


Na úrade som ako zamestnanec už od roku 
1991 a zažil som mnohé nie vždy jednoduché 
situácie s týmto mesaèníkom, hlavne po 
revolúcii. 
Poèas tých 17 rokov som zažil mnoho 
problémov, vznikla mu ve¾ká konkurencia èi 
už boli v budove Žilinské noviny alebo 
Žilinský veèerník, bolo mnoho úvah o tom èi 
Rajèan má vlastne opodstatnenie. Nikdy sme 
sa vo vedení mesta nezaoberali myšlienkou, že 
by sme ho zrušili, ak aj taký návrh padol bol 
vždy zamietnutý. Mesaèník Rajèan je nieèo 
osobité, je to nieèo naše a myslím si, že by mal 
jednoznaène naïalej ïalších 50 rokov 
pokraèova�. Len história povie ako to bolo 
robené a èi to malo zmysel. Ja osobne si 
myslím, že to má zmysel. A vzh¾adom na to, že 
už je nejaký èas na našej internetovej stránke a 
môžu si to pozrie� nielen ¾udia z Rajca ale na 
celom svete aj v tejto nároènej mediálnej etape 
má svoje  miesto. Len ho treba robi� na úrovni, 
prispievate¾ov by mohlo by� viac a skôr 
takých, ktorí èasopisu Rajèan nieèo prinesú. 

Do ïalších 50 rokov mu prajem všetko naj, 
aby mal dobrých redaktorov a prispievate¾ov.

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

Mesaèníku Rajèan prajem do ïalšej 
plodnej pä�desiatky ve¾a dobrých nápadov a 
najmä, aby v òom èitatelia našli práve to èo ich 
zaujíma a èo je pre nich dôležité a pouèné.       
V neposlednom rade chcem vyslovi� 
poïakovanie všetkým, ktorí sa podie¾ali na 
jeho zdarnej polstoroènej púti.

Mgr. Jozef Pauko
prednosta MsÚ Rajec

Je úžasné, že v takom pomerne malom 
meste, ako je Rajec, sa dokázalo zabezpeèi� 
vydávanie novín poèas celých 50 rokov. 
Všetci, ktorí sa za tie roky podie¾ali na 
vydávaní Rajèana vedia, že to vôbec nebolo a 
nie je jednoduché. Nároèná je príprava 
obsahovej stránky, ale nároèné je tiež finanène 
pokry� náklady na vydávanie Rajèana.

Verím, že naše rajecké noviny budeme        
i naïalej vydáva� pravidelne, že budú pútavé a 
zaujímavé pre stále širší okruh èitate¾ov.

Rajèan, blahoželám!
Anna Tordová

riadite¾ka MsKS

Blahoželám k okrúhlemu výroèiu nášho 
Mesaèníka Rajèan. Ïakujem všetkým, ktorí po-
èas tých 50-ich rokov stáli pri jeho zrode, boli 
jeho vernými spoloèníkmi a prispievate¾mi.

Prajem mu aj naïalej len to najlepšie a aby 
si nachádzal èoraz viac èitate¾ov zo strany 
našich obèanov.

Ing. Emília Rybáriková
hlavný kontrolór mesta 
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Pri príležitosti oslavy výroèia založenia 
mesaèníka Rajèan, mu želáme ešte viac ver-
ných èitate¾ov, zaujímavých príspevkov  a jeho 
zostavovate¾om ve¾a chuti do ïalšej práce. 

Mestská základná škola, Rajec 

"Jedna z najkrajších odmien v živote je tá, 
keï èlovek vidí, že svojou prácou dokáže malé 
veci premieòa� na ve¾ké."

K 50. výroèiu založenia èasopisu Rajèan 
prajeme ve¾a zdravia, pracovných a osobných 
úspechov tým, èo sa podie¾ajú na jeho príprave 
– všetkým redaktorom, pisate¾om, èitate¾om, 
ale i všetkým priaznivcom Vášho èasopisu.

Spoloèenstvo cirkevných škôl v Rajci

Mesaèníku Rajèan prajeme ve¾a 
spokojných èitate¾ov, do budúcna  celofarebné 
vydanie, ešte aspoò ïalších 50 rokov nových 
správ a zaujímavostí v Rajci. Všetko najlepšie 
Abrahám Rajèan.

MZUŠ Rajec

Vedenie a zamestnanci ŠZŠ v Šuji srdeène 
pozdravujú redakciu mesaèníka Rajèan. K vý-
znamnému jubileu Vám želáme stále aktuálne 
a zaujímavé informácie, stovky priaznivcov a 
èitate¾ov a dlhé roky vydávania tohto 
periodika.

Riadite¾ ŠZŠ Šuja

Chcem popria� mesaèníku Rajèan ve¾a 
tvorivých síl, aby snaha všetkých tvorcov tohto 
mesaèníka napåòala cie¾ pre ktorý bol tento 
mesaèník založený... 

Zároveò chcem poïakova� všetkým 
prispievate¾om tým dnešným aj z minulosti za 
aktuálne informácie, kreatívne nápady, za 
každé "teplé" ¾udské slovo ...

 J. Jasenovcová
riadite¾ka Domova vïaky

Pri príležitosti 50 výroèia vychádzania 
mesaèníka Rajèan by som chcel popria� 
všetkým, ktorí sa podie¾ajú na jeho výrobe 
ve¾a síl do ïalšej tvorivej práce a mnoho 
pútavých námetov od prispievate¾ov. Za 
príslušníkov Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru PZ v Rajci by som chcel 
poïakova� za doterajšiu spoluprácu, za to, že 
sme mohli prostredníctvom tohto mesaèníka 
informova� obèanov o bezpeènostnej situácii 
na území mesta Rajec, hlavne o rôznych 
protispoloèenských èinoch, ako aj preventívne 
pôsobi� na obèanov mesta. Zároveò dúfam      
v ïalšiu kvalitnú vzájomnú spoluprácu pri 
ochrane majetku a zdravia obèanov mesta 
Rajec.

 kpt. Mgr. Jozef Sedliak
Riadite¾ OO PZ Rajec
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ší žiaci, starší žiaci, dorastenci a mužstvo postihova� tých èo budú parkova� na tomto 
dospelých) a aj ïalšie mužstvá, ktoré ne- chodníku. Doteraz sme to nerobili, lebo títo 
hrávajú sú�aže ale radi športujú a využíva- obyvatelia nemali kde parkova�. Môžu par-
jú toto ihrisko. Permanentne 7 dní v týždni kova� vo dvore Lúènej ul. na ceste, ktorá je 
je za�ažované èi už tréningami alebo zá- dostatoène široká aj na pozdåžne parko-
pasmi. Ak chceme docieli� kvalitný trávnik vanie.
a tráva sa nevie zregenerova� pokia¾ je Zaèali sa práce na novom privádzaèi vody 
stále za�ažovaná, rozhodli sme sa zatrávni� pre Rajec, môžete nám k tomu poveda� Na sídlisku Juh sa zaèalo s 
v rámci futbalového klubu škvarové nieèo bližšie?prácami na novom parko-
ihrisko. Vznikne tak pomocná plocha na Po viac ako 15 rokoch sa nám podarilo visku, ko¾ko vznikne no-
tréningovú prípravu. Na hlavnom ihrisku zaháji� výstavbu nového privádzaèa vody vých parkovacích miest? 
bude celý týždeò oddych a malo by sa pre Rajec od vodárne nad záhradkárskymi Zaène sa tento rok s práca-
využíva� len na zápasy. osadami až po rieku pri Pekárni Èibenka. mi na rozšírenie parko-
Dokonèujú sa práce na ul. Lúèna, má Podarilo sa mi presadi� v rozpoète Sevaku, vacích miest aj na sídlisku Sever?

aby zaradili výmenu starých 50 roèných Zaèali sme na Juhu , pretože sa nám tá èas� mesto v pláne ešte nejaké úpravy na tejto 
rúr, ktoré boli každý druhý mesiac poru-zdala najjednoduchšia, najlacnejšia a ulici?

Na Luènej ulici sa spravilo všetko okrem chové a každý mesiac boli obèania obme-najmenej finanène nároèná. Vznikne 
zeleného ostrovèeka kde dzovaní od dodávky pitnej vody. Je tiež zhruba 16 - 18 par-
má vzniknú� zeleò, ktorá pravdou, že cesta, ktorú sme pred dvoma kovac ích  mies t .       
sa dorieši. Po viac ako 5 rokmi spravili bude rozkopaná, ale pred V októbri by sme 
rokoch sa nám koneène dvoma rokmi sme nevedeli, že sa to podarí chceli pokraèova�    
podar i lo  tú to  u l icu  presadi�. Chcel by som poprosil obyvate-s prácami na sídlisku 
dorobi�. Dostala koneèný ¾ov o trpezlivos� v tom slova zmysle, že Sever, kde vznikne 
šat a ako hovorili aj iní tak budeme ma� nový prívod vody do Rajca, viac parkovacích 
lepší rating a omnoho ktorý by mal vydrža� ïalších 50 rokov.miest, nový systém 
krajší nádych. Pred-parkovania a usmer-
pokladám, že ¾udia nenie jednosmernej 
využijú túto poslednú premávky doprav-

úpravu a èo sa týka parkovania zaènú sa ným znaèením. Áut je stále viac a viac a nie 
správa� tak, že sa nebudú obmedzova� a je kde parkova�.
budú toto miesto maximálne využíva�.Na futbalovom ihrisku sa zmenilo škvaro-
V súvislosti s touto ulicou tu vznikli aj vé ihrisko na trávnaté, preèo sa pristúpilo 
parkovacie plochy. Chceme teda oslovi� k úprave tejto plochy a k èomu bude 
¾udí z farebnej bytovky aby využívali toto slúži�?
parkovisko, lebo dnes parkujú na chodníku Tento rok dalo mesto 300 tis. Sk do zavla-
pre peších a cyklistov. Budú upozornení a žovacieho systému na hlavnom ihrisku. 
poèítame, že už v novembri budeme Keïže máme 5 mužstiev (prípravka, mlad-

Rozhovor a foto: Šz
Výstavba parkoviska na sídlisku Juh

Výstavba nového
privádzaèa vody



stavu bol záujem svedèí poèet návštev-
níkov – 550, ktorých tvorili deti z mater-
ských aj základných škôl, gymnázia, 
obyvate¾ov Rajca i zahranièných hostí.Mestské kultúrne stredisko v Rajci        

v spolupráci so záhradkárskymi osadami 
pripravilo v dòoch 19. 9. – 22. 9. 2007         
v priestoroch mestského múzea výstavu 

„Èarovná krása záhrad, lúk a polí“. Práve 
teraz, v období, keï lístie mení farby, do-
zrievajú jablká, hrušky, v kvetinovej 
záhrade kvitnú kvety všetkých farieb, ako-
by chceli dohna� to, èo zameškali v lete, niè 
nemení na skutoènosti, že nenávratne 
nastúpila jeseò. Tá prináša so sebou aj 
výstavy, na ktorých vystavujú záhradkári 
svoje úspechy v pestovaní ovocia èi zele-

To, že sa výstava návštevníkom páèila niny a ich novinky. Pre neskoré obdobie tu 
dokazujú i niektoré vyjadrenia hostí. nemajú možnos� ukáza� aj tú krajšiu èas� 
Citujem:záhrad – kvety. Preto MsKS oslovilo zá-

hradkárske osady v Rajci, aby v tomto ob- „Vzdávam úctu fantázii, ktorá nás 
dobí, keï ešte v záhradách kvitnú kvety, obohacuje a posúva na chví¾u za hranice 
využili možnos� prezentova� sa na výstave všedného života.“ (p. T. Kavcová)
kvetov. Hoci prípravu výstavy ohrozilo 

„Ve¾mi pekná jesenná atmosféra. Vïaka za nepriaznivé poèasie, ktoré znièilo ve¾a 
kúsok fantázie.“ (J. Paulínyová)kvetov, podarilo sa ju organizátorom zrea-
„Je tu pìkné vše.“ (navštevníci z Moravského lizova�. Návštevníci tak mali možnos� 
Krasu)poteši� sa poh¾adom na kvety, ktoré kvitnú 

práve v tomto období – astry, cínie, georgí- „Zaslúžená práca aranžériek.“ (V. Stráòaiová)
ny, chryzantémy i ruže. Pre spestrenie aj 

„Ve¾mi krásna výstava, skvelá práca.“ uvedomenie si, že „matka príroda“ má stále 
(Uhláriková)

èo ponúknu�, výstava bola obohatená          
„Mala som pekný zážitok, je to nádherné, i pestrou zbierkou húb, plodov i sušených 
milé.“ (A. Vojtasová)kvetov a tráv. Tí menší návštevníci mali 

možnos� vidie� na vlastné oèi chme¾, ktorý Všetky tieto milé slová nás ve¾mi tešia a 
sa kedysi v Rajci pestoval a práve v budove motivujú výstavu zrealizova� aj na budúci 
múzea sa z neho varilo pivo. O tom, že o vý- rok.

V lete 2007 sme pre deti z turistického 
krúžku pripravili dva tábory. Na zaèiatku 
júla to bol denný tábor v Rajci. Po výletoch 
do Hájov a na Lietavský hrad túry kvôli 
daždivému poèasiu nahradil iný program – 
premietanie, športové hry, múzeum, tvo-
rivé aktivity... 

Prázdniny ukonèil tábor v Zuberci. 
Okrem nieko¾kých túr v Roháèoch sme 
stihli navštívi� Kvaèiansku dolinu, Fran-
tiškovu hutu aj Èervenú skalu v Podbieli, 
náuèný chodník na Zverovke a cestou 
domov Šútovský vodopád. Túry doplnili 
hry, šport, prednáška o po¾ovníctve, beseda 
s horskou službou... 

Ïakujeme všetkým dobrovo¾níkom a 
rodièom detí za pomoc pri zabezpeèení 
tábora. Za finanènú podporu patrí naša 
vïaka Mestu Rajec a Nadácii Slovenskej 
sporite¾ne.

text a foto
OZ Tilia

Pri Roháèskom vodopáde

Eva Pekná

Pod¾a prastarých predkres�anských predstáv sa duše 
màtvych zúèastòovali na všetkých významných udalostiach    
v živote rodu, preto sa na nich pamätalo príslušnými obradmi. 
Pre kres�anov až v ôsmom storoèí urèil pápež Gregor IV. 
Sviatok všetkých svätých na 1. november, postupne sa zvyk 
rozšíril v rímskej cirkvi všeobecne a v kalendári sa zakotvil     
2. november ako deò dušièiek. Na tieto dátumy sa postupne 

preniesli niektoré tradièné prvky, ktoré sprevádzali domnelý kontakt s màtvymi. Pamätalo 
sa na nich predovšetkým jedlami. Na Orave a v Liptove nechávali cez noc z 1. na 2. no-
vembra na stole èas� veèere alebo pripravili chlieb, maslo, zámožnejší i pálenku èi víno. 
¼udia verili, že keby duše na stole niè nenašli, celý rok by plakali od hladu. Na väèšine 
nášho územia však potraviny rozdávali chudobným, aby sa modlili za pokoj duší 
zosnulých. Najèastejšie rozdávali osobitne upeèený èerstvý chlieb, prípadne robili menšie 
bochníèky, nazývané duše. K starším zvykom patrí tiež pálenie svieèok na 
hroboch, kým kladenie vencov a kvetinová výzdoby sú novším zvykom. 
Svetlonosy vyrezávané z tekvíc sa v histórii nášho ¾udu tiež objavujú. Chlapci      
s nimi chodili  po dedine straši� dievèatá. V súèasnosti spåòajú ozdobnú funkciu 
na oknách èi pred domom. 

Práve z tohto dôvodu sa Mestské múzeum Rajec od 24. 10. 2007 rozsvieti 
ozdobnými tekvicami. A aby to bolo pestrejšie, bude pred budovou MM výstava 
strašiakov, ktoré v rámci sú�aže „O najstrašnejšieho strašiaka“ vyrobia deti             
z Rajeckých škôl.

Eva Pekná

Najmladší èlenovia Èili divadla, ktoré 
pracuje pri MsKS v Rajci na pozvanie 
Klubu dôchodcov Jednota, vystúpili        
v programe pre èlenov Jednoty a ich hostí 
z Beckova s programom „Trio Kotkodák“ 
pobavilo všetkých a prispelo k príjemnej 
atmosfére domácich i hostí.

Text a foto
Eva Pekná



ktorej sa zakúpil konvektomat, prístroj, Zaèal sa nový školský rok. Prázdniny a 
ktorý pripravuje rôzne druhy jedál vo vyso-dovolenky vystriedali povinnosti s ktorými 
kej kvalite a hlavne zdravo. V spolupráci     sa bude musie� každý popasova�. Jeden 
s Mestom Rajec sa realizovalo položenie úspešnejšie, druhý zas menej. Ale život je už 
nového asfaltového koberca na prístupovej taký.
ceste ku škole.3. septembra prešlo bránami Mestskej zá-
Èinnos� školy smeruje k jedinému cie¾u, kladnej školy 659 detí. Chlapcov 326 a 
aby sme dokázali poskytnú� žiakom široké dievèat 333. Otvorilo sa 27 tried, z toho na   
spektrum možností vzdelávania a získa-I. stupni 9 a 18 na II. stupni. Najväèšiu 
vania kompetencií, ktoré sú nevyhnutné na pozornos� pútali prváèikovia, ktorí prišli aj s 
uplatnenie sa v budúcom povolaní a na trhu rodièmi. Prvé dni sa zoznamovali s novým 
práce. Od toho sa odráža spokojnos� nielen prostredím, spolužiakmi, uèite¾mi Na 
detí, ale aj rodièov.základe predchádzajúceho prieskumu sme 

Dúfame, že tento školský rok bude pre pre nich pripravili nový uèebný plán, ktorý 
všetkých žiakov i zamestnancov úspešný.umožòuje rozšírené vyuèovanie cudzieho 

jazyka. V 3. roèníku sme taktiež rozšírili PaedDr. Marian Paprskár 
cudzí jazyk do dvoch z troch tried. Tomuto riadite¾ školy
kroku predchádzalo pedagogicko-psycho-
logické testovanie, na základe ktorého sa 
žiaci rozde¾ovali. 

V školskom roku 2007/2008 sa rozšírila 
aj ponuka v záujmovej èinnosti na koneèný 
poèet 22 krúžkov. Profil práce školy sa upra-
vuje priebežne poèas celého roka v súlade    
s plánom práce.

Poèas prázdnin škola nezostala opuste-
ná. Okrem bežnej údržby sa podarilo doma-
¾ova� všetky priestory uèební na prízemí, 
vymenila sa elektroinštalácia v jedálni, 
zmodernizovalo sa zariadenie kuchyne, do 

1. 4. 1961 vznikla v Rajci „Osobitná triede sa vzdelávajú žiaci A, B variantu – 6., 
škola pre mládež s chybným duševným vý- 7., 9. roèník.
vinom“. Škola sídlila nieko¾ko rokov v Zá- Od školského roku 2006/2007 škola 
kladnej škole na Hollého ulici v Rajci. otvorila špeciálnu triedu pre vzdelávanie 
V školskom roku 1985/86 získala škola detí s autizmom. V škole funguje jedno 
priestory v Obci Šuja, kde sídli dodnes. oddelenie Školského klubu detí (ŠKD).

Špeciálna základná škola pre deti s men- Priestory našej školy sú trocha obme-
tálnym postihnutím v Šuji je malotriedna dzené. V budove sú 2 triedy, špeciálna PC 
škola, èo znaèí, že v jednej triede sa spoloène uèebòa, špeciálna uèebòa pre deti s autiz-
vzdelávajú deti rôznych roèníkov. V našej mom, chodba, ktorá slúži ako jedáleò, 
škole sa vzdelávajú žiaci nielen s mentál- telocvièòa a ŠKD. Ve¾ká školská záhrada 
nym postihnutím, ale i žiaci, ktorí sú viacná- nám slúži ako heròa, telocvièòa a pozemok, 
sobne postihnutí a žiaci s autizmom z celého o ktorý sa staráme poèas pracovného vyuèo-
rajeckého regiónu. vania.

ŠZŠ momentálne navštevuje 17 žiakov, Naši žiaci sa pripravujú a zúèastòujú 
ktorí sú zaradení pod¾a druhu a stupòa rôznych prehliadok a sú�aží, ktoré sú zame-
postihnutia do variantov A (bývalá osobitná rané na tanec, spev, recitáciu. Úspešne re-
škola), B a C (bývalá pomocná škola), všetci prezentujú našu školu v rôznych výtvarných 
žiaci sa vzdelávajú pod¾a individuálnych a športových sú�ažiach. Každoroène sa 
vzdelávacích plánov, ktoré sa vytvárajú na zúèastòujeme rôznych kultúrnych podujatí, 
základe uèebných osnov a individuálnych organizujeme si besiedky, školské výlety a 
potrieb našich žiakov. Ku každému žiakovi exkurzie a èasto chodíme do prírody.
sa pristupuje individuálne, nako¾ko každý Naša škola je momentálne po menšej 
druh postihnutia si vyžaduje iný prístup. So rekonštukcii. Podarilo sa nám získa� 
žiakmi pracuje kvalifikovaní tím špeciál- financie na výmenu nových okien a na nové 
nych pedagógov s dlhoroènou špeciálno-   z ar iadenie školy, v ktorej je naozaj útulne a 
-pedagogickou praxou. príjemne.

V prvej triede sa vzdelávajú žiaci B, C 
Kolektív pracovníkov ŠZŠ v Šujivariantu – 1., 3., 5., 6. a 10. roèník, v druhej 

Nový školský rok sa zaèal už po trinásty-
krát aj na Gymnáziu Andreja Škrábika v Raj-
ci. V príme až oktáve zasadlo do školských 
lavíc celkom 240 študentov. Zameranie na 
cudzie jazyky majú v súèasnosti príma –      
– kvinta, a na matematiku a fyziku sexta –    
– oktáva.
Maturova� by malo v tomto školskom roku 
29 študentov.

Všetci študenti sa uèia od prímy anglický 
jazyk, ku ktorému priberajú v tercii nem-
èinu. K týmto jazykom mali študenti kvarty 
možnos� vybra� si ïalší cudzí jazyk. Na 
základe ich výberu sa v tomto školskom 
roku vyuèuje ruský jazyk ako nepovinný 
predmet kvalifikovaným pedagógom. Od 
tercie sa vyuèuje ako povinný predmet infor-
matika. Poèítaèovú uèebòu môžu využíva� 
študenti aj popoludní mimo vyuèovacích 
hodín. Na vyuèovanie viacerých predmetov 
je s ob¾ubou využívaná od minulého škol-
ského roka multimediálna uèebòa.

Aj v tomto školskom roku sa chceme 
zapája� do predmetových olympiád, športo-
vých sú�aží a projektov. Poèas celého roka 
sú pre študentov organizované spoloèenské, 
kultúrne, športové akcie a predovšetkým po-
dujatia duchovného zamerania s cie¾om i po 
tejto stránke formova� mladých ¾udí, po-
môc� im správne sa orientova� v prežívaní 
rôznych životných situácií.

Z najbližšie plánovaných akcií spome-
niem poznávací zájazd do Viedne v októbri, 
návštevu rockového konceru v Žiline tema-
ticky zameraného na boj proti šikanovaniu  
v školách, priebežne organizované duchov-
né obnovy jednotlivých tried. Maturanti už 
tradiène pripravujú v týchto dòoch svoju 
stužkovú slávnos� a na študentov kvinty 
èakajú v novembri imatrikulácie.

Aj v tomto školskom roku sa zúèastní 
septima na viacdòovom úèelovom cvièení a 
študenti tercie na týždennom lyžiarskom 
kurze. 

V záujmovej èinnosti škola vytvára 
priestor pre hodnotné využívanie vo¾ného 
èasu prostredníctvom mnohých krúžkov 
športového a iného zamerania, škola vydáva 
aj svoj èasopis, do ktorého majú možnos� 
prispieva� všetci študenti i pedagógovia.

V našom kolektíve sme v tomto škol-
skom roku privítali viacerých nových 
kolegov – pedagógov, želám im aby sa         
v òom dobre cítili a všetkým pedagógom, 
študentom i nepedagogickým zamestnan-
com želám v mene vedenia školy úspešný 
školský rok, ve¾a zdravia, tvorivých síl a 
Božích milostí v ich zodpovednej práci.

Ing. Anna Hulínová
zást. riad. GAŠ v Rajci



3. septembra ožíva aj školský dvor našej ského roka budú opúš�a� školu s rados�ou, V oblasti záujmovej èinnosti bude praco-
školy. Prichádzajú deti plné dojmov a že dosiahli jeden zo svojich cie¾ov. va� v našej škole 14 záujmových krúžkov,  
zážitkov z prázdnin, aby sme spoloène za-  Aby sme našim žiakom pomohli  v  k to rý ch   m ôž u deti uspokojova� svoje 
èali nový školský rok 2007/2008 slávnost- v oblasti vzdelávania, ale zároveò pestovali záujmy a zá¾uby.
nou svätou omšou v Kostole sv. Ladislava  u nich aj zásady kres�anského života a Spomeniem aspoò niektoré z nich – poèí-
v Rajci. kres�anské hodnoty, budeme podporova�  taèový, aerobik, prechádzky bibliou, astro-
Do školských lavíc v tomto školskom roku k tomu smerujúce školské i mimoškolské nomický, základy šitia, turistický, atle-
zasadne 318 žiakov, ktorí sú rozdelení do aktivity. tický, volejbalový, športové hry, šikovné 
15 tried a 45 z nich navštevuje aj ŠKD detí   V oblasti formovania spoloèenstva trie- ruky, matematický, anglického jazyka... 
v 2 oddeleniach. dy a cirkevnej školy budú prebieha� du- V minulom školskom roku sme za-

Namiesto bývalých deviatakov do škol- chovné obnovy našich žiakov na báze viedli skúšobne prevádzku ŠKD v ranných 
ských lavíc zasadli malí prváèikovia, kto- dobrovo¾nosti, ktorých sa postupne hodinách, ktorá sa osvedèila a od septem-
rých oèká prezrádzajú, že sa do školy tešia, zúèastnia žiaci jednotlivých tried od 1. roè- bra v nej pokraèujeme.
hoci školský rok bude pre nich nároèný. níka až po 9. roèník – pod vedením svojich V škole pracuje na èiastoèný úväzok 
Musia si osvoji� mnoho neznámeho nauèi� triednych uèite¾ov a duchovných otcov. špeciálny pedagóg a asistent uèite¾a, èím 
sa èíta�, písa�, poèíta� a ob¾úbi� si školu Od 3. roèníka sa bude naïalej vyuèo- chceme zabezpeèi� pomoc integrovaným 
tak, aby do nej chodili s rados�ou. va� anglický jazyk ako nepovinný pred- de�om.

Ne¾ahký bude aj pre žiakov 9. roèníka, met, v ktorom si deti hravou formou osvo- Na záver by som chcela v mene vedenia 
ktorých èaká nielen monitor, ale aj dôležité jujú základy cudzieho jazyka. popria� ve¾a zdravia a úspechov v nároènej 
rozhodnutie do života – vybra� si vhodný Pod vedením vyuèujúcich sa žiaci budú práci všetkým èlenom spoloèenstva cir-
smer svojho ïalšieho vzdelávania a obháji� zapája� do sú�aží, v ktorých aj v minulom kevnej školy, teda pedagógom, žiakom       
svoje vedomosti a schopnosti na prijíma- školskom roku dosiahli významné úspe- i nepedagogickým zamestnancom. 
cích skúškach. Veríme, že sa tejto nároènej chy. I naïalej sa bude vydáva� školský  Mgr. M. Cúgová 
úlohy chopia zodpovedne a na konci škol- èasopis, ktorý si získal svojich èitate¾ov. zástupkyòa riadite¾a

Skonèil sa september, s júnom zobcové dueto Veronika Babulová a môže znamena� riziko alebo neistý 
najhektickejší mesiac na školách, a je to Patrícia Rybárová. výsledok. 
rok, èo som sa stal aspoò na papieri V mestskej radnici sme usporiadali Na záver chcem poïakova� všetkým 
„Rajèanom“. Po roku sa už dá bilancova�, vernisáž s výstavou výtvarného a literárno- žiakom za ich snahu, rodièom za tr-
èo sa podarilo, èo sa dá zlepši� a èo dramatického odboru s prácami z kera- pezlivos� a dôveru, kolegom uèite¾om za 
nevyšlo. Oproti minulému školskému roku miky, grafiky a bábkarskej tvorby. pracovnú atmosféru a rados� z práce, 
vzrástol poèet detí, ktoré navštevujú našu Ale naši žiaci neboli úspešní iba doma   v e de n iu mesta Rajec za spoluprácu a 
školu o sto, èo je ve¾mi potešujúce, ale v Rajci. Zo sú�aží z celého Slovenska si výborné zázemie a Rajèanom za prí-
hlavne zaväzujúce. Naša ponuka sa stále priniesli celý rad ocenení – 6 prvenstiev, 12 vetivos�.
rozširuje a pri väèšom záujme, už nebu- druhých miest, 10 tretích miest a 4 èestné PaedDr. Marián Remenius
deme ma� priestory na ïalšie rozšírenie uznania.  riadite¾ školy
výuèby. Na našej škole pracuje pä� súborov a 

V uplynulom školskom roku sme nový súbor populárnej hudby DO-RE-MI, 
pripravili 17 ve¾kých verejných a absol- ktorý vznikol v priebehu minulého roka a 
ventských koncertov a 4 koncerty poslu- premiéru mal na koncerte populárnej 
cháèov Žilinského konzervatória, s ktorým hudby na rajeckom námestí v závere škol-
sme nadviazali spoluprácu. Okrem toho sa ského roka.
uskutoènilo 26 triednych besiedok. V marci zaèala na škole pracova� v ta-
Usporiadali sme 15. roèník Prehliadky neènom odbore aj baletná trieda pod 
slovenskej hudobnej tvorby pre deti a vedením Bc. Adama Kavca.
mládež. Tento roèník sa podarilo dosta� Máme aj webovú stránku školy: 
sú�až pod gestorstvo Ministerstva školstva  kde sa dozviete 
SR a z regionálnej sú�aže sa stala sú�až novinky a zaujímavosti zo súèasnosti aj 
celoslovenská. 16. roèník chceme pri- histórie MZUŠ v Rajci. Stránku budeme 
pravi� už na dva dni a v predveèer hlavného priebežne dopåòa�.
sú�ažného dòa chceme predstavi� 
premiéru diela mladého slovenského A v èom vidím tajomstvo nášho ús-
autora. Najlepšou tohtoroènou inter- pešného pôsobenia v Rajeckom regióne? 
pretkou sa stala naša Anka Brezániová,   P r ác a, práca a zasa práca... Všetci sa ne-
v komorných súboroch si palmu ví�azstva ustále uèíme, skúmame, skúšame, h¾a-
odniesol náš violonèelový súbor Rados� a dáme, objavujeme, nebojíme sa ís� aj proti 
èestné uznania získali Gabika K¾uèková a zavedeným trendom a tradíciám, aj keï to 
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vôbec plachý, takže sa dal dobre foti� a zatia¾ dokázané len jedno pozorovanie tohto 
kamerova�. Až keï sme prišli do Zuberca a druhu v 80-tych rokoch. Práve preto bolo 
preèítali odbornú literatúru, zistili sme, že je zdokumentovan ie  výsky tu  ku l íka  Detský letný tábor v Zuberci - to neboli 

to kulík vrchovský. A ïalej vrchovského úèastníkmi nášho tábora len túry a spoloèné zážitky, ale aj 
sme sa dozvedeli, že je to ve¾kou raritou. Pozorovanie vzbudilo pozorovanie nádhernej prírody 
ve¾mi zriedkavý vtáèik a mali záujem ornitologickej verejnosti, prièom Západných Tatier a množstvo 
sme ve¾ké š�astie, že sme ho upútali najmä fotografie a film. Zazna-krásnych prekvapení. O jednom 
mohli zbada�.“ menávajú, ako sa kulík prechádza pomedzi ve¾kom prekvapení z Roháèov 

deti a h¾adá si potravu, ktorou sú èervy, napísal Dominik Podolan toto: Kulík vrchovský (Charadrius 
lesné plody, hmyz a pod. Pre tento druh je morinellus)„V nede¾u sme sa vybrali na vrch , vták hnedosivej 
typickou dôverèivos� k ¾uïom, o èom sme Rákoò (1876 m n.m.), niektorí aj na farby s bielymi pásikmi na 
sa sami presvedèili. O výskyte kulíka Volovec. Bol to namáhavý výstup, hlave a hrudi, je vzácnym a 
vrchovského sme podali hlásenie Sloven-ale stálo to zato. Keï sme si ohrozeným druhom. Na 
skej faunistickej komisii, ktorá po schválení mysleli, že nás už niè neprekvapí, Slovensku sa ve¾mi zriedkavo 
zaeviduje naše pozorovanie tohto druhu.Lukáš objavil krásneho vtáèika. vysky tu je  poèas  �ahu .            

Správal sa ve¾mi èudne, nebol V Západných Tatrách bolo 

Do tanca a na poèúvanie nám hrala hudob-
ná skupina SPEKTRUM. Beckovský pán 
starosta iste nezabudne, ako ho v tanci sa do rodného mesta s láskou vracia. Po Dòa 12. 9. 2007 sme èakali vzácnu náv-
vykrútili rajecké èlenky JD.tomto privítaní a aperitíve bol nám daný števu. Doèkali sme sa: prišiel autobus so 48 
Podveèer nám bola podaná chutná veèera, teplý a chutný obed, ktorý nám pripravil èlenmi JD z Beckova do Klubu dôchodcov. 
ktorú nám pripravili šikovné ženy Rajky     sponzor z AGROREGION-u Rajec. Na Po príchode a uvítaní – èlenky výboru 
s Jožkou Kolárovou a zábava pokraèovala s t o l oc h  b o l a  p r ip rav i l i  obèe r-
ïalej. Ale èas pri vínku, hudbe, tanci a hojnos� zákus-stvenie, ktoré, ve¾mi 
speve rýchle ubehol a bolo treba lúèi� sa.    kov, ich rôzno-chutilo naším hos�om. 
S Gitkou Bubeníkovou a starostom Karo-rodos� a kvalita Po obèerstvení sme sa 
lom Pavlovièom sme si vymenili darèeky s v e d è i l a  o  vybrali do krásnych 
na pamiatku a s vïakou sme sa rozlúèili. Pri šikovných ru-Rajeckých Teplíc, 
odchode sme podarovali každému z našich kách beckov-sprevádzali ich èlenky 
hostí malý suvenír ako spomienku na Ra-ských a rajec-výboru Dokupilová 
jec. Takéto stretnutie dávajú naším dôchod-kých èleniek.Melánia – predsedníè-
com rados� zo stretnutia s dobrými ¾uïmi, Nebolo to však ka JD Rajec a tajom-
s ktorými aj pri svojom veku sa dokážu všetko – našich n íèka  Miko lková  
veseli�, družne porozpráva� a teši� sa zo h o s t í  a  n á s  Rozália, kde sme 
života.všetkých prišli prezreli areál Kúpe¾-
Toto naše spoloèné stretnutie by nemohlo pozdravi� s krás-ného domu – reštau-
prebehnú� bez podpory štedrých a šediny si nym programom deti z Materskej školy na ráciu – odkia¾ bolo vidie� bazény. Bol to 
vážiacich ¾udí - „sponzorov“, ktorí ochotne ulici Obrancov mieru pod vedením pani pre všetkých krásny zážitok. Potom sme 
v rámci svojich možností prispeli na túto uèite¾ky Kardošovej, ïalej deti z Kul-obišli jazierko a pobrali sme sa do Rajeckej 
akciu.túrneho strediska pod vedením pani Peknej Lesnej obzrie� si povestný, pohyblivý, na 
Sú to: Agroregion – p. Katarína Koròanová, a tiež taneèná skupina pod vedením Mgr. celom Slovensku známy, vyrezávaný 
MsÚ Rajec, Dolkam Šuja – Ing. Ma�a�a, Rizmanovej.Betlehem. Nezabudli si zobra� i nádoby na 
Rajka - p. J. Kolárová, Drevodom - Ing. Tiež prišli pozdravi� žiaci Mestskej základ-lieèivú vodu na Kalvárii.
Bronèek, Pekáreò p. Bohdalová, Espresso nej umeleckej školy v Rajci, pod vedením Sme ve¾mi radi, že môžeme krásy nášho 

Thalia - p. Mikolka p. uèite¾a Gamboša – malý okolia ukáza� ¾uïom z iných kútov Slo-
Karol, Predaj vína - p. harmonikár Babu¾a z tejto venska. Z Rajeckej Lesnej sme sa vrátili do 
Johanidesová.školy hral krásne pesnièky, Rajca, kde našich hostí pozval primátor 
Všetkým vyslovu-ktoré spievali všetci prí-Ing. Rybárik Ján na radnicu. Po oficiálnom 
jeme úprimnú vïaku tomní. Za program, na privítaní ich oboznámil s dejinami Rajca a 
za ich sponzorskú po-ktorý by sa dalo díva� a odovzdal starostovi Beckova a predsed-
moc a porozumenie.poèúva� i celé hodiny, naši níèke JD Beckov pani Gitke Bubeníkovej, 

hostia ohodnotili búrlivým rodáèke z Rajca darèeky - èo naši hostia 
Nemôžeme zabudnú� potleskom. Všetkým vy-opätovali. Nakoniec poïakovala p. Doku-
poïakova� hudobnej stupujúcim patrí srdeèná pilová primátorovi Ing. Rybarikovi za 
skupine Spektrum, vïaka.prijatie a pozvala ho do Kultúrneho domu   
ktorá ve¾mi dobre Naše stretnutie prišli po-v Rajci na spoloèné posedenie.
pobavila všetkých zdravi� - primátor Ing. Ján S našimi hos�ami sme sa odobrali do 
prítomných – vrelá Rybárik a riadite¾ Dolkam Kultúrneho domu, kde už boli aj naši 
vïaka.Šuja Ing. Ma�a�a, ktorí sa èlenovia JD Rajec. Našich hostí aj všetkých 

podelili so skúsenos�ami v prítomných pozdravila predsedníèka p. Do-
Melánia Dokupilovápráci so starostom Beckova kupilová a taktiež sa prihovorila pred-

predsedníèka JDS Rajec
Karolom Pavlovièom.sedníèka JD Beckov p. Bubeníková, ktorá 

Eva Stanková



súvisí s novými technológiami, kde chce-Sme klientsky orientovanou spoloènos�ou, 
me doplni�, èi rozšíri� naše možnosti         èo znaèí full servis pre každého nášho 
v oblasti tlaèe, èi už digitálnej, alebo aj klienta. Každú potrebu klienta riešime 
ofsetovej aby záber našich služieb dostal individuálne a realizáciu požiadaviek 
ïalší rozmer komplexnosti.„šijeme na mieru“.

Nesústreïujeme sa a neostávame iba na 
Spoloènos� Ross s.r.o. vznikla v roku slovenskom trhu, kde patríme k najväèšej 

1992. Pôsobila v prenajatých priestoroch, firme v tejto oblasti, podobné postavenie 
prvé výrobné zákazky realizovala v sub- máme aj na èeskom trhu. Medzi našich 
dodávkach. Tvrdou prácou majite¾ov a stabilných klientov tak isto patria spoloè-
následne pribúdajúcich zamestnancov sa nosti z Anglicka, Írska, Talianska, Fínska, 
nám všetkým podarilo vybudova� firmu, Ukrajiny, Nemecka, Rakúska. 
ktorá má v súèasnosti 210 zamestnancov, Našimi odberate¾mi sú napríklad Plzeòský 

2 6000 m vlastných krytých priestorov a je Prazdroj, Heineken, Pivovary Topvar, Co-
schopná zabezpeèi� široké spektrum po- ca Cola, Philip Morris, Julius Meinl, Slo-
žiadaviek a služieb v oblasti výroby rekla- venská sporite¾òa, OTP Banka, Red Bull, 
my, výroby zariadení obchodov a predajní. Královský pivovar Krušovice, Orange, 
Jedná sa o grafické spracovanie návrhov, Kofola... a samozrejme ve¾a ïalších.
konštrukciu a poradenstvo, vlastný vývoj, Aj na základe už uvedeného je jasné, že 
digitálnu ve¾koplošnú tlaè, sie�otlaè, spra- nároènos� našich klientov je enormná a to-
covanie a úpravu kovov, tvarovanie plas- mu zodpovedajú aj kritéria na kvalitu a 
tov, frézovanie, gravírovanie, laser, výrobu spo¾ahlivos� našich produktov. Tú sa 
a tvarovanie neónových trubíc, skrátka snažíme nie len udržiava� na patriènej 
všetko potrebné pre dizajn, vývoj, výrobu, úrovni, ale cie¾avedome pracujeme aj na jej 
montáž a servis svetelnej a nesvetelnej zvyšovaní. Bez kvalifikovaného pra-
reklamy, materiálov na podporu predaja. covného tímu to nie je možné a na 
Naši Zadávatelia vyžadujú komplexné rie- zvyšovaní jeho odbornosti, ale aj dopåòaní 
šenie. Èasto sa nejedná o jeden typ výrob- novými spolupracovníkmi pracujeme 
ku, ale ucelenú sériu produktov a práv        permanentne, záujem zamestna� profesne 
v tomto smere sú na správnej adrese, preto- zdatných odborníkov z oblasti elektro-
že technologicky sme pripravení takéto montáže, zámoèníctva, aranžérstva, 
požiadavky komplexne zabezpeèova�. grafiky, konštrukcie je z našej strany trvalý.
Ïalší servis je tak isto samozrejmos�ou. Budúcnos� spoloènosti samozrejme úzko 

opatrovaného a opatrovate¾a nebol „bojis- im pretvori� ich negatívne vnímanie seba 
kom“ ale spoloèenstvom lásky pri zacho- samých na pozitívne a podnieti� v nich túžbu 
vávaní dôstojnosti èloveka. po živote.“(Vanier, J.: Škandál služby – Ježiš nám 

umýva nohy, Bratislava 2005)Zdravotný stav, prístup k trpiacim a Dáva možnos� zah¾adie� sa na úsek 
Zamyslenie sa, samotné smerovanie a starým ¾uïom zo strany ošetrujúceho per-života, ktorý nemusí by� pre každého 

cie¾ Domova vïaky je potvrdením, že cesta sonálu, opatrovate¾a, a všetkých tých s kto-naj¾ahší.
na ktorú sme vykroèili pred nieko¾kými Slabí a citliví ¾udia pochopite¾ne rým chorý prichádza do kontaktu ovplyvòujú „
rokmi je tá správny aj keï je niekedy ve¾mi potrebujú pomoc tých, ktorí sú silnejší. Toto kvalitu a zmysel života týchto ¾udí. Preto 
tànistá a k¾ukatá. Túto skutoènos� umocòuje pravidlo platí aj opaène: silnejší potrebujú zdôrazòujeme dôležitos� holistického 

aj literatúra, ktorá nám tých slabších. Potrebujeme sa navzájom. p r í s t u p u ,  k t o r ý  
bola nápomocná pri písaní Bezmocní a bezbranní ¾udia prebúdzajú tie rešpektuje potreby 
tohto èlánku.najkrajšie a najpozitívnejšie vlastnosti sil- tela, mysle aj ducha.

nejších, mocnejších: vyzývajú ich k súcitu,   P r i práci so starými a 
Závereèná citácia to len k „inteligentnej“ láske, nie iba k citom. Tí, chorými ¾uïmi sme 
potvrdzuje:ktorí sú slabí, pomáhajú tým schopnejším si neraz uvedomili 
„Široké je srdce, ktoré sa objavi� ich ¾udskos�, zanecha� súperiaci svet ako je  dôlež i té  
vie pozrie� okolo seba a a svoju energiu venova� službe lásky...“ „dozrie�“ pre tieto 

(Vanier, J.: Škandál služby – Ježiš nám umýva nohy, otvori� sa pre žia¾ i radosti chví¾e  „sprevá-
Bratislava 2005) druhého. Kto má úèas�, je dzania“.

Prija� starnutie ako prirodzený vývin aj so zaèlenený do ž ivota V praxi nám èasto, 
zmenami, ktoré život u seniorov prináša je druhých, spolu s nimi �ažko chorí ¾udia 
niekedy �ažké nie len pre nosite¾ov týchto prežíva ich život, a tým aj hovoria: „smrti sa 
zmien, ale aj pre ich okolie. Èasto krát sme vlastný obohacuje. Preto-nebojím, naj�ažší je ten úsek života pred 
svedkami toho, že najbližší príbuzní nechápu že dáva, aj dostáva. Èo však srdce rozširuje? òou...“ a tu máme každý šancu by� 
èo sa deje s ich blízkym èlovekom. Úcta k slobode a dôstojnosti druhého. Ochota „Šimonom Cyrenejským alebo Veronikou.“
Potvrdzujú to aj osobné návštevy príbuzných prija� ho s jeho odlišnos�ami a pochopi� A preto je nutné z našej strany vytvori� 
v našom zariadení, ktorí èasto žiadajú ho...“(Rösler, M.: Teš sa zo života, Bratislava 2000)spoloèenstvo lásky s blížnym keï sa „cítia 
poradenstvo v oblasti èo je nutné rešpek- ve¾mi opustení a opovrhnutí. Je dôležité J. Jasenovcová
tova� a aké princípy zachováva�, aby vz�ah riadite¾ka Domova vïakyukáza� im, akú majú hodnotu a krásu, pomôc� 

Spoloènos� Eurofarm, s.r.o. bola 
založená v roku 1991. Je modernou 
firmou zameranou na porážku jatoèných 
ošípaných, spracovanie mäsa a jeho 
ïalšiu distribúciu do predajní. Prevádzka 
bola zrekonštruovaná v roku 2003 pod¾a 
noriem EU a v súèastnosti jej denná 
kapacita porážky je 200 ks jatoèných 
ošípaných. Cestou vysokej kvality a 
modernej technológie chce firma prispie� 
k spokojnosti a záujmu obchodných 
partnerov. Na kvalitu a nezávadnos� 
mäsa dohliada štátny veterinárny ústav.

Hodás Miroslav
riadite¾

LB



 

„SOCHA JE MOJA SAMOTA
TICHÁ VIANOÈNÁ HODINA
NÁVRAT Z DLHÝCH CIEST
Z VE¼KOMIEST A SVETA“

V. Kompánek

výstavu v Galérii Cypriána Majerníka.  n o v ej  kolonády v Bardejovských kú-
Z rodného Rajca sa pres�ahoval do pe¾och.
Bratislavy. V roku 1962 vytvára prvé sochy V roku 1967 sa Vladimír Kompánek 
z dreva. Zúèastòuje sa na XXXII. bienále   stáva Laureátom štátnej ceny Klementa 
v Benátkach a na výstave èesko- Gottwalda a v roku 1969 mu je udelený titul 
slovenského umenia v Moskve a „zaslúžilý umelec“. 
Leningrade. V roku 1965 má samostatnú Sú umelci, ktorí po celý život nosia       
výstavu v Galérii Cypriána Majerníka a v sebe svoj domov, kraj svoje detstvo. 
dostáva Cenu Cypriána Majerníka. V roku Takýmto miestom je pre Kompánka rodný 
1967 preberá vo Viedni Herderovu cenu, Rajec. Tu si berie námety ku kresbám a 
ktorá sa ude¾uje ako najvyššie vyzna- sochám. Èerpá zo vz�ahu k domovu okrem 
menanie v oblasti umenia v Rakúsku. citovej atmosféry i videnú skutoènos�. Sú 

�ažiskovým obdobím tvorby skulptúr to drevenice, humná, štíty, ploty. Kompán-
sú 60. roky. Neskôr sa dostal ku kresbe a kovo dielo sa obracia k divákovi ako výraz 
ma¾be. Jeho drevené skulptúry èerpajú silného pátosu a silného zaujatia. H¾adá a 
námety z vidieckeho prostredia. Drevené nachádza si umiestnenie v modernej 
archetypálne sochy èerpajú z Genia Loci architektúre, prírodnej i mestskej krajine. 
daného miesta. Kompánek vytvára kon- Vladimír Kompánek svojou tvorbou 
cepciu "ochranných božstiev" domova, zanecháva trvalú stopu.
totemické symboly, abstrahuje formy    N ás  R a jèa nov nesmierne teší, že vo 
z prostredia - najmä ¾udovej architektúry a Vladimírovi Kompánkovi vyrástla pre naše 
stromu. Èastým motívom je slovenské umenie mimoriad-
žena a po¾né znaky (Lesná ne cenná umelecká osobnos�.
madona, 1966). V ma¾be èas-   Dòa 28. 9. 2007 sa umelec Narodil sa ako druhý syn rezbára to stváròuje motív fašian- dožíva krásnych 80 rokov. Elemíra Kompánka a Anny Kompánkovej. gových masiek. Charak- Prajeme mu k blížiacim sa 

Po maturite nastúpil na Vysokú školu teristická v jeho tvorbe je narodeninám zdravie, lásku, 
pedagogickú v Bratislave na odbor spätos� s prírodou a dedinou. spokojnos� a krásnu jeseò 
kreslenie a zemepis. V roku 1949 študoval Z jeho diel hodno spo- života.
grafiku na novozaloženej Vysokej škole menú� drevené reliéfy a 
výtvarných umení v Bratislave u profesora bronzovú sochu nevesty pre 
D. Millyho. V roku 1950 prešiel na štúdium èeskoslovenský pavilón na 
sochárstva k profesorovi J. Kostkovi. EXPO 67 v Montreale, dve postavy dievèat 
Po ukonèení štúdia v roku 1954 sa vrátil do pre fontánu v Žiline, železný reliéf pre halu 
rodného Rajca. Tu kreslil v krajine motívy  železniènej stanice v Žiline, železnú sochu 
z polí, zvieratá, detské hry. Je spoluzakla- pre Zimnú záhradu lieèebného domu Bal-
date¾om Skupiny M. Galandu. Zúèastòuje nea v Pieš�anoch, bronzovú sochu Dievèa 
sa na Výstave mladej generácie v Brati- pre vysokoškolský internát P. Lumumba    
slave. V roku 1959 mal prvú samostatnú v Bratislave, osadil drevené skulptúry do 

nastúpila pracova� do Prešovského a neskôr Zvolenského divadla. 
Vydala sa za mladého lesného inžiniera. Od Vojenského 

umeleckého súboru v Bratislave dostala ponuku, ktorú prijala a v òom 
úèinkovala až pokia¾ jej dcéra nešla do školy. Bolo to �ažké obdobie,  
v ktorom pani Etela prežila ve¾a smútku a problémov. V roku 1973 
nastúpila pracova� do slovenskej televízie ako asistentka, neskôr 
samostatná režisérka Slovenského znenia zahranièných filmov.

Narodila sa v Rajci. Ani nie ako trojroèná osirela a celé detstvo Za svoju prácu bola vyznamenaná titulom „Zaslúžilý pracovník 
bolo poznaèené citovou absenciou matky. kultúry“ vtedajším ministrom, básnikom J. Koyšom.

¼udovú a meštiansku školu vychodila v Rajci. Otec s nevlastnou Je jediným režisérom dabingu na Slovensku, ktorý dostal ministerské 
matkou z nej chceli ma� krajèírku. Rok sa uèila u pani majstrovej vyznamenanie. Od roku 1990 je na starobnom dôchodku, ale pre 
Janèovièovej, ktorá ale svoju živnos� zrušila. Zostala bez perspektívy. Slovenskú televíziu pracuje naïalej.
Zaèala pracova� v Žiline ako pomocná sila. Táto práca ju ubíjala, Pani Etela má rada svoje rodisko, èasto ho navštevuje so svojou 
cítila, že má na viac, že je schopná robi� aj nároènejšiu prácu. Našla si rodinou, teší sa keï vidí , ako sa zve¾adilo, ako rastie do krásy.
miesto úradníèky v Priemstave v Žiline, kde sa zoznámila s pánom A mi Rajèania, sme pyšní, keï si v STV v titulkoch uvádzaných 
Jagelkom  podnikavým kultúrnym referentom, ktorý jej doporuèil filmov môžeme preèíta� meno Etela Balgová – Harantová. To je naša 
reagova� na inzerát Dedinského divadla, ktoré h¾adalo hercov a rodáèka.
hereèky. Urobila konkurz a v tomto divadle pracovala 2,5 roka. Na 
návrh režiséra Národného divadla p. Ivana Licharda zaèala študova� V mesiaci november sa pani Etela Balgová – Harantová dožíva 
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Dištanc od povin- krásneho jubilea 75 rokov. Prajeme jej k blížiacim sa narodeninám 
ného stredoškolského vzdelania jej poskytol vtedajší rektor VŠMU pevné zdravie, lásku a spokojnos�.
Andrej Bagar a dekan Janko Borodáè. Štúdium ukonèila v roku 1958 a 

MsKS Rajec

MsKS Rajec

Vianoèné senníky, 1978

Len sa ty, turoòko..., 1978



60 rokov
František Rolinec
Agnesa Langová
Mária Pekarová
Ladislav Špánik

Bernardína Šujanská
Jaroslav Babula

Cyril Janiga
70 rokov

Jozef Juríèek
Bartolomej Rybár
Anna Porubèanská

Miroslav Židek
80 rokov

Mária Pekarová
Štefan Smieško

Emília Hurajtová
86 rokov

Berta Andrísková
87 rokov

Emília Žideková

Narodení
Alex Veselý

Adriana Augustínová
Lukas Filo

Nikola Urièová

Opustili nás
Mikuláš Sudor 1936 – 25. 8. 2007

Štefan Januš 1941 – 3. 9. 2007
Mária Biela 1907 – 15. 9. 2007
Libor Štrba 1959 – 23. 9. 2007

Marian Brezáni 1946 – 21. 9. 2007
Jozef Klinec 1960 – 30. 9. 2007

Sobáše
Peter Šibík a Miroslava Uhláriková
Marek Majbík a Monika Kotríková
Dušan Konvièka a Martina Šimková

Rajarajeswaran Viswanathan a Adela Masná

Jak náhle odišla - duša tvoja,
že si ani nestihol poveda� 
„zbohom rodina moja“.
Už niet návratu ani nádeje,
len cestièka k hrobu nás k tebe zavedie.
Tak tichuèko snívaj svoj sen a ver,
že nikdy nezabudneme na ten smutný deò.

Úprimne ïakujeme príbuzným, susedom, priate¾om, 
spolužiakom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a úèas� 
na poslednej rozlúèke s našim synom a bratom 

Jaroslavom Janigom,
ktorý nás náhle opustil dòa 27. 8. 2007 vo veku 30 rokov. 
Tiež ïakujeme všetkým za každú pomoc, vïaka ktorej sme sa 
mohli s ním dôstojne rozlúèi�.

POÏAKOVANIE

ROZLÚÈKA S NAJSTARŠOU 
OBYVATE¼KOU MESTA 

RAJEC

Mária Biela

* 25. 11. 1907 – † 15. 09. 2007

Narodila sa v Rajci. 
Už ako 14 roèná zaèala pracova� v tkáèovni v Slovene.
Ako 20 roèná sa vydala za pána Slaboòa s ktorým mala dvoch 
synov. Po pár rokoch ovdovela a neskôr sa opä� vydala za pána 
Bieleho s ktorým mala sedem detí, z toho aj dvojièky. Cez vojnu 
opatrovala nieko¾kých vojakov, ktorí boli zranení.
Bývala u svojho syna. Bola vždy plná optimizmu. Na staré kolená ju 
trápili choroby, najviac to, že nemohla dobre chodi�.

Odišla v tichu a pokoji v požehnanom veku 99 rokov,              
25. 11. 2007 by sa dožila 100 rokov.

Úprimnú sústras� vyjadruje celej rodine vedenie Mesta Rajec a 
MsKS Rajec za všetkých obyvate¾ov mesta.

ROZLÚÈKA S NAJSTARŠOU 
OBYVATE¼KOU MESTA 

RAJEC

* 24. 3. 1819 Rajec – † 4. 10. 1882 Leopoldov

Rímsko-katolícky kòaz, publicista, redaktor, pedagóg. 

Používal pseudonymy Rajecký, Chrástka.
Narodil sa v Rajci, v rodine ro¾níka Jána Slotu a Márie, rod. Vitkovej.
Študoval na gymnáziách v Žiline, Bratislave, Gyöngyösi a Viedni, 

neskôr v seminári v Brne. Roku 1842 bol vysvätený za kòaza.
Aktívne sa angažoval v národnom živote. Poèas pôsobenia v Banskej 

Bystrice sa zapríèinil o poslovenèenie tunajšieho gymnázia. Roku 1861 sa 
zúèastnil memorandového zhromaždenia v Martine a r. 1863 sa podie¾al na 
založení Matice slovenskej. Bol spoluzakladate¾om a prvým správcom 
Spolku sv. Vojtecha. Zaslúžil sa o vznik slovenského gymnázia v Kláštore 
pod Znievom.

Venoval sa aj literárnej tvorbe - napísal zvierku básní a knihu veršov pre 
deti. Pôsobil ako redaktor viacerých katolíckych a pedagogických periodik.

4. 10. 2007 sme si pripomenuli 125. výroèie úmrtia Juraja Slottu

Rodièia, sestra a Matej.



Už sme sa jej doèkali! Pomerne teplé a b ie la  machovka,  a nepotešil si oko zhliadnutím lesného 
suché leto dávalo tento rok šancu pochuti� alebo aj prekrásna, zákutia plného pestrofarebných mladých 
si  na hubových špecial i tách iba a l e  j e d o v a t á  plodníc Kozákov 
naozajstným nadšencom a výborným m u c h o t r á v k a  osikových s  ich 
znalcom najtajomnejších zákutí lesa. èervená. Na zaèiatku krik¾avoèervenými 

Zber húb v tohto leta bola hora klobúèikmi. 
hustých le- priam obsypaná tzv. 

F o t o g r a f i e  soch u nás Masákmi – jedlými 
množstva druhov j e  u ž  M u c h o t r á v k a m i  
húb  bežných  a j  n i e k o ¾ k o  èervenkastými. Ale 
z r i e d k a v ý c h  s i  rokov oko- pozor! sú ¾ahko 
budete môc� pozrie� renený rizi- zamenite¾né s inými 
na výstave fotografií kom stretu s druhmi jedovatých muchotrávok a preto sa 
“HUBY, HUBKY, najväèším odporúèa zbiera� ich iba tým, ktorí ju vedia 
HUBIÈKY”, ktorú  chlpáèom našich hôr - medveïom hnedým, stopercentne rozlíši�. 
v spolupráci s fotografom prírody ktorý sa v poslednom èase nebojí priblíži� Teraz v jeseni sa v lese dá nájs� naozaj 
Miroslavom Bellanom z Rajca poriada až do tesnej blízkosti našich príbytkov. Aj ve¾ké množstvo jedlých húb. Rýdziky 
MsKS Rajec v mesiaci október vo p r e t o  m á  k a ž d á  smrekovcové sú najchutnejšie peèené na 
výstavných priestoroch Starej radnice. prechádzka v lese starý spôsob 
Príïte si pozrie� huby Rajeckej doliny a ak zvláštnu - trošku n a  r o z p á -
máte záujem, môžete sa stretnú� aj s au-hluènejšiu príchu�, lenom spo-
torom fotografií, ktorý svoje skúsenosti rád pretože je v našom ráku, jedlé 
odovzdá a poradí aj Vám, ako postupova� záujme da� zviera�u d r u h y  
pri fotení húb.šancu, aby o nás pláviek zase 
Prajeme Vám plný košík a HUBAÈKE vedelo a vèas sa nám v polievke. 
ZDAR!vyhlo. Kuriatkovú 

Usmievajúc som praženicu by sme snáï nevymenili za niè a 
kráèal mierne stú- hubovému obarcu vedia prís� na chu� 
pajúcim chodníèkom hlavne tí starší. Naše domovy rozvoniavajú 
ob¾úbeného Boro- pri sušení hríbov, èo veští chutnú vianoènú 
šovca. Nad mojou hlavou bolo poèu� iba kapustnicu. 
tichý šuchot malièkých krídel pinky. Potom V  n a š e j  
sa les rozoznel ozdravným �ukaním doline nie je 
èervenohlavého ïat¾a. Pomedzi kríky sa snáï nikto, 
niesla vôòa zahnívajúceho ihlièia. èo by si rád 

Pomalièky, s poh¾adom upretým na na hubách 
zem, som prešiel okolo starého zlomeného nepochutil 
stromu, pripomínajúceho predhistorického 
jaštera. Predhistorického jaštera, ktorý 
svojou nehybnos�ou už dávno hostí 
drevokazné huby. Tam za ním, v tmavom 

tieni je to, èo 
h¾adám. Hríb 
smrekový – 
k rá¾  naš ich  
i h l i è n a t ý c h  
lesov.
Množstvo jeho 
podôb a ve¾-
kostí až vyráža 
dych zakaž-
d ý m ,  k e ï  
v i d í m e  v y -
kúka� z machu 
jeho hnedastý 
klobúèik. Ten, 
kto má svoje 

rokmi overené miesta, nesklame sa ani v 
èase najväèšieho sucha a v lesnej mokradi 
mu prítomnos� “smrekáèa” èasto ukáže 

Text a foto
Ing. Miroslav Bellan



v disciplíne pochodové defilé. Kordovánky mali 
zastúpenie vo vekovej kategórii senior pom-pom. 
Celkom v tejto skupine tancovalo 25 dievèat. Situáciu 
mali o to �ažšiu, že konkurencia v tejto kategórii je 
ve¾mi silná. Dievèatá si svojim výkonom získali 
nielen divákov, ale aj porotu, ktorá im udelila prvé 
miesto. Svoju pozíciu však museli udrža� aj v druhej 
hodnotenej disciplíne, ktorá ich èakal na ïalší deò.

Kordovánky vytvárali s rodièmi fantastickú 
atmosféru a potvrdzovali aj ostatné kolektívy.            
V nede¾u dopoludnia sa sú�ažilo v disciplíne pódiové 
zostavy – ve¾ké formácie. Kordovánky predviedli 
svoju choreografiu v plnom nasadení a opä� sa zaradili 
medzi najlepšie v Európe. Právom si vybojovali zlato  
a titul – Majsterky Európy 2007.

Mesto Rajec sa ako jedno z mála miest v Európe 
môže pochváli� najcennejším športovým titulom, ktorý 
preò vybojovali mažoretky KORDOVÁNKY.

V dòoch 7. - 9. 9. sa v po¾skom meste Opole konali už 
IV. Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe. 
Kordovánky si postup vybojovali už po tretí krát a tento 
rok prvý krát aj v sekcii pom-pom senior – ve¾ké 
skupiny. Tohtoroèné majstrovstvá boli nároèné, z národ-
ných šampionátov postúpilo 83 družstiev.

Sú�aži� sa zaèalo v piatok v športovej hale, kde naše 
dievèatá vybojovali v sólo a mini formáciách šieste, dve 
piate a jedno štvrté miesto. V sobotu za tónov dychovej 
hudby pochodovali zúèastnené tímy cez mesto, 
návštevníci Majstrovstiev tak zažili úžasnú promenádu 
viac ako 2000 mažoretiek, ktoré potom sú�ažili              

Zuzana Rizmanová



Po maratóne väèšinou príde akoby útlm, Muži do 39 r.: 2. miesto Koleda Z. (28:19) naj- Štvrté miesta si niesli domov Zdeno Koleda 
únava, alebo si naordinujeme povinný oddych. lepší Rajèan, 31:24 a Janka Žideková 46:46, B. Žideková 
Ale oddych spoèíva v tom, že preteky sa absol- Muži nad 40 r.: 2. miesto – Cesnek ¼. 30:24,    ju  niori - 3. miesto 58:02, ïalšie výsledky:         
vujú ïalej, a cez týždeò je to vo¾ný relaxaèný 5. miesto – Pekara ¼. 31:54 J. Kavec 42:11, P. Uhlárik 43:36, P. Zafka 44:10.
beh. Takže máme opä� dos� absolvovaných Ženy do 39 r. vyhrala Kardošová J. 48:58, Zátopková desiatka 22. 9. 2007 - 22. roèník
pretekov a zaèalo sa hneï týždeò po RM: V Žiline sa konala na poèes� Emila 
19. 8. 2007 Žilinský triatlon (750 m plávanie, Zátopka už 22. roèník Zátopkovej desiatky a 
20 km bicykel, 5 km beh): na 10 km dráhe Zátopková zlatá olympijska 
Za úèasti stovky pretekárov výborne pracovali disciplína.
aj Rajèania: Detské kategórie:
Zdeno Koleda èasom 1:06 sa stal najlepším Raj- 400 m - vyhrali Pe�o Uhlárik, Tamara Ki-
èanom a obsadil 2. miesto v kategórii Hobby do zeková a 600 m 1. miesto: Michal Pekný,      
39 r. Nad 40 r. ¼. Cesnek 3. miesto 1:10 a Jaro 3. miesto: Kristína Cesneková. Tie najmenšie 
Stupòan 5. miesto 1:14. deti, ktoré síce nemali svoju kategóriu, ale 
Bertin Galoviè vyhral na polmaratóne v Èach- pekne bojovali a sláva ich ešte len èaká sú 
ticiach 18. 8. kategóriu nad 50 rokov. Damián Cesnek a Anetka Movyková.
Žiarsky horský duatlon 25. 8. 2007 už Muži do 40 r.: Galoviè Ras�o 36:07 Ján 
pravidelne absolvuje väèší poèet našich bežcov Kavec 45:05, Peter Zafka 41:55
a na druhý deò sa robí vysokohorská turistika. Muži nad 40 r.: Luboš Cesnek 34:54, Pavol 
Tento krásny pretek je aj patriène nároèný 5 km Uhlárik 40:00, Jozef Stupòan 41:37
bicykel z prevýšením 525 m a 4,5 km beh do Muži nad 50 r.: Galoviè B – 1. miesto 37:27
Smutného sedla z prevýšením 366 m. Ženy do 35 r.: 4. miesto B.– Žideková 59:59

Ženy nad 40 r. vyhrala Žideková J. absolútne 
Opä� Zdeno Koleda najlepší medzi domácimi, Ženy nad 35 r.: 3. miesto – J. Kardošová 47:22,   

medzi ženami èasom 39:53.
jeho èas bol 50:39, ïalej Cesnek ¼. 54:32, J. Žideková 50.23

Dievèatá do 18r.: 1. m. Žideková B. 53:12.
Stupòan J. 1:06, Uhlárik P. 1:07, Uhlárik J. 1:11, Pripravujeme sa na Košický maratón a pol-

9. 9. Rakovská pohodová 13:
Žideková J. 1:11, Kardošová J. 1:28, Žideková maratón, beh na K¾ak, Desiatku v Stráòavách a 

V kategórii do 39 r. Z. Koleda obsadil 3. miesto 
B. 1:40 2. juniorka. iné behy, ktoré už spadajú do peknej jesene a 

47:12, P. Uhlárik 51:22, J. a B. Židekové bežali 
V družstvách Pekara ¼. a Stupòan J. zdolali túto veríme, že potom príde krásna biela zima a 

za 44:12 poloviènú tra�. Janka skonèila tretia vo 
tra� za 54:23. ponúkne nám iné verzie športu, na ktoré sa 

svojej kategórii a medzi žiakmi na trati 1500 m 
26. 8. turistika - cez Raèkovú dolinu sme robili všetci tešíme. 

Pe�o Uhlárik si dobehol pre 2. miesto. 
za premenlivého poèasia 20 km dlhú túru cez Ja-

12. 9. Žilinská hodinovka sa bežala na dráhe a 
kubinú a Jamnickou dolinou sme sa vracali spä�.

naši maratónci za jednu hodinu dosiahli nasle-
Hneï na zaèiatku Raèkovej doliny nás privítal 

dovné metre - Ondrej Goraz Veselovský: 14948 
rev dvoch medveïov, ktorým sa asi nepáèila 

m, P. Uhlárik: 14556 m, J. Uhlárik: 13707 m,    
naša návšteva, naš�astie sa s nami nechceli zoz-

P. Zafka: 13882 m a B. Žideková: 11211 m
námi�, len dali najavo, že sú doma a tak sme       

Beh na Ve¾kú Raèu 16. 9. 07 je ob¾úbeným pre 
s malou dušièkou, èo ešte zažijeme pokraèovali 

mnohých vyznávaèov behov do vrchu, aj v tento 
ïalej na vrchol. Príroda nám však dovolila vi-

deò sa tu zišla stovka bežcov domácich i zo 
die� a odfoti� si sviš�a a kamzíky, krkavce a to už 

zahranièia. Tento nároèný, ale pekný beh má 
bola lepšia nálada. Kalamita, ktorá sa prehnala 

dåžku 6,1 km a prevýšenie 573 m. Na vrchole bol 
touto èas�ou nám zatarasila cestu spä� v Jamnic-

krásny poh¾ad na už zasnežené Tatry a na K¾ak, 
kej doline a tak sme úsek dlhý 500 m robili tak-

kde bude beh 29. 9. 2007.
mer 2 hodiny, šplhaním, preliezaním, obchá-
dzaním èo nemalo konca kraja. 9-roèný Jakub 
Zedník sa ukázal ako výborný turista, túru 
zvládol bez problémov, vedel nás zabavi� a ro-
zosmia� aj v �ažkých situáciách, má náš obdiv.
5. 9. Žilinska liga 5 km:
Drlièka M. 18:46, Uhlárik P. 19:42, Zafka P. 
20:03 ostatní mali ešte svalovicu po nároènom 
víkende.
8. 9. Èasovka do vrchu Stáòavy – bicykle.
Tra� meria 6,9 km s prevýšením 580 m.

Janka Žideková

OZNAM
   Maratón klub Rajec pozýva širokú verej-
nos� od malých detí až po ich starých rodièov 
dòa 20. 10. 2007 na dráhu pri ZŠ Lipová, kde 
si môžu otestova� ko¾ko ubehnú metrov za     
12 minút tzv. Cooperov test. Príd�e sa zaba-
vi�, zašportova� si, povzbudi� bežcov a strá-
vi� pekné dopoludnie. Zaèíname o 10:00 h. 
Všetci bežci budú odmenení.

Všetci maratónci srdeène gratulujú 
KAROLOVI UHLÁRIKOVI, 

ktorý 19. 9. 2007 oslávil 50 rokov.

Roky stále idú, kamera však toèí,
úsmev aj dojatie nech nezmiznú ti z oèí.

Prajeme Ti všetci, èo sme v Tvojom 
objektíve, pevné zdravie, lásku, š�astie,
a Tvoje videá a fotky nech sú stále živé.



Mestské kultúrne stredisko Rajec ïakuje   
p. Martinovi Matejkovi za výstavu 

obrazov „Tvorba rokov 1997 – 2007“.

MsKS Rajec

inzercia

inzercia

inzercia

inzercia

inzercia
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   Chceme vyslovi� úprimné poïakovanie primátorovi mesta Rajec 
Ing. Jánovi Rybárikovi a JUDr. Anne Huljakovej, bez ktorých by 
nebolo možné otvori� toto stredisko zdravia, ktoré spokojným 
zákazníkom pomáha po telesnej, zdravotnej a duševnej stránke.

Richard Duháèek
Patrik Hlinica

Otváracie hodiny:
Pondelok, streda, piatok      9.00 - 11.00 hod 
                                            16.00 - 21.00 hod.
Utorok, štvrtok                  16.00 - 21.00 hod.
Sobota                                     zatvorené
Nede¾a                                14.00 - 18.00 hod.

Kontakt:
Richard Duháèek  0910 358 167
Patrik Hlinica  0905 946 537 (masér) Predaj doplnkov výživy top firiem 

za najnižšie ceny na slovenskom trhu!

   Teší nás, že už celý rok majú „Rajèania“ možnos� urobi� nieèo pre svoje zdravie èi už chodi� 
cvièi�, posilòova� a chudnú� pod doh¾adom profesionálneho trénera alebo absolvova�           
profesionálnu masáž.

Fitness Rajec
Mudrochová 930 (Materská škôlka)

inzercia
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