem pánovi deka-bory Kostkovej (r. 1561), ktorá je pochova-
bami staršej doby, preto ho nebolo nutné novi, kaplánom a aj dobrovo¾níkom zo stra-ná v tomto priestore v krypte, ktorá sa na-
transferova� (premiestni�). ny veriacich.chádza pod dlažbou a bola v 19. storoèí za-

sypaná a následne zabetónovaná. Èierno-
Mgr. art. Miroslav Slúka, reštaurátorTento priestor je súèas�ou živého ob-biela ma¾ba tvorila pravdepodobne ma¾ova-

8x foto: autorjektu a je využívaný veriacimi a aj širšou ve-ný epitaf. O tejto udalosti bližšie hovorí aj 

Èiernobiela ma¾ba po retuši

Ornament vinièa 
po èiastoènej retuši

dokonèenie zo strany 4

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ïakuje
Zuzane Fuskovej za výstavu Slávnostné dekorácie

a pozýva na výstavu

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV 
Materskej školy na Mudrochovej ulici

5. 4. - 2. 5. 2011
Výstavná sieò Radnice v Rajci

ZAJKOVCI SA STRETLI SO ŽRALOKOM
Text a 2x foto: Eva Pekná
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založenia usporadúva v priebehu celého roka koncerty a rôzne po-
dujatia spojené práve s uvedeným výroèím. 

Jedným z najvýznamnejších podujatí bol spoloèný koncert part-
nerských umeleckých škôl z Opavy (ÈR), Kravaø (ÈR) a Rajca, kto-
rý sa konal 21. marca o 17. hodine v Raciborzi. Našu ZUŠ na vyše 
dvojhodinovom koncerte reprezentovali Michal Kozárik – hra na 
trúbke (z triedy p. uè. M. Ševèíka), Štefan Kavec – hra na klavíri     
(z triedy p. uè. A. Polaèkovej) a bývalý absolvent školy, študujúci      
v súèasnosti na Konzervatóriu v Žiline Tomáš Galo (z triedy p. uè. 
M. Komlóssyovej). Naši žiaci podali vyrovnané, umelecky hodnotné 
výkony, ktoré v nièom nezaostávali za ostatnými žiakmi z partner-
ských škôl. Dlhotrvajúcim potleskom bol ocenený za svoje predve-
denie skladieb od B. Smetanu Na bøehu morském a od F. Listza In-
vocation mimoriadne talentovaný T. Galo. 

Ve¾ké poïakovanie za drobnú mravèiu prácu a trpezlivos� patrí 
nielen im samotným, ale aj ich uèite¾om. Touto cestou by som rád 
poïakoval aj združeniu rodièov školy pri ZUŠ za finanènú podporu. 
Verím, že naši mladí umelci budú plní zážitkov rozdáva� svojou hud-
bou rados�, potešenie a naïalej šíri� dobré meno školy v celom ra-
jeckom regióne, na Slovensku i v zahranièí.V tomto školskom roku Základná umelecká škola v Rajci nadvia-

zala spoluprácu s Hudobnou školou Stanislava Moniuska v Raci- PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ školy
borzi. Po¾ská hudobná škola, ktorá oslavuje 50. výroèie od svojho Foto: archív ZUŠ

TALENTY
V POĽSKU

TALENTY
V POĽSKU

Že bude lyžiarsky, to sme vedeli už dáv- na zjazdovku, kde 
no. Jedinou nevyriešenou otázkou bolo, èi sme mali ukáza� naše 
to bude pred alebo po jarných prázdninách. lyžiarske umenie, na 

Nakoniec bolo rozhodnuté – hneï po základe ktorého nás 
jarných prázdninách. rozdelili do skupín. 

Tento rok to však boli 
len lyžiari a nelyžiari.

Tí, ktorí vedeli ly-
žova� a bolo ich 13, 
boli v jednej skupine a 
mala ich na starosti p. 
uèite¾ka Tordová. Nás 
ostatných rozdelili do 
troch skupín a starali 
sa o nás p. riadite¾ 
Paprskár a p. uèitelia 
Majerèiak a Èáni.

Skupina lyžiarov 
hneï prvý deò mala A tak sme sa 21. februára ráno stretli 
rozcvièku pod taktov-pred školou s celým výstrojom a naoblieka-

lo mrazivo, ale slnieèko nám svietilo, okrem kou p. uèite¾ky, ktorá im ukázala, èo a ako a ní ako cibule. Tento rok sa nás nazbieralo až 
stredy každý deò. Tešili sme sa aj na pres-nasledujúce dni bol zvolený vždy „manažér 48 a 4 uèitelia. Už v Rajci to vyzeralo, že ly-
távky, kedy sme zobrali bufet útokom a dòa“, ktorý kupoval lístky pre celú skupinu, žiarsky nám zaèína krásnym slneèným po-
to¾ko hot-dogov a hranolkov sme nezjedli za dával rozcvièku a mal na starosti, aby bola èasím a veru tak aj bolo. Keï sme prišli na 
celý rok. Nemali sme žiaden úraz, len po-vždy celá skupina nastúpená a èakala na parkovisko do Lyžiarskeho strediska v Èiè-
daktorí z nás nachladli a hlavne sme mali dohodnutom mieste. Všetci, ktorí sme boli  manoch, museli sme sa dosta� hore k bufe-
svalovicu, keïže nie sme zvyknutí na lyžiar-v tejto skupine, sme sa zdokona¾ovali, uèili tu, tam sme dostali pokyny a mali sme sa 
ky. A ako hodnotí lyžiarsky p. uèite¾ka Tordo-sme sa krátke oblúky, carvingové oblúky, obu� do lyžiarok. Podaktorí (väèšina) ich 
vá: „Lyžiarsky môžem hodnoti� jedine pozi-zjazdový postoj. Boli sme ve¾mi šikovní a mala na nohách prvýkrát, nevedeli sme si 
tívne, na jednotku s hviezdièkou – všetci tak p. uèite¾ka neváhala a hneï v utorok nás ich ani obu�, nie to ešte zapnú�. A tak naši 
žiaci boli skvelí. Mnohí sa zdokonalili a kaž-zobrala na naj�ažšiu zjazdovku – è. 1.         milí uèitelia kolenovali a zapínali nám lyžiar-
dý sa nauèil lyžova�. Bola by som ve¾mi ra-chodi�. A vôbec nás nemusela prehovára�, s ve¾-ky. Ïalší problém bol nauèi� sa v nich  
da, ak by sa aspoò polovica z nich venovala kým nadšením sme sa všetci na òu odvážili. a tak sme si to najskôr skúšali na pár met-
lyžovaniu aj ïalej. Aj keï viem, že nie vždy Ostatní sme sa trápili dolu. Najskôr sme roch a veru sme aj padali. Presunuli sme sa 
je to možné. Mnohé z detí majú skvelý štýl a sa museli vôbec udrža� na lyžiach a potom 
sú ve¾mi nadané. Všetkých ich chválim!“š¾apa� a robi� oblúky. Niektorí z nás boli 

šikovnejší a už na druhý deò boli na vleku. 
Na záver by sme sa chceli poïakova� Môžeme ale poveda�, že v stredu poobede 

celému vedeniu lyžiarskeho strediska, pá-sme na vleku chodili už všetci a niektorí 
nom vlekárom, ujom zo servisu a tetám       dokonca už boli aj na ve¾kom vleku. Najskôr 
z bufetu. Samozrejme aj našej škole, ktorá v oèiach strach a rešpekt, ale keï sme vyšli 
niektorým požièala výstroj a všetkým nám hore a zistili, že zjazdovka è. 3 je pre nás 
umožnila nauèi� sa lyžova� a dopriala nám ako stvorená, strach pomaly pominul. Tí, èo 
tento úžasný zážitok. Ešte raz: „Ïakujeme!“odvahu nenabrali a nešli hore ani v piatok, 

môžu ¾utova�. Bolo tam krásne. Žiaci 8. roèníkov ZŠ, Lipová ul.
Poèasie nám celý týždeò prialo, síce bo- 3x foto: archív ZŠ, Lipová

AKO SME 
DRALI ÈIÈMIANSKE KOPCE
AKO SME 
DRALI ÈIÈMIANSKE KOPCE
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možnos� vidie� kroje z obcí Ïurèiná, Rajecká Lesná a Èièmany.      
V závere hodiny sme si ich mohli aj vyskúša�. 

Na pamiatku sme sa odfotili. Pristane nám to, èo poviete?
Žiakom piateho roèníka ZŠ na Lipovej ul. v tomto školskom roku 

Text a foto: D. Hajstrová, ZŠ Lipová, Rajecpribudol nový premet – regionálna výchova. Tu sa spoloène zoz-
namujeme s históriou, ale aj súèasnos�ou nášho regiónu. Poznáva-
me historické pamiatky našich obcí, ich erby, významných rodákov, 
dejiny „rajeckej Anèe“, najstaršie remeslá. Pracujeme s rôznymi 
dokumentmi, pripravujeme prezentácie a projekty, ktoré potom vys-
tavujeme na nástennej tabuli. 

Jednou z tém bolo aj poznávanie tradícií a zvykov našich pred-
kov, k èomu jednoznaène patrí aj odev. Najèastejším odevom, ktorý 
sa nosil èi už v pracovné, alebo vo sviatoèné dni, bol kroj. Náš re-
gión je bohatý na rôznorodos� krojov. Toto obleèenie sa už v dneš-
nej dobe nenosí, ale vïaka niektorým ¾uïom, ktorých zaujalo zbie-
ranie a uchovávanie krojov, ostali tieto poklady zachované.

K týmto ¾uïom patrí aj Rajèan – Martin Šimko. Využili sme jeho 
bohaté znalosti z tejto oblasti a pozvali sme si ho do našej školy. 
Pripravil nám ve¾mi peknú a zaujímavú hodinu. Dozvedeli sme sa 
na nej nové poznatky o výrobe krojov, spôsobe obliekania, ich nose-
nia pri rôznych príležitostiach a odlišnostiach krojov v obciach náš-
ho regiónu. Prednášku doplnil aj názornými ukážkami. Mali sme 

NEZABÚDAME ANI NA TRADÍCIE 

Žiaci si poèas školského roka odžijú v škole štyri roèné obdobia. 
Zvládli sme jeseò, zimu, prehupli sme sa do oèakávanej jari a už te-
raz sa tešíme na leto. Pravidelne predstavujeme žiakov, ktorí popri 
svojich školských povinnostiach zvládajú aj iné aktivity a sú úspeš-
ní. Ich úspechy sú aj úspechmi školy, èi rodiny. Radi sa s nimi poch-
válime. Veï posúïte!

V slovenskom jazyku získala ocenenie v Celoslovenskej ve-
rejnej literárnej sú�aži Nikola Kapráliková (VIII.A). V okresnom 
kole Hviezdoslavovho Kubína 2. miesto v poézii získal Filip Biely 
(IV.A).

Aj matematika žne svoje úspechy. Získali ich samé dievèatá.    
V okresnom kole Matematickej olympiády získala 5. miesto Si-
mona Dubcová (V.C), 7. miesta získali Lucia Balážová (V.C) a 
Simona Húdeková (V.A).

O tom, že žiaci vedia vyjadri� svoje pocity cez papier a farby 
svedèia výsledky sú�aže Európa v škole. V okresnom kole 1. mies-
to získal Dávid Baláž (VIII.C) a 3. miesto Veronika Procházková 
(IV.B).

A predsa sa toèí... To si povedali chlapci. V geografii v obvodo-
vom kole získal krásne 1. miesto Marek Fapšo (IX.A). 3. miesto 
obsadil Martin Miškovský (VI.C) a 7. miesto Martin Pleva (VIII. A). 
Krajské kolo Geografickej olympiády 6. miesto získal Martin Miš-
kovský (VI.C) a 7. miesto Marek Fapšo (IX.A).

V medzinárodnej sú�aži z geografie a dejepisu TAKTIK 2010 sa 
najlepšie umiestnil Martin Pleva (VIII.A), ktorý so svojimi 95,96 % 
získal 39. miesto.

Z Biblickej olympiády, dekanátne kolo, si odnieslo družstvo     
v zložení Marek Kromka, Lenka Súkeníková (VIII.A) a Katarína 
Miškovská (VII.B) 3. miesto.

Majstrovstvá okresu v basketbale žiaèok 3. miesto.
A nakoniec aj šach je doména, v ktorej máme výrazný talent. Na 

Majstrovstvách okresu získala 3. miesto Zuzana Tomèíková 
(V.C). Z turnaja TALENT – seriál šachových turnajov si opä� donies-
la 3. miesto.

Poznáte spomínaných? Pochvá¾te ich! Naozaj si zaslúžia náš 
obdiv a našu podporu.

Mgr. Jana Paulinyová,
Základná škola, Lipová ul., Rajec

Ak žiak dovolí uèite¾ovi rozvinú� jeho talent, 

rados� z dosiahnutého výsledku je dvojnásobná. 

TEŠÍ SA ŽIAK I UČITEĽ
INFORMÁCIA O PRIJÍMANÍ 

ŽIAKOV 5. ROÈNÍKA ZŠ NA OSEMROÈNÉ 
GYMNÁZIUM ANDREJA ŠKRÁBIKA V RAJCI 

V školskom roku 2011/2012 otvárame jednu triedu 1. roèníka 
so zvýšeným poètom vyuèovacích hodín cudzích jazykov v ŠkVP

Prihlášky možno poda�:
- priamo na riadite¾stve gymnázia
- prostredníctvom riadite¾stva ZŠ

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: DO 20. 4. 2011 

Uchádzaèi o štúdium budú prijímaní na základe poradia zosta-
veného pod¾a študijných výsledkov v 2. – 5. roèníku na základnej 
škole a úspechov v predmetových sú�ažiach a olympiádach. 
Presnejšie kritéria pre zostavenie poradia prijatých uchádzaèov 
sú na  .

V uèebnom pláne je zahrnutá
- výuèba 2 cudzích jazykov so zvýšeným poètom hodín
- možnos� štúdia ïalších jazykov pod¾a záujmu
- volite¾né semináre z predmetov pod¾a orientácie na vysokoškol-
ské štúdium
- rozšírené vyuèovanie niektorých ïalších predmetov v rámci 
ŠVP (viï. web stránka)
- informatika – práca s internetom, programovanie
- široká ponuka mimoškolských aktivít

Vzdelávanie a výchova sa uskutoèòuje v duchu kres�anských 
zásad a morálky. 

Pri výuèbe sa využívajú moderné a dynamické formy, je reali-
zovaná plne kvalifikovaným pedagogickým zborom. Škola sa zú-
èastòuje na viacerých projektoch, aj medzinárodného charak-
teru.

Nutnou podmienkou prijatia na štúdium je súhlas rodièov         
s katolíckou výchovou na gymnáziu, ako i záväzok rešpektova� 

výchovnú líniu a školský poriadok zo strany študenta!

Bližšie informácie poskytne riadite¾stvo školy osobne alebo 
telefonicky na tel. è.: 041/ 542 26 19, mob.: 0901 702 286, 

e-mail:  
 

www.gymas.sk

cirkevna@bb.telecom.sk
www.gymas.sk
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pohybe na telocviènom náradí opätovne zažívali aj deti z MŠ Mud-
rochovej v našej telocvièni. 

Marcové stretnutie sa spájalo s pozvaním na sledovanie detské-
ho divadelného predstavenia, ktoré pre nás pripravila p. uè. Kamen-
ská. O tom, že kultúrne dedièstvo a krása ¾udových tradícií u nás 
nezapadá prachom svedèilo aj fašiangové vystúpenie detí z krúžku 

„Vretienko“Jednou z koncepèných predstáv ïalšieho rozvoja školy pri mo- ¾udových tradícií . Pani uèite¾ky Pekaríková a Dubeòová 
jom nástupe do funkcie vedúceho zamestnanca Materskej školy na ho pripravili ako celoškolské vystúpenie pre všetky deti z našej MŠ a 
ul. Obrancov mieru v Rajci bolo zaèa� spoluprácu s Materskou ško- pozvaných hostí z MŠ Mudrochova. S¾ub, že prinesú aj skutoèný 
lou na Mudrochovej ulici v Rajci. Úsilie zmeni� doterajšie pasívne vyšívaný ¾udový kroj splnili. Prínos nových poznatkov detí sa spájal 
paralelné spolužitie sa od zaèiatku šk. roka 2010/2011 zaèalo pos-
tupne realizova�.

Do pripravovanej zmeny sa ochotne zainteresovali uèite¾ky a 
riadite¾ky oboch škôl. Pripravili vlastné návrhy pre konkrétne formy 
spolupráce. Vznik dohody o vzájomnej spolupráci podpísanej obo-
ma riadite¾kami škôl nie je len ïalším písomným dokumentom v plá-
noch práce. Je podnetom a stáva sa dôkazom, že obidve školy 
predprimárneho vzdelávania majú záujem a nachádzajú spôsoby 
ako spozna� život v oboch kolektívoch. 

Prirodzená túžba po zvedavosti „ako to funguje niekde inde“ je 
napåòaná u samotných detí a aj uèiteliek. Deti majú právo stretáva� 
sa, kamaráti� a združova� sa pod¾a vlastného výberu. Možnos� 
stretnutia našich detí so svojimi rovesníkmi z MŠ Mudrochovej sme 
preto uvítali aj ako jednu zo stratégií, prostredníctvom ktorej deti 
nadobudnú povedomie o spomínanom práve. 

Bolo to v októbrovom dopoludní, poèas ktorého sa 5-6 roèné deti 
dokázali vzájomne predstavi�, spozna�, zahra� sa v spoloèných 

so zážitkom, keï si jedna z uèiteliek kroj aj vyskúšala. Deò uèite¾ov riadených aj spontánnych hrách, zaspieva� si a sledova� rozprávky. 
– 28. marec sme sa rozhodli oslávi� spoloènou pedagogickou ra-Ïalšia aktivita vhodne zapadla do predvianoèného èasu. Deti z na-

„napísali“ dou. Prispela k výmene poznatkov, skúseností a názorov na ná-šej MŠ  obrázkový vianoèný list. Svoju vianoènú poštu 
roènú prácu uèite¾a predprimárneho vzdelávania v súèasnosti. doruèili poèas zimnej vychádzky priamo do partnerskej MŠ. Za zas-

pievanie vianoènej koledy tu boli sladko odmenené. O pár dní nás 
Verím, že do konca šk. roka sa uskutoèní ešte ve¾a podnetných potešila odozva, ktorou boli vlastnoruène vyzdobené vianoèné pria-

stretnutí, o ktorých máme už teraz jasnú predstavu. Èi bude spolu-nia od našich nových detských kamarátov. 
práca pokraèova� v budúcnosti však záleží predovšetkým na vôli Vo februári sa k vzájomným spoloèným stretnutiam odhodlali aj 
pedagogických a vedúcich zamestnancov oboch škôl. Neodmysli-4-5 roèné deti. Poèas návštevy v detskej posilòovni v MŠ Mudro-
te¾ne sa však spája s prístupom pružného a kreatívneho reagovania chova mali možnos� po prvýkrát zacvièi� si na posilòovacích stro-
na zmeny, ktoré súèasná výchova a vzdelávanie prinášajú.joch a overi� si kondíciu na detských bežeckých a bicyklových trena-

žéroch. Rados� z hier v suchom bazéne naplnenom loptièkami a Jana Demeterová, riadite¾ka MŠ Obrancov mieru

SPOLUPRÁCA MEDZI 

MATERSKÝMI ŠKOLAMI

Foto: archív MŠ Obr. mieru

je taká, na ktorú keï sa pozriete, pýtate sa – 
ako tento príbeh pokraèoval ïalej? O èom 
sa rozprávajú, kam idú, kto je tento muž, 

V týchto dòoch, 26. apríla, sa dožíva kníh sa preslávili publikácie o Los Angeles, preèo tá žena, ktorá ide fotografova�, má 
krásneho životného jubilea 85 rokov výz- New Yorku, Tokiu, Ríme, Mexiku a Slo- zažmúrené jedno oko? Ale napríklad môže 
namný slovenský fotograf Ing. Karol Kál- vensku. Publikácia Pieseò o Slovensku a to by� aj portrét ženy alebo muža, ktorý je 
lay. V roku 1999 mu Mesto Rajec udelilo ti- Los Angeles získali okrem iných ocenení aj pravidelný, má teda krásnu formu a nemusí 
tul Èestný obèan mesta Rajec. Cenu UNESCO ako ma� ve¾ký obsah.“

najkrajšie knihy sveta.
Karol Kallay je èle-Narodil sa 26. apríla 1926  Karol Kallay je fenomenálny fotograf 

nom Medzinárodnej v Èadci rajeckému rodákovi, svetového mena, autor nádherných diel a 
federácie umeleckej advokátovi Vojtechovi Kallayo- množstva krásnych obrazových publikácií. 
fotografie (FIAP) vo vi. Vyštudoval Vysokú školu Svojim rozsiahlym celoživotným dielom za-
Švajèiarsku. V roku ekonomickú a Univerzitu J. A. siahol do viacerých fotografických odborov, 
1970 mu udelila titul Komenského obe v Bratislave. no jeho talent sa najviac prejavil vo fotogra-
Excellence de la Féde-Fotografovaniu sa venuje fickej reportáži. Jeho reportáže sú známe 
ration Internationale de od študentských èias. Od roku po celom svete. Svojimi knihami a fotogra-
¾Art Photographique. 1945 fotografuje profesionálne fiami výrazne reprezentuje Slovensko do-
Je zakladajúcim èle-ako fotoreportér, módny foto- ma i v zahranièí.
nom slávnej obrazovej graf, portrétista a krajinár. Ku 
agentúry Bilderberg    spolupráci ho pozývali popred- Vážený p. Kallay! K Vašim blížiacim 
v Hamburgu. Redakcia né parížske a berlínske módne sa 85. narodeninám Vám za všetkých 
magazínu Geo v Ham-èasopisy. Trvale pracuje pre obyvate¾ov mesta Rajec prajeme zdra-
burgu mu udelila titul rôzne periodiká doma i v zahra- vie, lásku, spokojnos� a ešte mnoho 
Fotograf roka 1992. nièí. Fotografuje pre GEO úspešných rokov naplnených tvorivou 

A ako hodnotí dob-Hamburg, Stern Focus, Spie- prácou.
Spracovala: Šzárú fotografiu?: „Pre gel a mnohé iné.

Zdroj: archív MsKS Rajec a internetmòa sú základom každej dobrej fotografie Viaceré fotografické súbory vydal kniž-
Foto: internetdve veci – obsah a forma. Dobrá fotografia ne. Z nieko¾kých desiatok doteraz vydaných 

KAROL KALLAY SA DOŽÍVA 85 ROKOV
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Koncom minulého roka sa nezisková organizácia Áno pre život 
prihlásila do sú�aže Cena Nadácia ERSTE za sociálnu integráciu 
2011. Z celkového poètu 1850 prihlásených projektov z 12 krajín sa 
do užšieho výberu dostalo 133 projektov, z toho 9 zo Slovenska, 
jednou z vybraných organizácii je aj Áno pre život.

Pre nás všetkých v organizácii je to radostná správa. Chápeme 
to naozaj ako ve¾ký úspech. Medzi deviatimi finalistami zo Sloven-
ska je aj naša organizácia. Toto ocenenie prichádza zo zahranièia, a 
teda je pre nás o to cennejším.

V týchto dòoch nás navštívia experti Nadácie ERSTE s cie¾om 
ïalšieho hodnotenia. Skontrolujú na mieste zhodu projektu s podpi-
som v prihláškovom formulári. Po doplnení zistení z tohto hodnote-
nia sa všetci nominovaní predstavíme medzinárodnej porote, ktorá 
vyberie 30 ví�azných projektov. Porota je zložená z 20 prominen-
tných osobností z regiónu strednej a východnej Európy, riadiacich a 
rozvíjajúcich oblastí sociálnej integrácie, obèianskej spoloènosti, 
politiky, médií...

Konkurencia je vysoká. Všetky nominované organizácie zo Slo-
venska urobili kus profesionálnej práce v sociálnej oblasti pre ¾udí 
ohrozených sociálnym vylúèením. Chceme veri�, že sa dostaneme 
až medzi tých koneèných 30 ví�azov. Získané finanèné prostriedky 
by sme použili na úplne nový zámer, a to na vytvorenie pracovných 
miest pre našu cie¾ovú skupinu. Na základe dlhoroèných skúsenos-
tí s ohrozenými skupinami obyvate¾stva vieme, že ak chceme hovo-
ri� o ich úplnej sociálnej inklúzii je však ve¾kým úspechom, nako¾ko 
získame benefit v podobe podpory pri vytváraní vz�ahov s médiami. 
Túto podporu nám budú v priebehu dvoch rokov poskytova� profe-
sionálni PR konzultanti. Taktiež budeme ma� možnos� zúèastni� sa 
odborných seminárov zameraných na rozvíjanie sociálneho podni-
ku. No a v neposlednom rade táto skutoènos� urèite zvýši naše šan-
ce na získanie podpory na regionálnej úrovni a i na úrovni Európskej 
únie.

Anna Verešová,
riadite¾ka Áno pre život, n.o. 

POÏAKOVANIE
Miestna organizácia Slovenského èerveného kríža       

v Rajci ïakuje sponzorom a sympatizantom neziskovej or-
ganizácie za sponzorské dary. Bez ich pomoci by sme ne-
boli schopní zorganizova� fašiangové posedenie (ples) pre 
svojich èlenov, ale i širokú verejnos�. 

Srdeèná vïaka patrí: primátorovi mesta Ing. Jánovi 
Rybárikovi, Kofola, a.s., Zlatníctvo ZLATKA, SYREX Zázri-
vá, Výmena pneumatík – Ïuriš, Bellita-Bella, K+L auto – 
Gažúr, Pekáreò Èibenka, MAPAZ – M. Matejka, Rajecká pi-
váreò, J. Pekara, CAN – Èanda, Lekáreò Smieško, ORIE-
ŠOK, Remeselník – Haššo, JUTEKO – Pastierèin, CHOV-
PRODUKT – M. Heglasová, DREVUM Žilina, ENERGO-
SERVIS – M. Pekara, FIT – V. Pekný, Ing. Karol Dobeš.

Júlia Juhászová, predsedníèka MO SÈK v Rajci

Pä�desiatpä� èlenov Klubu dôchodcov v Rajci sa 16. marca 
zišlo na posedení uskutoènenom pri príležitosti Medzinárodného 
dòa žien. 

Prítomných privítal predseda klubu Štefan Pecho. Milým prek-
vapením bol kultúrny program detí z Materskej školy na Mudrocho-
vej ulici pod vedením uèite¾ky Márie Kamenskej, ktorá sa prítom-
ným prihovorila. Vo svojom prejave vyjadrila obdiv a úctu ku všet-

kým ženám. 
Deti svojim progra-

mom vytvorili dobrú ná-
ladu a potešili nejedno 
srdce ženy. 

V družnej debate pri 
malom obèerstvení, ká-
ve a zákusku, si všetci 
zaspomínali na oslavu 
Medzinárodného dòa 
žien v minulosti.

A. Brezániová
2x foto: Pavol Rýpal

65 rokov
Jozef Mikolka
Jozef Rybár 87 rokov

Juraj Veselý Mária Kosperová
Mária Rybárová

90 rokov
75 rokov Štefánia Lednická

Ondrej Stráòai
Júlia Pechová 93 rokov

František Ferjanèík
80 rokov

Vladimír Rybár
Júlia Trnovcová

inzercia

Opustili nás
Jozef Bobák 1928 – 2. 3. 2011 

Ján Jantoška 1950 – 24. 3. 2011 

Opustili nás

NEZABUDLI NA ŽENYNEZABUDLI NA ŽENY

ÁNO PRE ŽIVOT JE NA ZOZNAME FINALISTOV 



RAJÈAN 4/2011

Je pravdou, že vybra� sa na víkend do 
Bratislavy na dva dni nie je lacná záležitos�, 
najmä pre rodiny, z ktorej idú traja èi štyria 

¼. Cesnek 1:24:37, P. Prokopoviè 1:28:12, Zdeno Koleda (54:45), ktorý dobehol v ab-èlenovia. Keï sa však dostaneme do centra 
J. Koledová 1:42:42, J. Uhlárik 1:43:15, M. solútnom poradí ako šiesty. Kategóriu žien diania, všetko sa mení a už žijeme atmosfé-
Hartinik 1:43:40 a Iveta Rybáriková svoj vyhrala J. Koledová Ž., druhá skonèila       rou, ktorá tu je – povzbudzovaním a rados-
prvý polmaratón zvládla za 1:50:29. S. Chupeková z Rajeckých Teplíc a tretia    �ou z behov od tých najmenších detí.

Opä� nezabudnute¾ná I. Rybáriková z Rajca, ktorá V tomto roku v Bratislave bežalo takmer 
zase krajšia Bratislava. Vi- bežala po prvýkrát. Traja 4-tisíc bežcov od najmenších po dospelých. 
deli sme nové SND, pozre-na 1000 met- najlepší Rajèania sú Z. Ko-V kategórii 10-11 roèných detí 
li centrum Eurovea. Deti   rovej trati leda, ¼. Cesnek a J. Vanák. vyhral Vratko Šimek a Damiánovi 
s rodièmi si pozreli Zoolo- Výsledky sú na našej Cesnekovi o vlások ušlo 3. miesto. Pochva-
gickú záhradu a odnášali i n t e r n e t o v e j  s t r á n k e  lu si však zaslúžia všetky deti, ktoré bežali 
si medaily z preteku a ba-  za to, že všetky statoène bojovali v prvej 
toh plný zážitkov a spo- Všetkým zúèastneným polovici bežeckého po¾a – Saška Kavcová, 
loène strávených chví¾. k výkonom blahoželáme a Viktória Hromadová, Matúš Kavec, Michal 

povzbudzujeme mladých, Bajzík, Pavol Hartinik, Pavol Uhlárik ml. a 
Rajecký Borošovec sa ko- ktorí sa nez¾akli a ve¾mi Pe�o Uhlárik.
nal na Jozefa, 19. marca pekne Hobby beh zabehli Borošovec .  na 5 kilometrov mal 800 

Tento pretek je nielen Treba sa len prida� do spo-úèastníkov a medzi nimi boli L. Kavcová,    
krásny, ale zaujímavý tým, loèných tréningov a urèite J. Uhláriková, B. Žideková a Michal Pekný.

Maratón Ondrej Veselovský, že nikdy nevieme, èím nás na polmaratóne to bude   ako èer-
poèasie prekvapí. V minu- výborné (Holeša, Šimek, stvý Najlepší športovec mesta Rajec za rok 
lom roku to boli potoky ¾ado- Straòanek, Piala, Skorèík, 2010, zabehol v novom osobnom rekorde 

2:39:41 vej vody, tentoraz veèer pekne nasnežilo, Chlapeèka, Rybáriková). a Pavol Uhlárik za 3:29:00.
Hostinec Oáza pani SudorováPolmaratón aby sa nám zvýraznila romantika terénu a  a   nám  bežalo jedenás� Rajèanov. 

Zdeno Koleda tiež ho patriène pritvrdila. Zo 69 úèastníkov opä� vyšli v ústrety a poskytli priestor na Najlepší bol  s èasom 
1:18:04, bolo dvadsa� Rajèanov. Siedmi bežali Boro- prezentáciu, èi šatne a zahriatie sa. Ve¾mi  ale aj tu padali osobné rekordy:    

šovec po prvýkrát. Vyhral Robert Rolko zo pekne im za pomoc ïakujeme.J. Kavec 1:34:08, V. Hromada 1:38:53,      
Žiliny (51:54) a najlepším Rajèanom bol J. Straòánek 1:36:58, Michal Bellan 1:42:07 J. Koledová Žideková, MK Rajec

www.rajeckymaraton.sk

Vzh¾adom k tomu, že rybník Košiare bol odovzdaný do užívania 
už v roku 1989 a voda spôsobila znaèné poškodenie výpustného 
zariadenia hrádze, bolo nutné, aby sa na tomto zariadení vykonala 
oprava. Keïže poškodenie bolo i pod hladinou vody, bolo potrebné 
hladinu zníži� o 140 cm. Vzh¾adom k tomu, že práce vyžadovali pro-
fesionálnu úroveò, výbor zabezpeèil na požadované práce firmu 
STAVVEL Žilina, ako i dozor hlavného projektanta rybníka. Voda     
z rybníka sa zaèala vypúš�a� 22. júna 2010 a vypúš�anie do požado-
vanej výšky hladiny bolo ukonèené 30. júna 2010. Vypúš�anie sa 
vykonávalo pod¾a manipulaèného poriadku a za stálej kontroly 
zodpovedných pracovníkov. 1. júla 2010 sa zaèalo s rekonštrukèný-
mi prácami, ktoré sa 8. júla 2010 ukonèili. Už poèas prác sa zaèalo   
s napúš�aním rybníka a plná hladina bola dosiahnutá 30. júla 2010. 
Okrem opravy vý-

V zasadaèke mestského úradu sa konala 5. februára výroèná pustného zariade-
èlenská schôdza Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho nia bola vykonaná 
zväzu è. 4 Rajec (ObO SRZ Rajec), na ktorej rybári zhodnotili i oprava prepado-
èinnos� výboru i ostatných èlenov v roku 2010 a prijali úlohy na rok vej hrádze a vybu-
2011. dovanie ochran-

ného múru pri pre-
Hlavnou èinnos�ou v minulom roku bolo obhospodarovanie vod- padovej hrádzi. 

ných tokov a rybníka Košiare. Do pstruhových revírov bolo napuste- Použité materiály, 
ných 5 tisíc kusov lipòa 1-roèného, 20 tis. kusov pstruha potoèného ako i odborné pre-
– plôdik, 12 tis. kusov struha potoèného 1-roèného, 140 kg pstruha vedenie práce sú 
potoèného 2-roèného a 420 kg pstruha dúhového. zárukou, že hrá-

Do rybníka Košiare bolo napustených 60 tisíc kusov š�uky plô- dza bude plni� aj 
dika, 1 500 kusov zubáèa 1-roèného, 0,5 kg úhora monté a 5 400 kg naïalej svoju fun-
kapra. kciu.

Brigádnická èinnos� bola zameraná na výlovy odchovných poto- Negatívnymi javmi na rybníku a v jeho okolí je najmä zneèis�o-
kov a èistenie potokov Èeròanka a Ïurèanka oba v úseku 300 met- vanie odpadkami pri rybolove a v zimnom období ponechaním od-
rov. Nemalo úsilia bolo venované zberu konárov po �ažbe prestar- padkov de�mi a dospelými pri korèu¾ovaní, poškodzovanie – odre-
nutých stromov okolo toku Èeròanky a hlavne na úprave cesty na závanie dopravných znaèiek a vývoz pevného domového odpadu   
rybník Košiare. Na úprave cesty sa podie¾ali i sponzori, ktorí poskytli k ceste na rybník. 
materiál i mechanizaèné prostriedky. Zo sponzorov treba spome- Obèania, ktorí toto spôsobujú si vôbec neuvedomujú, že ne-
nú� najmä Dolkam Šuja, ktorému patrí naše poïakovanie. Cesta na gatívne zasahujú do prírody a že tieto zásahy sa obrátia raz proti 
rybník je však sústavne podmáèaná z pri¾ahlého honu zv. Vrchná a nim. Okrem toho na odstraòovanie ich neporiadku je potrebné vyna-
pokia¾ sa nenájdu finanèné prostriedky na jej rekonštrukciu vrátane loži� ve¾a ¾udskej práce a finanèných prostriedkov, ktoré vy mohli by� 
rigolu od po¾nohospodárskej pôdy, bude potrebné výtlky na nej sús- použité efektívnejšie.
tavne opravova�.

RYBÁRI 
BILANCOVALI

Vypustený rybník Košiare

Èistenie Èeròanky

Výbor ObO SRZ è. 4 Rajec
2x foto: archív organizácie

MARATÓNSKY VÍKEND V BRATISLAVE

Foto: archív MK Rajec
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inzercia

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

hudobno-slovné pásmo venované všetkým mamám

NÁMESTIE SNP
V RAJCI

nede¾a 2011 

o  hod.
8. mája 

15.00
Pozývame 
všetky 
mamy, 
mamky, 
mamièky...

DEŇ MATIEKDEŇ MATIEKDEŇ MATIEK

nede¾a 2011 8. mája 

o 15.00 hod.
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(sobota)  2011 . 14. máj o 19.00 hod
KULTÚRNY DOM V RAJCI

Cena vstupenky: 7,- € (predpredaj vstupeniek Mestské kultúrne stredisko Rajec, pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.)
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