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rozmery a nebude sa prekrýva� s touto by- Žilinský samosprávny kraj nám poslal 
tovkou. Toto sme prijali v uznesení ešte   o z n ámenie, že od 1. 10. 2007 sú lekári pr-
v septembri a následne na to bolo vydané vého kontaktu povinní zabezpeèova� 
územné rozhodnutie. Firma Green Haus Lekársku službu prvej pomoci (LSPP).
zastrešuje záujemcov o byty do osobného Toto Mesto Rajec pred 3 rokmi vybavovalo 
vlastníctva. Mám informácie, že firma zo ŽSK a s lekármi, ktorí v Rajci museli 
Green Haus chce na jar požiada� o èas� slúži� a takto sme si aj vysvet¾ovali zákon. 
finanèných prostriedkov zo štátneho fondu Žia¾ ŽSK zakroèil až teraz. V Rajci je LSPP Zaèali sa práce na novom 
rozvoja bývania a èas� zabezpeèi� z pôžiè- zrušená, tak dal rozhodnutie, že lekári mu-parkovisku na sídlisku 
ky. Vznikne desa� bytov. sia chodi� do Žiliny. Aj napriek tomu sa Sever (Hollého ul.). Ko¾-
Mesto Rajec tiež pripravuje projektovú nám to nezdá seriózne a na MZ sme prijali ko vznikne parkovacích 
dokumentáciu, už máme pred stavebným uznesenie, že sa budeme dožadova� na miest? Bude sa pokra-
povolením na výstavbu ïalšieho bytového ŽSK poprípade na Ministerstve zdravot-èova� aj na iných uliciach tohto sídliska?
domu na ul. Sama Chalúpku ved¾a bytov- níctva SR, aby sa opätovne LSPP slúžila aj Nie je možné presne definova� ko¾ko 
ky, ktorú sme odovzdali do užívania. Tieto v Rajci, keïže LSPP v Rajci nikto nevy-vznikne parkovacích miest na sídlisku Se-
byty budú mestské a budú to nájomné byty. èlenil zo siete zdravotných zariadení. ver. Zavedie sa tu nový systém parkovania. 

Prebehla rekonštrukcia do- Na internete sa objavil oznam, že Mesto 
mova vïaky (DV), èo všetko Rajec za úèelom ïalšieho využitia ponúka 
sa prerábalo a kto sa podie¾al na prenájom alebo odpredaj rozostavanú 
na financovaní opráv? športovú halu...
Prebieha rekonštrukcia fasády Mali sme jedného záujemcu, že to odkúpi 
DV. Po rokoch keï sa odstra- na obchodné centrum za 1,5 mil. Sk, jeho 
òovalo vlhnutie podláh a ob- zámerom sme sa ani nezaoberali. Mesto 
vodového muriva, opravovali Rajec stále uvažuje dobudova� túto stavbu 
sa omietky v interiéroch, ako športovú halu, ak sa nám podarí tak      
prerábali sa priestory od z finanèných prostriedkov EU. V prípade, 
jedálne až po pivnièné že sa toto nepodarí je možné, že na MZ sa 
priestory, kde sa uskladòujú rozhodne aj o odpredaji.
zemiaky a potraviny, pristúpili Èo je nové na Golf parku Rajec?
sme k výmene okien, èo sa už 12. 10. 2007 bolo Slávnostné ukonèenie 
zrealizovalo a následne k za- prvej etapy. Ihrisko sa bude užíva� až na jar, 
tepleniu fasády. Popri tomto aby sa stihol zakoreni� koreòový systém 
zateplení bolo potrebné opra- trávy, a aby trávový koberec zhustol. Pred-

vi� väèšinu starých omietok, vzh¾adom na pokladáme, že už v máji bude na Golfovom Bude tu obojstranné šikmé parkovanie       
to, že boli oduté a neboli spojené zo stenou ihrisku prvý turnaj.s jednosmerným režimom dopravy s vjaz-
èo by v budúcnosti robilo problémy. Kde to dom na ul. Hollého (pri VÚB) a nový vý-
bolo nutné sa stará omietka jazd na ul. Hollého pri pekárni Bohdalová. 
opravila a až potom sa zateplila Automobily sa už nebudú otáèa�, takže sa 
budova. Niektorým sa môže parkovanie zjednoduší. Nevieme èi sa po-
zda�, že sa to robí dlho, žia¾ darí zrealizova� celá rekonštrukcia tohto 

     technické postupy a èas, ktorý parkoviskadokonca roka,uvidímeako nám 
si to vyžaduje nie je možné to podmienky dovolia. Zaèali sme prvú 
predbehnú�. DV bude ma� èas� a chceme ju aj dorobi�. Nieko¾ko par-
novú fasádu, bude zateplený a kovacích miest vzniklo aj na Smrekovej ul.
dôjde aj k zníženiu spotreby Firma Green Haus plánuje zaèa� 
energií. Na financovaní sa výstavbu obytného domu. Kde bude tento 
podie¾a DV z vlastných zdrojov dom stá�, ko¾ko vznikne nových bytov a 
a Mesto Rajec.kedy sa zaène s jeho výstavbou?

Tento obytný dom bude stá� tam kde bol V roku 2004 sa prestala vy-
pôvodne naprojektovaný, t. j. bude medzi konáva� Lekárska služba pr-
farebnou bytovkou na Smrekovej ul. a škol- vej pomoci v Rajci, zmenilo sa 
ským dvorom, ale bude ma� menšie nieèo?

V mesiaci október boli ukonèené práce na obstaraní Návrhu riešenia územného plánu.
územného plánu mesta ïalšou etapou: Koncept riešenia. Obstarávanie územného plánu je financované za pomoci 
Koncept riešenia bol vypracovaný v alternatívnych variantoch. nenávratného finanèného príspevku z Ministerstva výstavby a 
Verejnos� mala možnos� oboznámi� sa s konceptom na úradnej regionálneho rozvoja SR, operaèného programu Základná 
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta a na verejnom infraštruktúra, opatrenia 3.3. budovanie a rozvoj inštitucionálnej 
prerokovaní 4. 10. 2007. infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky. 

Na základe výsledkov prerokovania Konceptu riešenia zhr-
nutých v súbornom stanovisku sa bude pokraèova� v spracovaní J. Tomèíková

Rozhovor a foto: Šza

Oprava Domova vïaky

Výstavba parkoviska na sídlisku Sever



Vo štvrtok 25. októbra 2007 sa poslanci vlastníctva p. Ladislavovi Kavcovi, - Schválili uzatvorenie Dodatku è. 1 k Zmlu-
Mestského zastupite¾stva stretli na šiestom Anastázii Kavcovej, ¼ubici Kavcovej a ve o nájme pozemkov a k Zmluve o nájme   

2riadnom tohtoroènom zasadnutí, na ktorom s právom následnej kúpy zo dòa 17. 1. 2006, Jánovi Kavcovi za kúpnu cenu 200,- Sk/m .
okrem iného : ktorý bude obsahova� aktualizáciu predme-- Zobrali na vedomie správu firmy Bineko, 
- Zobrali na vedomie správu o kontrole tu zmluvy na základe žiadosti GOLF PARK s.r.o. Rajec o cenách tepla za roky 2005 a 
plnenia uznesení MZ prednesenú hlavnou Rajec, a.s. o odkúpenie niektorých pozem-2006 ako aj informáciu o vývoji cien tepla  
kontrolórkou mesta Ing. Emíliou Rybári- kov pod výstavbu golfového ihriska.v nastávajúcom období, v ktorej okrem iné-
kovou. - Schválili prevod vlastníctva pozemkov    ho poukázali na to, že výrobca nezvyšuje 
- Schválili nový Štatút a Organizaèný poria- v k. ú. Rajec è. 2692, 2693, 2694/2, 2694/3, fixné náklady na výrobu tepla a nárast cien 

2dok PO MsKS predložený riadite¾kou tepla spôsobuje variabilná zložka z dôvodu 2695/1 a 2695/2 o výmere 143 234 m  vo 
organizácie Annou Tordovou. zvyšovania cien pri nákupe energií. vlastníctve mesta do vlastníctva Golf Park 

2- Schválili poskytnutie finanènej dotácie    - Zobrali na vedomie 4. etapu Konceptu Rajec a. s za jednotkovú cenu 40,- Sk/m .
z rozpoètovej položky príspevky PO a RO územného plánu mesta Rajec v rámci obsta- - Schválili správy o výchovno-vzdelávacej 
pre MsKS vo výške 180 000 Sk na pokrytie rania Územnoplánovacej dokumentácie èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
nákladov spojených s organizovaním akcií mesta Rajec na verejné prerokovanie. škôl a školských zariadení za školský rok 
„Kultúrne leto“, „Ve¾ký Rajecký deò“ a - Schválili VZN mesta o podmienkach pos- 2006/2007, ktoré predložili: MZŠ, Lipová, 
„Silvester 2007“. kytovania finanèných príspevkov na vyko- MZUŠ, l. mája 412/1, MŠ Obrancov mieru 
- Schválili prevod vlastníctva pozemku p. è. návanie opatrení sociálno-právnej ochrany a MŠ Mudrochova v Rajci. Jednotlivé sprá-

21104/140 o výmere 2 m  vo vlastníctve detí a sociálnej kurately, vypracovaného vy prezentovali riaditelia škôl PaedDr. Ma-
mesta do vlastníctva p. Márii Prokopo- sociálno-zdravotnou komisiou pri MZ a od- rián Paprskár a PaedDr. Marián Remenius.

2 delením správnym MsÚ.vièovej za kúpnu cenu 500,- Sk/m . - Schválili riadne odmeny riadite¾ke DV p. 
- Schválili poskytnutie finanènej dotácie    - Schválili prevod vlastníctva pozemku p. è. Janke Jasenovcovej vo výške 25 %, hlavnej 

2 z peòažného fondu obyvate¾ov DV spravo- kontrolórke mesta Ing. E. Rybárikovej vo 1104/141 o výmere 2 m  vo vlastníctve mes-
vaného mestom Rajec vo výške 400 000 Sk výške 30 % a primátorovi mesta Ing. Jánovi ta do vlastníctva p. Bohuslavovi Gelatkovi 

2 na dofinancovanie zateplenia budovy DV a Rybárikovi vo výške 50 % z tarifných za kúpnu cenu 500,- Sk/m .
príspevku z rozpoètu mesta vo výške      platov vyplatených za 3.Q 2007.- Schválili zámenu pozemkov a následný 
200 000 Sk na inštaláciu stolièkového vý-prevod pozemkov p. è. 35/2 a 38/1 uprave-

MsÚ Rajec�ahu v DV.ných geometrickým plánom è. 144/2007 do 

Mesto Rajec v záujme utvárania a ochrany zdravých 5. Dodržiava� pokyny pracovníkov vykonávajúcich dera-
podmienok, zdravého spôsobu života, z dôvodu zabez- tizáciu.
peèenia ochrany zdravia pred vznikom a šírením 6. Predloži� na MsÚ Rajec po ukonèení deratizácie 
prenosných ochorení, v zmysle zákona 369/1990 Zb.    p r otokol o vykonaní deratizaèných prác.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,   7 .  U m o žn i�  v stup a prehliadku nehnute¾nosti osobám 
v zmysle §36, ods. 1 písm. a), §33 ods. 1 písm. f) zákona poverených kontrolou výkonu deratizácie. Výkon derati-
126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v znení neskor- zácie podlieha kontrole Mestu Rajec ako aj Regionálnemu 
ších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného naria- úradu verejného zdravotníctva v Žiline
denia mesta è. 63/2005 vydáva toto nariadenie: 8. Znáša� náklady na deratizáciu zo svojich prostriedkov, 

pokia¾ nie sú hradené z iných zdrojov.
1. Ukladá všetkým fyzickým a právnickým osobám 9. Dba� o úèinný a kvalitný výkon deratizácie, aby sa 
oprávneným na podnikanie, ktoré vlastnia, užívajú alebo zabránilo ïalšiemu výskytu a rozmnožovaniu hlodavcov.
spravujú nehnute¾nosti a hnute¾né veci povinnos� vyko- 10. Zabezpeèi� preventívne opatrenia eliminujúce výskyt 
na� deratizáciu. a rozmnožovanie hlodavcov v priebehu celého roka.
2. Deratizácia sa bude vykonáva� na území mesta Rajec. 11. Porušenie povinnosti toho to nariadenia je pries-
3. Deratizácia sa vykoná v termíne: tupkom v zmysle §38 zákona 126/2006 Z.z. o verejnom 
                                         od 22. 10. 2007 do 23. 11. 2007 zdravotníctve.
4. Umožni� vstup pracovníkom uskutoèòujúcich derati-
záciu do užívaných alebo spravovaných nehnute¾ností aj Ing. Ján Rybárik
v prípadoch monitoringu a následných kontrol výkonu. primátor mesta



ktoré nacvièili dramatizáciu Ezopových bájok, pretože práve Medzinárodný deò školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. 
možnos� aktívnej spolupráce, zapojenie do deja, hádanky, rôzno-Blanche Woolls, prezidentka asociácie školského knihovníctva     
rodos� - to sú atribúty, ktoré nám pomôžu získa� dievèatá a chlap-v roku 1999. Odvtedy sa uskutoèòuje každý rok štvrtý októbrový 

Vzdelávanie podporované cov pre èítanie a pravidelné návštevy knižnice. Ve¾mi pôsobivá pondelok. Tohtoroènou témou bolo 
školskou knižnicou bola aj výzdoba knižnice, o ktorú .

sa postarali žiaci 9. roèníka. Vyt-MZŠ Rajec sa v tomto roku zapojila do   
„STURMEN“,„Sú�aže o najzaujímavejšie po- vorili projekt  v kto-3. roèníka 

dujatie školskej knižnice.“ rom preložili do angliètiny životo-  Od rána až do 
pisy hlavných dejate¾ov štúrovej neskorého popoludnia žiaci žili rôznymi 
školy.aktivitami. Ve¾mi významná a úspešná bola 

Mestskou knižnicou v Rajci Podujatie sa de�om ve¾mi páèilo a spolupráca s , 
priali by si, aby takéto zaujímavé kde knihovnièky, pripravili ve¾mi pekné 
aktivity boli organizované èas-podujatia. 

„Pasovanie prvákov za tejšie. Mnohí sa už teraz tešia na   Najskôr to bolo 
èitate¾ov knižnice.“ 4. roèník. Žiaci sa zapísali do 
Pamätnej listiny a odtlaèkom prsta k svojmu 

Mgr. Anna Roskošová, menu s¾úbili, že budú èastými a vernými 
èitate¾mi knižnice.

Ïalšou aktivitou podporujúcou vzde-
lávanie a trvalý vz�ah ku knihe, k èítaniu, poznávaniu nového na 
základe historických dokumentov bola výstava spojená s èítaním 
ukážok z najstarších zachovaných kníh v Rajci pre žiakov        
5. roèníka. Deti mali záujem nazrie� do kníh ešte z èias Rakúsko-    
-Uhorska, zaujala ich kniha písaná azbukou, ako aj najstaršie 
vydanie Babièky od Boženy Nìmcovej.
Takáto forma spolupráce medzi školskou knižnicou a mestskou 
knižnicou urèite prispeje ku kladnému citovému rozvoju detí a 
obohatí ich o pekné zážitky.

Popoludní sa zas naša školská knižnica stala miestom, kde sa 
konali rôzne aktivity. Pozreli sme si divadelné predstavenie, ktoré 
bolo prierezom národných dejín, fandili sme žiakom, ktorí sú�ažili 
v literárnom zábavno-vedomostnom kvíze, zatlieskali sme  de�om, 

v našom meste, snažil sa zachyti�, popísa� 
a priblíži� obèanom náš Rajèan.
Poïakovanie:Rajèana vyšlo v októbri 1957. Redakcia síd-Viete, že aj noviny majú narodeniny? 
MsKS Rajec ïakuje MZUŠ v Rajci - vio-lila v bývalej Jedenás�roènej škole v Rajci Tie naše sú toho dôkazom. V sobotu 13. ok-
lonèelovému súboru Rados� pod vedením a vydával ho vtedajší osvetový dom. Udr-tóbra 2007 o 14.00 hod. bola narodeninová 
p. Pažickej za krásne a príjemné melódie, ža� vydávanie novín od roku 1957 nebola oslava mestských novín Rajèan. Prvé èíslo 
ktoré zahrali na narodeninovej oslave.¾ahká úloha. Rajèan vždy tvorili a vydávali 
Ïakujeme tiež pekárni Èibenka a kuchár-dobrovo¾níci, ktorí si museli popri svojom 
kam z Materskej školy na ul. Mudrochovej zamestnaní nájs� èas na zostavenie 
za drobné peèivo, ktoré spríjemnilo oslavu.každého nového èísla. Preto Rajèan nebol 

vždy mesaèník. Boli obdobia, že vyšli aj 
Anna Tordová

dve èísla do mesiaca, ale boli aj obdobia, že riadite¾ka MsKS
vyšlo 1 èíslo za 2 - 3 mesiace. 
Rozdiely boli aj v obsahu. 
Niektoré èísla mali 4 - 6 stránok. 
Postupne sa ustálilo 12 strán. Pri 
tvorbe mesaèníka Rajèan sa 
snažíme by� aktuálny, poskytnú� 
èitate¾om odborné a presné 
informácie o dianí v meste Rajec 
a blízkom okolí. Naïalej sa 
snažíme skvalitòova� obsahovú 
a estetickú úroveò novín.

Mesaèník Rajèan má za 
sebou 50 rokov. Èo všetko sa za 
tých 50 rokov udialo nezdo-
kumentuje nikto. To èo sa dialo   



11. októbra 2007 sa uskutoènilo hudobno-zábavné vystúpenie známej slovenskej spe-
váèky Jadranky. Osviežením celého programu bolo vystúpenie Štefana Hruštinca a Juraja 
Chlebana, ktorí svojím vystúpením vyvolali salvy smiechu u prítomných divákov. Známe 
piesne sa striedali s menej známymi, ktoré diváci prijali s nadšením. Odmenou pre úèinku-

júcich bol dlhotrvajúci potlesk a 
pre samotnú Jadranku kytica 
kvetov.

Na záver celého vystúpenia 
si prítomní zakúpili piesne na CD 
nosièoch s jej vlastnoruèným 
podpisom a boli aj takí nadšenci, 
ktorí sa s òou odfotili. Bola to, 
pod¾a vyjadrenia divákov, ve¾mi 
vydarená akcia, ktorú zorga-
nizovalo Mestské kultúrne stre-
disko v Rajci.

Šza

By� svedkom toho, ako sa nieèo rodí a tvorí, v zaujímavom 
hereckom podaní pritiahlo dòa 5. 10. 2007 do ve¾kej zasadaèky 
MsÚ v Rajci 35 detí a ich fanúšikov na detskú Improligu, ktorú 
pripravilo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Regionálnym 

osvetovým strediskom v Žiline. Deti z Rajca, Jasenového, Bytèice 
a Žiliny sa originálnym spôsobom zhostili vybraných tém, prièom 
herecké schopnosti prekvapili divákov i porotcov, ktorí s pred-
sedom Jozefom Abafim mali �ažkú úlohu vybra� z nich najlepšie 
družstvo. Po prvom kole postúpilo šes� družstiev s rovnakým poè-
tom bodov, ktoré v druhom kole bodovo boli na rovnakej úrovni.   
Prvé miesto nakoniec získalo šes� družstiev. 

Èlenovia Èili divadla pri MsKS v Rajci Lenka Špániková a Da-
mián Cesnek dostali ocenenie za najlepší herecký výkon a Svište, 
Macko Uško, Kasimoki prvé miesto za družstvá.
Prvé miesto získali aj Škuliaci z Bytèice, A je to žiaèky MZUŠ       
v Rajci, Keep smiling zo Žiliny.

Na záver deti potešil predseda poroty Jozef Abafi slovami „ Im-
proliga mala ve¾mi vysokú úroveò. Súbory boli vynikajúce. U detí 
vidie� herecký rast.“ Preto neprestávame veri�, že na ïalšiu Impro-
ligu príde ešte viac sú�ažiacich i divákov.

Na záver chceme poïakova� sponzorom, ktorí prispeli na ceny: 
p. Magde Fabanovej a p. Miroslavovi Bellanovi.

Eva Pekná

Kto z nás by si z detstva nepamätal zubatý úsmev tekvicového 
svetlonosa, prežiarený svetlom svieèky. Do ïaleka svietili v tme 
jeho oèi a krivý nos pre rados� detvákom i dospelým. ¼udia verili, 
že v tomto období sa zjavujú duše màtvych, a tak im svietili na ces-
tu svietnikmi vyrobenými z tekvíc. 

Mestské kultúrne stredisko zorganizovalo po prvý krát poduja-
tie „Strašidelné múzeum“. Deti z materských škôl v Rajci vytvorili 
svetlonosov, deviataèky z MZŠ v Rajci, žiaci zo ŠZŠ v Šuji a 
krúžok tvorivosti pri MsKS strašiakov, ktorými vyzdobili múzeum 
v období „dušièiek“. Každý deò po zotmení sa Mestské múzeum    
v Rajci rozsvietilo nádherne strašnými strašiakmi, ktoré prilákali 
deti aj dospelých z celého Rajca.

Mestské kultúrne stredisko ïakuje za pomoc a spoluprácu pri 
realizácii tejto akcie:
    firme Mepura Rajec
    Materskej škole na ul. Mudrochovej,
    Materskej škole na ul. Obrancov mieru,
    Špeciálnej základnej škole Šuja,
    Mestskej základnej škole Rajec,
    FK Istrobanka Rajec.

Šza



raòajkách prebiehal plavecký výcvik jednotlivých družstiev          
v bazéne, striedaný s plážovým volejbalom a nohejbalom.
V popoludòajších hodinách sa študenti popasovali s morskou 

Nadišiel september zaèiatok školského roka 2007/2008, s ním vodou, kde si overovali svoje dopoludòajšie zruènosti. Potom 
povinnosti, ale zároveò aj rados� študentov 2. roèníka Gymnázia, nasledovali relaxaèné cvièenia pri mori, zamerané na správne 
Javorová 5 v Rajci, ktorí sa zúèastnili v dòoch 14. 9. - 23. 9. 2007  dýchanie a uvo¾òovanie jednotlivých svalových skupín. Po veèeri 
na plaveckom výcviku v Chorvátsku, v mesteèku Biograd na Moru.
Biograd na Moru je starobylé prímorské mesto v Pašmanskom 
zálive, situované asi 30 km južne od Zadaru. Ponúka prekrásne 
piesoènaté a kamienkové pláže, bohaté športové a kultúrne vyžitie.
Boli sme ubytovaní v penzióne „Tomi“, asi 350 m od mora a asi  
700 m od centra mesta, v dvoj, troj a štvorlôžkových štandardne 
vybavených izbách, z ktorých väèšina mala svoje sociálne zaria-
denie, niektoré aj balkón.
V suteréne penziónu sa na-
chádzala jedáleò, v ktorej 
mali úèastníci kurzu za-
bezpeèené raòajky, obed a 
veèeru.
Plavecký výcvik prebiehal 

sme sa všetci svorne vybrali na prehliadku histo-v 3 plaveckých štýloch - 
rického mesteèka.prsia, kraul a znak.
Za poznaním sme sa vybrali 19. 9. na celodenný Program zaèínal ráno o 
výlet loïou do národného parku Kornati. Poèasie 7.30 hod rozcvièkou pri 
nám prialo a tak sme sa vrátili opálení, plní zážit-bazéne s morskou vodou. 
kov a nových dojmov spä� do školských lavíc.Cvièenie bolo zamerané na 

posilòovanie všetkých 
Mgr. ¼udmila Johanidesovásvalových skupín. Po 

ve¾kých otvorila už druhý roèník Celo- udrža� tradíciu každoroèných stretnutí, aby Èièmany, Èièmany, chymárna dedina,
slovenského stretnutia fujaristov v areáli si aj ïalšie generácie mohli vychutna� ale z nej vychodí, èe¾aï premilená.
humna Ondreja Gregora v krásnych, rázo- ¾udové tradície v nefalšovanom prostredí Èi to zvony zvonia, èi organy hrajú,
vitých a nášmu srdcu blízkych Èièmanoch. našich otcov.èi si to èièmanské dievèence spievajú...

V komornej atmosfére dedinky, Každý blok vystúpení bol ukonèený 
uèupenej so svojimi ma¾ovanými spevom prekrásnej ¾udovej piesne „Na 
domèekmi pod úpätím vrchu Strážov Krá¾ovej Holi“. Pri jej majestátnosti a 
sme poèas posledného septembro- precítenej interpretácii aj najtvrdší chlapi 
vého víkendu nevychádzali z údivu potláèali slzy dojatia...
nad krásou krojov z celého Sloven- A tak sme sa rozlúèili s vydareným 
ska, ktorú dopåòala šikovnos� a druhým roèníkom úžasného podujatia. Už 
majstrovstvo pri ovládaní rôznych dnes sa však tešíme na skorú jeseò 
hudobných nástrojov, èi trebárs 
aj bièov súborov z He¾py, 
Detvy, Oravskej Lesnej, Lúk 
pod Makytou a tiež z Priechoda.
Títo všetci sa už tradiène 
postarali o krásny program Takto krásne sa rozoznela viac ako 

pretkaný hrou na gajdy, fujaru, dvadsiatka hrdiel èièmianskych speváèok a 
heligónku, plieskanie bièov a samo-spevákov spojených do zmiešaného zboru 
zrejme aj o mohutný chór mužských ¾udových piesní. Pieseò v podaní malých aj 

hlasov žilnatých He¾panov. 
Ako nám povedal organizátor 
pán Michal Filo, toto podujatie 

budúceho roku, keï nás opä� privítajú je venované najmä fujaristom. Títo si 
fujaristi a folklórne súbory z celého však vždy pozývajú menšie folklórne 
Slovenska svojimi nezabudnute¾nými skupiny a tak vlastne spontánne 
vystúpeniami v dedinke na samom konci vznikol tento možno úèas�ou pomen-
Rajeckej doliny - Èièmanoch.ší ale zato srdeènejší a príjemnejší, 

skoro rodinný festival. Organizátori 
dúfajú, že za pomoci starostky pani Text a foto: Miroslav Bellan
Bolvanovej sa im podarí založi� a 
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ktoré zabezpeèili cestu k ví�azstvu. Ve¾a „V mieri kvitne ¾udské š�astie“, tieto Každý rok má v histórii nášho zväzu 
bude záleža� na prístupe zo strany vedenia slová sú na reliéfe na námestí SNP nad svoje osobitosti. Jedným z najvýznamnej-
základných škôl a pedagógov. My sa tešíme pamätnou tabu¾ou padlým obèanom mesta ších bol rok 50. výroèia osláv oslobodenia   
na dobrú spoluprácu.v II. svetovej vojne. Sú hlavným vodítkom i SNP, ïalej rok 60. výroèia osláv, keï sa 

èinnosti jednej z najstarších spoloèenských konali ve¾kolepé slávnosti   
organizácií pôsobiacich v Rajci už viac ako v Banskej Bystrici.
60 rokov. Radi spomíname i na 

Slovenský zväz protifašistických bo- roky keï naši èlenovia - pria-
jovníkov združuje priamych úèastníkov mi úèastníci prichádzali do 
domáceho a zahranièného odboja a èlenov škôl medzi deti a mládež na 
z radov ich pozostalých. Pred 20-timi rok- besedy o odboji. Dlhoroèný 
mi, keï som preberala funkciu tajomníèky predseda nášho zväzu ppl. 
základnej organizácie bolo 85 aktívnych Jozef Plundrík bol jedineè-
èlenov. Postupom èasu sa èlenská základòa nou osobnos�ou, vedel 
zmenšovala. úžasne zaujímavo rozpráva� 

Vymieraním generácie odbojárov, naj- o partizánskych bojoch v 
mä priamych úèastníkov sa za�ahuje opona Odeských katakombách, kde 
zabudnutia nad ich osudmi a š¾achetnými sa doteraz nachádzajú na 
èinmi, ktorej nedokážeme zabráni�. Zosta- stenách katakomb jeho 
lo nás 28 èlenov. kresby. Bol aj umelecký 

Žijeme spoloèenským životom nášho rezbár. Na besedách hovoril 
V tomto roku nás prekvapilo organizo-mesta, stretávame sa, zúèastòujeme sa spo- o leteckej škole v Telavi o bojoch vo 

vanie osláv 63. výroèia SNP v našom meste mienkových akcií, osláv a výroèí SNP. Na vzdušnom priestore poèas II. svetovej  

Mestom Rajec spolu s Mestským kultúr-èinnos� využívame priestory MsÚ Rajec vojny.

nym strediskom. V príhovoroch bola vzda-zdarma, hospodársku èinnos� zabezpeèu- Ïalšími rozprávaèmi príbehov na domá-
ná úctu a obdiv všetkým úèastníkom SNP a jeme z odberu èlenských známok, èerpa- cich i zahranièných odbojoch boli Štefan 
pripomenulo sa zachováva� odkaz SNP pre ním dotácií z mesta i zo sponzorstva. Mesto Huliak, tiež dlhoroèný predseda Zväzu 
budúce generácie a nikdy nedopusti� hrôzy nám zabezpeèuje kvetinové dary na spo- protifašistických bojovníkov v Rajci, Jozef 
vojny. Na oslave sme vydržali i v nepriaz-mienkové slávnosti a primátor mesta Ing. Huliak, Jozef Hulín a ïalší. Mnohí z našich 
nivom poèasí. Èlenovia folklórneho súboru Ján Rybárik a jeho milé príhovory nechý- obyvate¾ov položili svoje životy v bojoch, 
Rovòan tak pekne hrali a spievali, že sa nám bajú na žiadnom zo stretnutí. iní zahynuli v koncentraèných táboroch, 
aj vyèasilo. SZPB Rajec ïakuje organi-alebo sa vrátili s podlome-
zátorom, úèastníkom aj úèinkujúcim.ným zdravím.

Želaním predsedníèky našej organizá-V súèasnom období je 
cie p. Anny Plundríkovej a èlenov výboru dôležité, aby sme sa práce vo 
SZPB je získa� ve¾a mladých èlenov. Do zväze nevzdali a pokra-
našich radov pozývame všetkých, ktorí      èovali v príprave nových 
s nami sympatizujú a chcú nám pomáha� plánov spolu s Oblastným 
bojova� proti neprávu a násiliu, ktoré stále výborom SZPB v Žiline. 
existuje.Chceme sa opä� vráti� do 

škôl medzi naše deti a vnú-
„Postoj chví¾u a poèúvaj, èatá, ponúknu� kvalitných 
ako šumí hora, les.lektorov, ktorí sú schopní 
Odkaz padlých bojovníkovodovzda� historicky cenné a 
už ty budeš ïalej nies�”.vzácne informácie, priblíži� 

im pamätné miesta bojov, Matilda Rýpalová
taj. ZO SZPB Rajec

FOTO: z¾ava: Žofia Chodelková, Klementína Jelchová, 
            Anna Plundríková (predsedníèka), Mária Tordová (revízorka)

Každý rok si svet 9. september 
pripomína ako Deò holokaustu.
Pri tejto príležitosti sa študenti 
Gymnázia, Javorová 5 zúèastnili  
28. 9. 2007 exkurzie do koncentraè-
ného tábora v Oswienèime. Zároveò 
navštívili aj historické centrum sta-
robylého Krakowa.

¼udmila Johanidesová



moderné miešacie jadro, ktoré v súèasnosti va dolomitického z vlastnej bane Baranová.
dožíva a budujeme nové moderné od firmy Tým sme zaèali budova� novú výrobnú 
STTETER. Závod Rajec postupne z blata základòu s úplne novou orientáciou výroby 
rástol výstavbou nových výrobných hál, výrobkov do Nemecka, Rakúska, Èeskej 
kotolne, zámoèníckej dielne, garáží, republiky, Po¾ska, Maïarska, Ukrajinu a   

Závod ZIPP Rajec v histórii Rajeckej administratívnej budovy atï. a výroba v koneènom dôsledku aj na slovenský trh. 
doliny píše svoju úlohu viac ako 50 rokov. pokraèovala strešnými doskami dåžky 3 m, Tieto 90-te roky boli ve¾mi významné 
Vždy v minulosti ho vnímali ako Prefu a tak 4,5 a 6 m, cestnými panelmi KZD, IZD a komplexnou prestavbou výrobnej základne 
ho väèšinou ešte prezývajú aj dnes. �ažkým skeletom INTEGRO až do revo- v našom závode. V roku 1994 prešla firma 

Tento závod kedysi v minulosti zaèínal luèných rokov 1989-1990, kedy nastala ZIPP privatizáciou, ktorá posunula aj náš 
p. Krejsa ako betónovú výrobu, potom bol  urèitá stagnácia výrobného priemyslu, od- závod výrazne dopredu v tom, že mnohé iné 
v 5O-tych rokoch zaèlenený pod Prefu bytu výrobkov, výstavby ako celku v celej slovenské firmy po privatizácii išli do 
Suèany (odtia¾ názov Prefa) a v roku 1964 spoloènosti. Dochádzalo k výmene vedení krachu, naša firma ZIPP investovala, budo-
bol závod Rajec pretransformovaný do spoloènosti, fabrík, èo neobišlo ani našu vala, rozvíjala výrobné programy. V roku 
novovzniknutej spoloènosti ZIPP so sídlom spoloènos� ZIPP. Novo sformované 2004 prechádza naša firma ïalšou transfor-
v Bratislave. vedenie v Bratislave ako aj v Rajci mimo- máciou a to vstupom Rakúskej spoloènosti 
Skratka ZIPP znamená Závody inžinierskej riadne zodpovedne pristúpilo k riešeniu STRABAG ako 100% vlastníka firmy 
a priemyslovej prefabrikácie z toho dôvo- vzniknutej situácii, zaèali sme celé výrobné ZIPP, èiže aj nášho závodu. Táto transfor-
du, že nová spoloènos� zaèala betónovú haly postupne upravova� z typovej výroby mácia priniesla nášmu závodu zatia¾ 
výrobu povyšova� na priemyslovú prefa- na úplne novú výrobu atypovú, to znamená, pozitívny rozvoj ako v mzdovej oblasti, tak 
brikáciu, èiže zaèala sa výroba systé- že na každý vyrábaný výrobok bol nový aj v investiènej výstavbe a celkovej rekon-
mových konštrukcií, ktoré boli ve¾mi výkres (ståpy, prievlaky, nosníky, trámy, štrukcie výrobných technológií a zariadení. 
potrebné v tom èase na rozvoj stavebníctva stužidlá, väzníky, väznice, schodiská, ste- V súèasnosti v závode pracuje 190 zamest-
ako aj celej spoloènosti. V závode sa zaèali nové prvky železobetónové zateplené aj ne- nancov.
vyrába� kanalizaèné rúry, technológia zateplené - už spolu s polystyrénom alebo Predpokladáme ïalší rozvoj zamestnanosti 
zakúpená vo Francúzsku, výroba drevo- bez) špeciálne betóny (tzv. vymývané), be- ako aj ïalšie pôsobenie nielen na sloven-
cementových dosiek - heraklit, technológia tóny vyšších tried, na ktoré sme museli skom, ale aj zahraniènom stavebnom trhu.
dovezená z Holandska r. 1968. zaèa� dováža� aj rieène kamenivo, pretože 
V 70-tych rokoch sa postavilo na tú dobu sme predtým všetko vyrábali iba z kameni-

V malebnom kúte Rajeckej doliny v Malej Fatre vykonáva 
právo po¾ovníctva v po¾ovnom revíre Porubská po¾ovnícke 
združenie Mladý háj Rajec. Bolo založené v roku 1992, spojením 
dvoch katastrálnych území Rajec a Kamenná Poruba. Výkon práva 
po¾ovníctva vykonáva na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve sied-
mich subjektov, najväèším vlastníkom je Cenzuálne spolumaji-
te¾stvo Rajec. So všetkými vlastníkmi má uzatvorené zmluvy a 
každoroène uhrádza nájomné. Máme 29 èlenov a 7 èlenný výbor, 
ktorý zabezpeèuje chod združenia. Poèas roka sa vykonáva 
brigádnická èinnos�, ktorá spoèíva hlavne v príprave krmiva na 
zimné prikrmovanie, kopanie a èistenie chodníkov a budovaní 
po¾ovníckych zariadení. Hlavným druhom po¾ovnej zveri u nás je 

jelenia zver. Vrcholom po¾ovníckej sezóny je jelenia ruja, poèas 
ktorej sa naši èlenovia snažia ulovi� jelene staré a nežiadúce do 
chovu. Poèas celého zimného obdobia sa prikrmuje zver jadrovým 
objemovým a dužinatým krmivom, aby sa jej pomohlo v dobrej 
kondícii preži� nástrahy zimy.
Všetkým èlenom za poctivú 
prácu v po¾ovníckom združení 
želáme ve¾a krásnych zážitkov 
v našej prírode.

Výbor PZ 
Mladý háj Rajec

Ing. Huljak Ján
riadite¾ závodu



V pondelok 19. novembra 2007 obèania Linky pomoci - 0800 12 00 24. Je to non-
i návštevníci mesta Rajec budú môc� na stop služba, dovola� sa je možné z pevnej 
viacerých verejných miestach vidie� plagát siete z celého územia Slovenska.
s týmto heslom. Okrem plagátov nájdete   N ezabudnime: Domáce násilie ubližuje 
v centre mesta infostánok, v ktorom budú všetkým, neexistuje ví�az.
dobrovo¾níci poskytova� informácie o for- Informaèná kampaò sa koná v rámci 
mách pomoci obetiam domáceho násilia a projektu „Nový sociálny program na po-
rôzne propagaèné materiály. Snahou orga- moc de�om a ich matkám nachádzajúcim 
nizátorov je upozorni� verejnos� na sa v krízovej situácii, ktorý bol podporený 
fenomén násilia páchaného tam, kde sa Žilinským samosprávnym krajom.
máme všetci cíti� najbezpeènejšie - doma. Anna Verešová
Preèo práve 19. novembra? Tento deò je riadite¾ka neziskovej 
vyhlásený za Svetový deò prevencie týra- organizácie Áno pre život
nia a zneužívania detí. Detí sú v re�azci Kontakty:
obetí domáceho násilia tie, ktoré sú najzra- Sídlo organizácie:   ul. Rieèna 10, 
nite¾nejšie a najviac zneužívané. V mesiaci                                013 13  Rajecké Teplice
november, presne 25. novembra, si svetová Tel./fax:                  041/549 49 50
verejnos� pripomína ïalší deò proti násiliu E-mail:                   apz@nextra.sk
- Medzinárodný deò boja proti násilu pá-

Bližšie informácie na www.anoprezivot.skchaného na ženách. Ïalšou skupinou ¾udí, 
na ktorých je páchané v domácnostiach 
násilie, sú starí a chorí ¾udia. O týchto sa 
hovorí najmenej, tento problém je vo verej-
nosti najviac tabuizovaný. 
Domáce násilie je alarmujúci problém na 
celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozor-
nos�, úèinné metódy ochrany a preventívne 
opatrenia. Naša nezisková organizácia Áno 
pre život sa snaží od svojho vzniku (1998) 
poukazova� na tento problém. Obetiam ná-
silia, ženám s de�mi poskytujeme odborné 
poradenstvo a ubytovanie v Domove Gian-
ny B. Molla. 

Obèania Rajeckého regiónu môžu vyu-
ži� právne a psychologické služby v Cen-
tre poradenstva v Rajeckých Tepliciach, 
ktoré naša organizácia prevádzkuje od roku 
2005. Na poradenstvo sa treba objedna� 
telefonicky na tel. èísle 041/549 49 50 
alebo e-mailom na adrese  apz@nextra.sk 
Od roku 2003 poskytujeme poradenstvo aj 
prostredníctvom telefonickej bezplatnej 

Sloboda zvierat 
už od roku 1995 pre-
vádzkuje útulok pre 
opustené zvieratá, 
k d e  k a ž d o r o è n e  
umiestni asi 1500 za-
chránených zvierat. 
Tu dostávajú šancu 
túlavé, týrané a stratené zvieratá, jedno-
ducho všetky, ktoré tak skonèili pre nezod-
povednos�, ¾ahostajnos� a èasto i krutos� 
¾udí. Zvieratá denne odchytávajú z ulíc, 
prièom záchranári prejazdia 200 - 250 km  
v zime, v mraze, v lete vo vražedných horú-
èavách, v daždi i vo vetre. Musia, pretože 
väèšinou ide o život. Keï èítate tento èlá-
nok, pravdepodobne sedíte doma v kresle a 
máte pri sebe svojho miláèika. Bohužia¾, 
nie každé zviera má to š�astie a mnohé        
z nich bojujú o život aj v tejto minúte. Preto 
študenti Gymnázia v Rajci na Javorovej 5   
v spolupráci s Klubom strany SMER-SD 
zorganizovali na tento deò peòažnú zbier-
ku. Vý�ažok bol 2400 Sk. Peniaze sme 
poslali Slobode zvierat, Mlynske nivy        
v Bratislave. Ïakujeme za finanèný príspe-
vok všetkým priate¾om zvierat. Je ve¾ká 

škoda, že v našom meste nemáme útulok 
pre zvieratá. Aj u nás vídame ve¾a opu-
stených zvierat, ktoré sa túlajú po uliciach a 
v okolí mesta. Kompetentní by mohli po-
uvažova� o jeho zriadení za peniaze, ktoré 
sa získavajú v podobe dane za psa. „Psiè-
kári“ aj klub strany Smer-SD sú pripravení 
pomôc� pri realizácii tohto projektu svojou 
prácou, aj finanène. Vý�ažok takejto zbier-
ky by potom zostal v našom meste. 

Mgr. Estera Uhláriková
predseda Klubu Smer-SD

Kde bolo, tam bolo... v jednej knižnici 
sa stretli prváèikovia s rozprávkou. 

Krásna krá¾ovná Abeceda vyèarovala 
básnièkové úlohy a malí prváci prisahali, 
že sa do konca školského roka nauèia 
všetky písmenká, aby pomohli krá¾ovnej 
vylúska� mnohé tajomstvá. A neprisahali 
len prváci... aj pani uèite¾ky a pán uèite¾. 
Ale bola s nami aj ježibabka Ester Ha Ha 
U Há, ktorej sa toto naše poznanie 
nepáèilo. A tak sa prváci rozhodli, že 
ježibabku prevychovajú na dobrú babku.

Už sa tešíme na ïalšie stretnutia.

Za všetkých prvákov
prvácka uèite¾ka Jana P.



Krásnou bodkou za programom 
boli ¾udové piesne akordeónistov, 
ku ktorým sa spevom pripojili i sa-
motní pozvaní seniori.

Pozvanie prijali mnohí pozva-
ní jubilanti, ktorí v tomto roku 
oslávili svoje okrúhle jubileá: 60, 
65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.

Na tejto akcii bolo vidie� lásku 
a vïaku k starým otcom a starým 
mamám v oèiach úèinkujúcich de-
tí, ktoré majú ve¾mi radi. Tri gene-
rácie tak mali možnos� zaži� pekný 
piatkový podveèer.

estské kultúrne stredisko v Rajci 
a Klub strany Smer - SD v Rajci 

pripravili pri príležitosti mesiaca úcty        
k starším 19. októbra 2007 program, v kto-
rom úèinkovali deti a mládež rajeckých 
škôl. Žiaci z Mestskej základnej školy, Zá-
kladnej cirkevnej školy, Mestskéj základ-
nej umeleckej školy, Materských škôl na ul. 
Obrancov mieru a ul. Mudrochova a deti    
z divadelného krúžku pri Mestskom kultúr-
nom stredisku v Rajci spríjemnili spoloène 
strávené chvíle básnièkami, piesòami, 
divadielkami a taneènými vystúpeniami. 

vzdala pozdrav od pána primátora, ktorý sa ak ako v roku prichádza jeseò, aj    
pre pracovné povinnosti nemohol nášho v živote èloveka nastáva takéto ob-
stretnutia zúèastni�. Popriala všetkým ve¾a dobie. Jeseò svojho života sa každý èlovek 
zdravia do ïalších rokov života.snaží preži� èo najlepšie, plnohodnotne a 
K svojim èlenom sa v úvode prihovorila užitoène.
predsedníèka JD, ktorá zároveò poblaho-Jednou z takýchto aktivít sú aj stretnutia so 
želala s kyticou kvetov svojim èlenom k ich svojimi vrstovníkmi pri rôznych akciách.  

životným jubileám.
Taktiež oboznámila svojich èlenov     
o konaní Celoslovenskej konferencie 
v Bratislave, konanej pri príležitosti 
„Úcta k starším“, ktorú zvolala Minis-
terka práce, sociálnych vecí a rodiny      
p. Tomanová. Konferencia sa konala     
2. 10. 2007 a zúèastnila sa jej pred-
sedníèka JD p. Dokupilová.
Po tomto úvode pokraèovala medzi 
èlenmi rozprava a bol podaný výborný 
obed, o ktorý sa nám postarala 
pani Katarína Koròanová a 
všetkým výborne chutil. 

Touto cestou vyslovujeme „Ve¾kú V našej ZO - Jednota dôchodcov v Rajci     
vïaku!“ veï práve v Mesiaci úcty v rámci spoloèného stretnutia sme dòa     

10. 10. 2007 „Október - Mesiac k starším treba vyslovi� nahlas slo- oslávili 
úcty k starším“ vá vïaky a úcty všetkým dôchod-. Tohto nášho podujatia sa 

com.zúèastnilo 70 èlenov, ktorých prišli pozdra-
V dnešnej dobe, keï každý vi� detièky Materskej škôlky na Obrancov 

kalkuluje a naháòa peniaze, staèí mieru pod vedením p. uèite¾ky Kardošovej. 
¾udské slovo, ktoré sa prihovára Za tento pekný program sa chceme srdeène 
nežne a priate¾sky.poïakova�.

Nášho stretnutia sa zúèastnila za MsÚ pani 
Melánia DokupilováBrezániová, ktorá sa prihovorila a odo-

òa 17. 10. 2007 sa v klube dôchod-
cov konala akcia „Úcta k starším“. 

Tohto stretnutia sa zúèastnilo okolo 80 
èlenov. Prítomných privítala p. Brezániová, 
v svojom mene a v zastúpení mesta, 
popriala prítomným ve¾a zdravia a š�astia.

Nasledoval kultúrny program žiakov    
z MZUŠ pod vedením p. uè. Jakubíkovej, 
žiakov z MZŠ Lipová pod vedením p. uè. 
Orlínskej a p. uè. Paulinyovej, ktorá v zá-
vere kultúrneho programu potešila 
prítomných milým slovom. Po kultúrnom 
programe sa k prítomným prihovoril pred-
seda klubu dôchodcov p. Valentín Pauliny.
Do nálady hrala skupina Kvanto.

Ve¾ká vïaka patrí sponzorom: 
Mestu Rajec, Agroregión a. s. Rajec.

Anna Brezániová
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Michal Babniè
Rodák z Dolného Kubína. Vždy ho 

to �ahalo do prírody a tak vyštudoval 
strednú lesnícku školu. Zamestnal sa 
ako lesník a neskôr prešiel do ochra-
nárskeho fachu. Aj v súèasnosti pracuje 
v ochrane prírody ako strážca v Národ-
nom parku Malá Fatra. Fotografova� 
zaèal pred desiatimi rokmi, avšak 
fotografovanie ho naplno uchvátilo až 
po troch rokoch. Jeho hlavnou témou je 
príroda ako celok, aj keï preferuje 
najmä divožijúce zvieratá. Zúèastnil sa 

nieko¾kých výstav, napr. Ekofotografia, ktorú usporadúva Sloven-
ské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Po¾ovnícka fotografia 
vo Sv. Antone, fotosú�aže redakcie èasopisu Tatry. Ocenené práce    
z týchto sú�aží môžeme vidie� na tejto výstave.

Je èlenom obèianskeho združenia Tília so sídlom v Rajci a èle-
nom publikaènej rady Slovenského klubu fotografov prírody.

60 rokov
Miroslav Baroniak

Irena Závodská
Marta Kavcová
Vladimír Stehlík

70 rokov
Karol Pekara
Edita Uhrová

80 rokov
František Ïurek

86 rokov
Anton Buèek

87 rokov
Ondrej Žilinèík

Narodení
Benjamín Rybárik

Michaela Vojteková
Adam Kadurik

Emanuel Matoviè

Opustili nás
Mária Kavcová 1919 - 22. 9. 2007

Pavol Dolník 1947 - 2. 10. 2007
Štefánia Rybárová 1923 - 3. 10. 2007

Sobáše
Andrej Marschal a Jana Vríèanová

¼uboslav Pekara a Žaneta Jánošíková
Jozef Sojka a Jana Bíriková

Ján Ševèík a Ivana Prochorová
Josef Èapka a Lenka Huljaková
Juraj Dolník a Anna Nemèeková

Aj keï nie je rodák z Rajca, nieko¾ko rokov prežil v Rajci.

Venoval sa bádaniu v oblasti slovenskej jazykovedy, ktorá 
ho pri�ahovala už poèas vysokoškolského štúdií. Orientoval sa 
na problematiku tvorenia slov (kmeòoslovie), ktoré sa stali 
základom knižnej práce Kmeòoslovné úvahy (1943), v nej podal 
v tom èase najúplnejší a najsústavnejší opis slovotvorných pro-
striedkov slovenèiny. Venoval sa aj práci so skladbou, èlánkom a 
štúdiám o hláskosloví, morfológii a štylistike.

Vedeckú erudovanos� uplatòoval aj v pedagogickej praxi, 
èím podnetne pôsobil na tvorivos� stredoškolských študentov. 

Realizoval sa ja v kultúrno-osvetovej èinnosti v spoloèen-
ských organizáciách, najmä ako herec a režisér v Spolku sloven-
ských akademikov v Žiline.

5. 11. 2007 si pripomíname 105. výroèie narodenia

jazykovedec, pedagóg

* 5. 11. 1902, Budapeš� – † 28. 11. 1971, Žilina

POZVÁNKA NA SPOLUPRÁCU
Milí priatelia.

Obraciame sa na Vás s ponukou o spoluprácu pri tvorbe mesaèníka 
Rajèan. Radi Vás medzi sebou privítame ako dopisovate¾ov a prís-
pevky radi uverejníme. Bližšie informácie dostanete na MsKS v Rajci 
alebo na tel. è.: 041/ 542 47 03, mail:  .mesacnikrajcan@rajec.net



dosia¾ najlepší zabehnutý èas v maratóne 
na Slovensku.
Maratónsku tra� dobehol do cie¾a 458 3. 10. 2007 sa v Sade mieru v Žiline bežalo 
mužov a 40 žien:už VIII. základné kolo BLŽ 3 km. 
58. Miroslav Drlièka (3:04:06), 106. Pavol Celkovo piaty bol Jaroslav Jarina (10:14).  
Uhlárik, (3:17:12), 260. Ján Uhlárik 1 km zabehli najlepšie J. Jarina 3:19 (3. m.) 

Tomáš (3:46:45).Po Zátopkovej desiatke nasledoval  a   Vanák 3:24 (4. m.).
Na polmaratóne to bolo 649 mužov a 125 29. 9. 2007 už šiesty roèník Beh do vrchu 
žien:Faèkov-K¾ak.
32. J. Kardošová (1:47:02), 38. J. Žideková Poèasie bolo pravé jesenné, v doline krás-
(1:48:56). Muži: 22. ¼. Cesnek (1:18:10), ne, teplo, ale na K¾aku vládla hmla a silný 
99. Pavol Stehlík (1:32:06). Barbora Žide-studený vietor. Celkovo bežalo 78 mužov a 
ková bežala mestský beh v dåžke 4 km žien. Tra� merala 6,4 km z prevýšením   

7. 10. 2007 84. roèník Medzi- medzi 2000 bežcami. Poèetná úèas� našich 810 m. ví�azstvo obhájil Martin Urbanov-  sa uskutoènil 
národného maratónu mieru v Košiciach bežcov na viacerých podujatiach si opä� ský z Prievidze èasom 38:52. Rajeckých , 

vyslúžila pozornos� a uznanie viacerých bežcov sa tu stretlo 10, najlepšie výkony zastupovalo nás 10 bežcov. Ideálne poèasie, 
športových kolegov, s ktorými sme sa podali: O. G. Veselovský 48:47 (8. m. v kat. ktoré v tento deò vládlo, prinieslo nielen 
stretli. Dobrá nálada a vzájomná pohoda do 40 r.), J. Žideková 59:13 (2. m. nad 35 r.), dobré výkony bežcom, ale aj nový tra�ový 

2:09:53 nás všetkých vzpružila a naštartovala na J. Kardošová 1:06, (4. m. nad 35 r.) a   re k o rd    . Zabehol ho 23-roèný 
ïalšie naše aktivity.B. Žideková 1:23 (prvá juniorka). vytrvalec z Kene Wiliam Biama, je to 

kom to¾kých medailí ako klub Hunter Malá ale aj všetci záujemcovia z Rajca a okolia sa     V roku 1999 sme 
Fatra Rajec? Ku dnešnému dòu máme 16 k tomuto športu dosta�.zaèínali dvaja strelci - 
èlenov, v našej zbierke je asi 90 medailí, Naše skúsenosti chceme odovzdáva� ïalej. - kušista a lukostrelec na 
niektoré musím spomenú�: Lukostre¾ba je šport vhodný pre širšiu sku-provizórnej strelnici pod „Dubovou“. Tento 
Štefan Myšiak: majster Európy - TRRB -    p inu ¾udí od detí až po dospelých - seniorov. priestor nám vyhovoval, bol blízko Rajca, 
- senior Venova� sa jej môžete rekreaène, ale aj nechodilo tadia¾ ve¾a ¾udí. Obèas sa pri nás 
Adamièka Jozef: bronzový z Európy -  p r of es io n ál ne. To už záleží na každom, ako zastavili ¾udia, ktorí chodievali na 
- TRLB - strieborný pohár (EP), majster sa chce tomuto športu venova�. My radi vychádzky so svojím psíkmi. To boli naši 
Slovenska, ví�az Grand Prix ponúkame svoje skúsenosti všetkým, ktorí prví priaznivci. Nako¾ko sme si museli 
Anton Mihal: 1. miesto Európsky pohár, nás oslovia. Momentálne máme Lukostre-terèovnice nosi� zo sebou bolo to ve¾mi 
majster Slovenska, Èeska, Grand Prix, Slo- lecký areál v Rajeckej Lesnej na „Žiari“, nároèné. Nasledujúci rok sme sa zúèastnili 
venský pohár (kuša)prvých pretekov 3D v Trenèianskych Tepli-
Eva Mihalová: 1. miesto Európsky pohár, ciach. Tam sme na vlastnej koži skúsili ako 
majsterka Slovenska, strieborná Grand má vyzera� 3D športová stre¾ba z kuše a 
Prix, 1. miesto Slovenský pohár - TRRBluku. Táto skúsenos� nás ešte viac utvrdila, 
Eva Tisoòová: 1. miesto Grand Prix, maj-že sme si vybrali správny šport, ale ak chce-
sterka Slovenska TRLBme by� najlepší, musíme preto obetova� 
Lukáš Harant: 1. miesto Grand Prix TRLBvšetko, najmä èas. Na naše tréningy sa 
¼uboš Harant: 1. miesto Grand Prix TRRBobèas prišli pozrie� viacerí nadšenci pýtali 

sa ako sa k lukostre¾be dosta�, chceli si ju 
vyskúša�, kde sa to dá kúpi� atï. Ale iba 
niektorí pod¾ahli lukostre¾be a dodnes sú 
našimi èlenmi. Za krátky èas sme vytvorili 
pevnú skupinu piatich strelcov, ktorí sa 
tomu naozaj venovali ve¾mi poctivo. kde strie¾ame len cez víkendy. Je to dos� 
Zúèastòovali sme sa rôznych sú�aží v rám- vzdialené od Rajca nato, aby tam dochádza-
ci Slovenska a Èeska Striedavé úspechy lo viac ¾udí. Ak nám budú poskytnuté pries-
boli pre nás ve¾mi lákavou motiváciou a tory v Rajci, bude tento šport dostupný 
odmenou za hodiny strávené na strelnici. všetkým záujemcom.
Dali sme si názov klubu „Hunter Malá Lukostre¾ba má ve¾kú perspektívu a my 
Fatra“. Aby nás vedeli zaradi� do sú�aží v urobíme všetko preto, aby sa uchytila práve 
rámci celej slovensko-èeskej ligy. tu v Rajci. Chceme vytvori� podmienky pre 

Tieto naše výsledky hovoria samé za seba. Všetci strelci, ktorí sa zúèastòovali sú�aží deti, aby sa mohli sta� našimi nasledov-
Nechceme sa týmito výsledkami len chvá-mali licenciu EAA a mohli reprezentova� níkmi. 

Anton Mihalli�. Náš cie¾ je tento šport ponúknu� vše-Slovensko v zahranièí. Na európskych sú-
Hunter Malá Fatrakým záujemcom a hlavne de�om, ktoré      �ažiach sme získali ve¾mi ve¾a ocenení, 
Moyzesova 834/33, Rajeco tento šport prejavia záujem. Preto sme ktoré nás zaradili v jednotlivých kategó-
Tel. è.: 0903 387 579 (p. Mihal)oslovili kompetentných o poskytnutie riách do špièky európskych strelcov. Veï, 

 priestorov v Rajci, aby mali možnos� deti, ktorý šport v Rajci sa môže pochváli� zis- www.kusa.sk



k nim pribudnú i ïalšie ženy a dievèatá.13. 10. 2007 Od pamätníka k pamätníku Ženy 16-45 rokov:
Výsledky z 12-minútového behu:Stráòavy. Na 36-tom roèníku sme bojovali 1. Žideková B. 2222 m

na 10 km trati zo Stráòav k pamätníku na Dievèatá do 10 rokov: 2. Uhláriková Jarka 2064 m
1. K¾uèková Gabika 1933 mvrch Zvonica a spä�. 3. Kavcová Lenka 2000 m
2. Dubcová Simona 1923 mVýsledky: Muži:

Juniori: 1. miesto J. Jarina (36:13) 1. Jarina Jaroslav 3355 m
Juniorky: 2. B. Žideková (53:27) 2. Koleda Zdeno 3245 m
Muži nad 50. r.: 1. B. Galoviè (36:14), Najmladším bežcom na tomto podujatí 
4. J. Žideková (47:48) a 5. Pavol Uhlárik bol Damián Cesnek (6. r.), zabehol 1988 m. 
(39:13). O rok mladší chlapci Matúš Kavec (2030 m) 
Malokarpatský maratón 14. 10. 2007 a Matúš Foltán (1988 m) urèite urobili 
bol úspešným pre Ondreja Gorazda rados� svojim rodièom, tiež maratóncom.
Veselovského, ktorý èasom 2:58:26 Všetkým srdeène gratulujeme, ïakuje-
celkovo obsadil ôsme miesto a stal sa me za úèas� a tešíme sa o rok.
majstrom SR vysokoškolákov pre tento Janka Žideková
školský rok. Celkovo bežalo tento 
maratón 51 vytrvalcov a jedna žena.
Sobota 20. 10. 2007 sa niesla v znamení 

, ktorý sa konal na dráhe Chlapci do 10 rokov:Cooperovho testu
1. Uhlárik Peter 2393 mMZŠ Lipová. Dvanás� minút behu si mohli 
2. Hartiník Pavol 2215 mvyskúša� a da� aj oficiálne zmera� všetky 
3. Chmeliar Michal 2165 mvekové kategórie.

Najväèšie zastúpenie mali deti, èo nás ve¾- Dievèatá 11-15 rokov:
1. Horníkova D. 2402 mmi potešilo, nechýbali ani rodièia nielen 
2. Cesneková K. 2360 mako diváci, ale aj bežci. Všetci sme obdivo-
3. Balvanová M. 2165 mvali aj dve maminy, ktoré nechýbajú pri 

žiadnej organizácii a dnes si stihli ešte obu� Chlapci 11-15 rokov:
1. Jarina Juraj 2877 mmaratónky a ukáza� nám, že po organi-
2. Pekný Lukáš 2410 mzaènej stránke sú výborné, ale nedajú sa 
3. Pekný Michal 2405 mzahanbi� ani po športovej. Veríme, že o tok 

V 1. kole zabojoval Tomáš Kozub a udržal sa v 16-èlennej A sku-
pine. Žia¾, v druhom kole sa už v tejto skupine neudržal, ale potešila 
ho cenná remíza s hráèom, ktorý má o 230 bodov vyšší rating.        Šachový krúžok pri MZŠ Rajec opä� 
V druhom kole okrem neho nastúpili v B skupine štyria Rajèania. rozbehol ïalšiu sezónu. Už v poslednú 
Ich bodový zisk: Štefan Kavec - 4, Filip Súkeník - 4, Danko    septembrovú sobotu bojovali naši 3 hráèi v 
Dubec - 3,5 a Branko Dubec - 3.1. kole seriálu šachových turnajov Spektrum 
V celkovom hodnotení je po druhom kole poradie: 11. Kozub,     chess v Žiline. Je to seriál 7-mich turnajov 
21. Kavec, 51. Súkeník, 54. Branko Dubec a 67. Danko Dubec.pre mládež do 17 rokov. V každom kole sa hrá vždy 7 zápasov na 
Títo žiaci sú zároveò aj èlenovia Šachového klubu Rajec, ktorý 2 x 25 minút. Motiváciou sú�ažiacich je vylepšenie si osobného 
bude sú�aži� v 11. kolách 5. ligy dospelých.koeficientu a celkové umiestnenie v prvej tretine - ktoré zaruèuje 

vecnú odmenu. Tohto seriálu sa zúèastòujú hráèi z Liptovského 
Rozpis zápasov 5. ligy:Mikuláša, Banskej Bystrice, Martina, Èadce, Považskej Bystrice, 
   1. kolo piatok 19. 10. 2007 ŠK Rajec - Mlados� Žilina HPrievidze, Trenèianskych Teplíc...
   2. kolo piatok 16. 11. 2007 Mlados� Žilina F - ŠK Rajec
   3. kolo piatok 30. 11. 2007 ŠK Rajec - TZOB Bytèa B 
   4. kolo piatok 14. 12. 2007 OŠK Nededza B - ŠK Rajec
   5. kolo piatok 04. 01. 2008 ŠK Rajec - Mlados� Žilina G
   6. kolo piatok 11. 01. 2008 Lietavská Lúèka - ŠK Rajec
   7. kolo piatok 25. 01. 2008 ŠK Rajec - Mlados� Žilina E 
   8. kolo piatok 08. 02. 2007 ŠK Rajec - DMS Žilina C
   9. kolo piatok 22. 02. 2007 Višòové B - ŠK Rajec
  10. kolo piatok 29. 02. 2007 ŠK Rajec - ŠO Kolárovice
  11. kolo štvrtok 14. 03. 2007 Centrál Žilina C - ŠK Rajec

Šachový klub pripravuje v spolupráci s MsKS Rajec 2. roèník 
turnaja „O šachového krá¾a Rajca“. Bude sa kona� vo ve¾kej 
zasadaèke v budove Mestského úradu Rajec v sobotu 10. 11. 2007.

Bližšie informácie budú zverejnené na našej web stránke: 
, kde si môžete pozrie� aj fotografie z prvého 

roèníka. 

Ján Uhlárik

www.skrajec.szm.sk



cím a kvetmi. Najkrajšie kusy svojej Prvý októbrový víkend bol sviatkom 
úrody predstavilo 43 záhradkárov s 284 prídomových záhradkárov v Rajci. Opä� 
exponátmi. Ovocia bola len asi jedna nastal èas pochváli� sa výsledkami svojej 
tretina, oproti minulým rokom. Viac práce na výstave, ktorú tradiène rok èo rok 
bolo zeleniny - obrovská mrkva, petr-organizujú, aby ukázali, èo všetko vo svo-
žlen, pór, paštrnák, cibu¾a, cesnak, jich záhradkách dopestovali.
paprika, cvikla, obrovské kaleráby, 
èierna reïkev, ozdobné tekvièky atï. 
Zemiaky sa v tomto roku tiež nenechali 
zahanbi�. Nedá sa vymenova� všetko. 
Spomenú� ale treba nádherné kvety, Výstavu spestrili svojimi výkresmi a výt-
ktoré okrem stolov krášlili aj schodište. vormi deti z MŠ na Mudrochovej a MŠ na 

Obrancov mieru. Kresbami so záhrad-
kárskou tematikou vyzdobili steny žiaci 
MZŠ Lipová a ZCŠ J. Vianneyho.
Výstavu si pozrelo 1190 návštevníkov. 
Návštevou ju poctili aj tajomník OV SZZ   
v Žiline pán Ing. ¼udovít Deák, ktorý sa 

Zdalo sa, že po mraze z 1. na 2. mája, kedy zúèastnil na otvorení.
teplota miestami klesla až na -8°C, nebude Ocenené výpestky boli tiež vystavené aj na 
žiadne ovocie, a teda nebude èo vysta- okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov, 
vova�. Absenciu ovocia však nahradila ktorá bola v dòoch 12. - 15. októbra na 
bohatá úroda zeleniny, hlavne koreòovej, Strednej po¾nohospodárskej škole v Žiline.
ktorá bola skutoène mimoriadna. Èlenovia ZO SZZ PZ chcú touto cestou 
A tak v dòoch 6. - 8. októbra 2007, kedy sa poïakova� všetkým, ktorí sa podie¾ali na 
výstava ovocia, zeleniny a kvetov konala, tejto nádhernej akcii. Poïakovanie patrí aj 
sa mohli návštevníci presvedèi�, že úsilie primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za fi-
záhradkárov bolo korunované úspechom. nanènú podporu.

Anna PekarováV priestoroch pastoraèného centra (stará 
predseda ZO SZZfara) boli stoly preplnené zeleninou, ovo-

vyšlo párne èíslo, do roka mala by� svadba. 
V Zemplíne a na Horehroní odpoèítavali na 
plote devä� kolíkov a pod¾a toho, aký bol 
deviaty, usudzovali, èi muž bude krivý, èi použité v tomto období, peèivo, plátno a Najstaršie obrady sa 
alebo rovný, urastený. V Turci chodili pod., slúžili ako èarovné prostriedky.viažu k zimnému a letné-
dievèatá trias� ploty, prièom hovorili: Rozlièné ochranné praktiky sa zaèínali mu slnovratu.
„Plote, plote, trasiem �a, milý Ondrej, na Martina (11. november), pokraèovali na Obrady, magické úko-
prosím �a, aby si mi dal znati, s kým ja Katarínu (25. november), Ondreja (30. no-ny a veštby v priebehu 
budem pri sobáši státi.“ S kým sa im vember), èiastoène na Barboru (4. decem-roka mali zabezpeèi� hos-
prisnilo, toho mali dosta� za muža.ber), Mikuláša (6. december), vyvrcholili podársku prosperitu gazdovstva, zdravie a 

na Luciu (13. december), pokraèovali na rozmnožovanie rodiny.
Tomáša (21. december) a poèas vianoèného V období, ktoré predchádza zimnému 
obdobia.slnovratu, vyvolávalo pribúdanie noci na 
Na Martina chodili pastieri po domoch so úkor dòa predstavy o zápase svetla a tmy, 
zelenými vetvièkami a s vinšom, aby sa dobra so zlom. V tomto èase považovali 
hojne rozmnožil dobytok. Na Katarínu ¾udia za potrebné chráni� pred temnými 
pastieri trúbením a práskaním bièmi silami a strigami seba, obydlie i celú obec 
vyháòali strigy z dediny na krížne cesty. Na ove¾a intenzívnejšie než inokedy. Toto 
Katarínu, práve tak ako na Ondreja a v nie-obdobie využívali aj na rôzne predpovede, 
ktoré ïalšie dni, považovali ženu, ktorá veštby a rozlièné magické úkony, ktoré boli 
prišla ráno do cudzieho domu, za strigu. zamerané predovšetkým na hospodársku 
Deò Ondreja bol venovaný poèetným prosperitu gazdovstva. Úsilie sa venovalo 
praktikám ¾úbostnej mágie. Na Kysuciach aj tomu, aby nikto z rodiny neubudol, oèiste Z poèetných ïalších praktík bolo 
dievèa klobúkom ženatého muža nabralo obydlia, zdraviu ¾udí, u mladých kráse, najbežnejšie liatie olova a varenie kúskov 
vodu z deviatich brodov a deviatich studní, láske a manželstvu. Spomedzi magických cesta, do ktorých vložili lístky s menami 
doma do nej hodilo žito a ak zrnko prostriedkov, ktorými sa mal dosiahnu� mládencov, ktorý vyplával prvý toho si 
vyplávalo navrch, malo sa èoskoro vyda�. urèitý zámer, patrí jedno z prvých miest malo dievèa vzia� za muža.
Na Spiši vzali z domu, kde býval mládenec, vysloveniu želania inou osobou, teda 
za náruèie dreva, polienka spoèítali a ak vinšovaniu. Rozlièné predmety zhotovené 

Pokraèovanie v budúcom èísle.
Spracovala: Šza
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