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 Aktuálne informácie z mesta a MsÚ Akcie MsKS vo februári  
Vel’konoèné zvyky Novinky v školách Fašiangový ošial’  
 Jar v záhrade Úspešná Biela stopa Bronzoví futsalisti 

Spomienka na rodákov Spoloèenská rubrika 
 Pozvánka na kultúrne akcie   G. D. I. Junior Rajec 

Foto: E. Pekná
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KRONIKÁR MESTA RAJECKRONIKÁR MESTA RAJEC

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI

oznamuje obèanom, že sa 
uvo¾nilo

MIESTO KRONIKÁRA MESTA.

Ak Vás zaujíma história, súèasnos�, život a dianie 
v našom meste a máte záujem o spracovanie údajov

 do kroniky mesta, 
prihláste sa na MsKS v Rajci.

MsKS

tu zabezpeèi� výrobu. Myslím si, že pokia¾ 
nepokroèíme v ïalších rokovaniach je zby-
toèné informova� ¾udí, lebo nevieme, ktorý 
zámer bude koneèný. 

Samozrejme Mesto Rajec má záujem 
aby tento priestor bol využitý, aby pracov-
ných príležitostí v regióne pribúdalo a nie 
ubúdalo.V minulom èís le  s te  

spomínali, že by v Rajci ma-
Je nieèo nové s budovou bývalej Mediky?lo vzniknú� v spolupráci    
(Rozpráva sa po Rajci, že budovu bývalej s Okresným riadite¾stvom 
Mediky sa chystá kúpi� firma KIA a chce tu policajného zboru v Žiline 
urobi� ubytovne pre svojich zamestnancov. biometrické pracovisko. Môžete nám k to-
Je na tom nieèo pravdy?)mu poveda� viac?

Èo sa týka budovy Mediky, je mi ve¾mi Biometrické pracovisko vznikne na pr-
�ažko sa k tomu vyjadrova�. vom poschodí v priestoroch mestského 

Ja mám informácie len o pôvodnom úradu. Budú sa tu da� vybavi� vodièské, 
zámere, kde chce francúzska firma zrekon-obèianske preukazy a pasy pre celú rajeckú 
štruova� túto budovu na penzión pre star-dolinu. Takže ¾udia už nebudú musie� ces-
ších ¾udí a nájomné byty. Na èo má aj sta-tova� do Žiliny.
vebné povolenie. Som v kontakte s p. Be- liónov Sk, kde sa vlastne vymení celý obvo-Dolaïujú sa posledné problémy, ktoré 
tinským, ktorý pracuje pre pána Milèeva. dový pláš� za murivo a urobí sa sedlová by mohli vzniknú� pri prevádzke. Pod¾a 
Od neho mám informácie, že p. Milèev strecha, aby sme tak predåžili životnos� mojich informácií je všetko zabezpeèené a 
h¾adá spôsob, ako zrealizova� tento zámer školy. doriešia sa len nejaké personálne veci a pre-
a ako na to získa� finanèné prostriedky. Keï už spomíname ROP, chceme vezie sa kartotéka celého rajeckého regió-

K tej druhej informácii vám neviem niè rekonštruova� aj obe materské školy. MŠ nu. Zabezpeèí sa pracovník z policajného 
poveda�. Mudrochová ul. máme už vyprojektovanú a zboru v Žiline, ktorý tu bude poèas pra-

máme tu stavebné povolenie. Chceme        covného týždòa. Predpokladám, že v prie-
k tomu pripoji� aj MŠ Obrancov mieru, tam behu marca by sa toto mohlo zrealizova�. Obèania ve¾mi kladne hodnotia úpravy a 

zmeny v kultúrnom dome. Aké práce tu sme síce už robili nejaké úpravy, ale chce-
ešte plánujete urobi�? me dorobi� druhý pavilón (vymeni� okná, Po zrušení firmy Intimóda ostala prázdna 

Tento týždeò sme mali rokovanie s fir- novú fasádu a strechu). Chceme žiada� budova, rozprávali sme sa v septembri, že 
mou, ktorá nám zabezpeèuje euro projekty. finanèné prostriedky na obidve škôlky nejaká firma prejavila záujem využi� túto 
Predpokladáme, že v priebehu štyroch naraz. budovu. Je v tejto veci nieèo nové, alebo 

záujem mesiacov vyprojektujeme stavebnú projek-má niekto iný ?
tovú dokumentáciu na úplnú rekonštrukciu Zámer dotiahnu� sem krajèírsku firmu, Prišlo pekné jarné poèasie. Èo sa chystá 
nielen kultúrneho domu, ale celej budovy ktorá by tu pokraèovala v krajèírskej výro- Mesto Rajec v tomto roku opravova�, 
ako celku, kde sídli MZUŠ.be stroskotal na tom, že majitelia firmy upravova�, rekonštruova�, stava�...?

Rekonštruovalo by sa vrchné podlažie, Chceme teraz v marci dobudova� chod-Intimóda pýtali za túto budovu peòažné 
javisko, kuchyòa, suterén, dvor, oplotenie, ník, ktorý sme nestihli minulý rok na prostriedky v objeme 2,1 milióna €, èo bolo 
fasáda a pravdepodobne aj podkrovie. Fullovej ul.pre záujemcov nereálne. Som v kontakte     
Budeme sa uchádza� o finanèné prostried- Predpokladám, že v marci budeme s právnym zástupcom firmy Intimóda, kto-
ky z Regionálneho operaèného programu upravova� rozpoèet a doplníme investièné rý ma informoval o tom, že majitelia 
(ROP) Ministerstva výstavy a regionálneho akcie.zverejnili predaj týchto priestorov aj v ta-
rozvoja na rekonštrukciu MZUŠ ešte v Momentálne finišujeme na projektovej lianskej podnikate¾skej obci. Máme však aj 
tomto roku. Tento projekt sa nám zdá ve¾mi príprave na ïalšom bytovom dome, kde záujemcov zo slovenských firiem, ktoré 
zaujímavý vzh¾adom na to, že má pôjde o nájomné byty Mesta Rajec. Dorá-prejavili záujem o túto budovu a chceli by 

celoregionálny bame, èo sme nemali v žiadosti v poriadku 
význam. Uèí sa tu tak, aby žiados� mohla odís� z Krajského 
438 detí a tento stavebného úradu na Štátny fond rozvoja 
objekt slúži obèa- bývania a Ministerstvo výstavby a regio-
nom celého regió- nálneho rozvoja SR. 
nu od Lietavskej V pondelok (3. 3. 08) sa zaène stava� 
lúèky až po Èiè- bytový dom realizovaný firmou GREEN 
many. HAUS na ul. Smreková, kde budú byty do 

Ministerstvo súkromného vlastníctva.
výstavby vyhlási- Všetko nasvedèuje tomu, že by sa mal   
lo ROP na školy. v máji zaèa� stava� obchodný dom TESCO. 
V prvom kole sme Ak všetko pôjde bez komplikácií, tak by už 
sa uchádzali o re- v októbri mala by� stavba spustená do 
konštrukciu MZŠ prevádzky. 
Lipová ul., v obje-
me zhruba 50 mi-

Za rozhovor ïakuje: Šzá
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Firma vznikla v septembri roku 1992   2  krát denne. Prvý v skorých ranných ho-
a v súèasnosti má 10 zamestnancov. dinách, druhý v dopoludòajších hodinách 

pod¾a objednávok.
V priebehu prvého roka sme sa zamerali Našich odberate¾ov máme v Èièma-

hlavne na výrobu zemiakového chleba – noch, Rajeckej Lesnej, Faèkove, Kunerade, 
èierneho a bieleho. Postupne sme pridávali Rajeckých Tepliciach, Poluvsí, Konskej, 
peèivo tukové, jemné peèivo z kysnutého Zbýòove, Jasenovom, K¾aèoch, Ve¾kej 
cesta, peèivo ostatné. Èiernej, Malých Ledniciach.

Dnes vyrábame približne 20 druhov V budúcnosti plánujeme rozšíri� sorti-
slaného a sladkého peèiva. Naše výrobky ment pekárenských výrobkov, èím chceme 
sú skvalitòované pridávaním špeciálnych vyhovie� èo najväèšiemu poètu našich 
prípravkov do múky. Všetky výrobky sú spokojných zákazníkov.
peèené v plynovej peci znaèky POLIN, 
ktorej kapacita je 112 ks chleba a 720 ks 
rožkov. V prevádzke sa pracuje na 2 zmeny. 

Naše výrobky si môžete kúpi� v predaj-
ni potravín, ktorá je súèas�ou pekárne. 
Taktiež ich rozvážame do predajní v Rajci  
a blízkeho okolia. Rozvoz sa uskutoèòuje  

Firma vznikla 1. apríla 2004.

Venujeme sa peèeniu viacerých druhov 
chleba, cereálneho peèiva, bežného peèiva 
(rožky, sendviè...), sladkého peèiva (via-
noèky, mazanec, lúpaèka, lístkové peèivo).

V súèasnej dobe sú našimi obchodnými 
partnermi predajne potravín v Rajci, Ra-
jeckej Lesnej, Faèkove, nieko¾ko predajní 
v Žiline a v Teplièke nad Váhom.

Spolupracujeme aj s partnermi – dodá-
vate¾mi surovín a služieb, ktorí sa podie-
¾ajú tak isto na chode pekárne.

Poèas existencie našej firmy sa ve¾a 
zmenilo. Výmena celého starého zaria-
denia pekárne (pec, stroje) a tak isto aj pre-
dajne v pekárni (regály, pulty, chladnièky, 
vitríny).

Marta Èibenková

V každom èísle Rajèana postupne predstavujeme firmy a organizácie pôsobiace v Rajci.

SÚKROMNÁ PEKÁREN ŠTEFÁNIA BOHDALOVÁ PEKÁREN ANTON ÈIBENKA

VO¼BA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA

Mestské zastupite¾stvo v Rajci vyhlasuje v zmysle § 18a) 
zákona è. 369/2004 Z.z. v platnom znení a v zmysle uznesenia è. 5/2008 

vo¾bu hlavného kontrolóra mesta na deò 27. 3. 2008.
Uznesením mestského zastupite¾stva è. 5/2008 zo dòa 31.1.2008 MZ urèuje 

nasledovné podmienky predkladania prihlášok kandidátov 
na hlavného kontrolóra mesta:
!písomná prihláška
!výpis z registra trestov
!štruktúrovaný životopis
!doklad o vzdelaní

!prehlásenie, že v prípade úspešnosti vo¾by sa vzdá všetkých èinností                     
v zmysle § 18 zákona è. 369/2004 Z.z. v platnom znení.

TERMÍN odovzdania prihlášok do 13. 3. 2008 do 15.00 h do podate¾ne 

Mestského úradu v Rajci v zalepenej obálke oznaèenej „NEOTVÁRA�.“

VO¼BA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA

MsÚ

Marcela Vanáková

V minulom èísle Rajèana sme sa zaujímali       
o osud budovy bývalej MZUŠ, kde mal vznik-
nú� dom ošetrovate¾skej a opatrovate¾skej 
starostlivosti Anna-Mária.
Oslovili sme Annu Zmrhalovú, majite¾ku 
budovy, ktorá sa nám k tejto veci vyjadrila.

Asi pred dvoma rokmi sme odkúpili 
budovu bývalej MZUŠ v Rajci za úèelom 
zriadenia Domu ošetrovate¾skej starostli-
vosti.

Je to zariadenie, v ktorom sa poskytuje 
ošetrovate¾ská starostlivos� osobám so 
zmeneným zdravotným stavom súvisiacim 
s imobilizaèným syndrómom, s chronic-
kým dekompenzovaným ochorením, po 
operaènom výkone, po úraze s obmedze-
nou hybnos�ou, s narušenou integritou 
kože alebo s iným zdravotným problémom 
na základe odporúèania lekára ústavnej, 
alebo ambulantnej zdravotnej starostli-
vosti. Dom sme predpokladali uvies� do 
prevádzky asi o 2 – 3 roky.

Projekt, ktorý sme na dom vypracovali 
so žiados�ou o grant z Európskeho sociál-
neho fondu nám bol vrátený na doplnenie. 
Išlo hlavne o pripomienku, že v regióne už 
je jedno zariadenie – Domov vïaky, ktoré 
však nie je zdravotníckym zariadením.

Je nám ve¾mi ¾úto, že sme predpoklada-
ný termín nesplnili. Projekt je už kompletne 
hotový je schválený a èakáme na financie   
z Európskeho sociálneho fondu. Taktiež je 
kompletne spracovaná projektová doku-
mentácia týkajúca sa rozsiahlej rekon-
štrukcie celej budovy.

Mgr. Anna Zmrhalová

Za odpoveï ïakuje: Šzá

VŠIMLI SME SI
Znižoval sa bývalý 

„fabrický“ komín.
Oslovili sme firmu Ko-
rasan, aby sa nám k to-
mu vyjadrila:

Spoloènos� Telefó-
nica O  Slovakia oslovila 2

majite¾a firmy Korasan 
Rajec, na inštaláciu zo-
silòovaèa svojej telefo-
nickej spoloènosti.

Po vzájomnej doho-
de a technickej prehliad-
ke sa rozhodlo, že je po-
trebné komín zníži�.

ŠzáFoto: Šzá
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Aj keï pomaly, ale predsa prichádza jar nok. Najstarším spôsobom bolo 
a s òou i obdobie ve¾konoèných sviatkov, ku farbenie v rozlièných rastlinných 
ktorým neodmyslite¾ne patria ve¾konoèné odvaroch, neskôr sa vyvinuli rozma-
kraslice a korbáèe. nité techniky zdobenia – batikovanie, 

obliepanie slamou, ma¾ovanie vos-Mestské kultúrne stredisko v Rajci 
kom a iné. ponúklo de�om v rámci remeselnej dielne 

Zdobenie kraslíc voskom si mohli zdobenie ve¾konoèných kraslíc.
vyskúša� deti zo základných a ma-Deti zo Špeciálnej základnej školy       
terských škôl v Rajci a v Šuji, ale i de-v Šuji, Materskej školy na Mudrochovej 
ti ktoré poèas jarných prázdnin nav-ulici, Základnej cirkevnej školy a Mestskej 
štívili tvorivé dopoludnia v MsKS. základnej školy v Rajci mali možnos� sa 
Ich prvé neisté èiarky sa postupne niektoré vajíèka boli ako od umelcov.dozvedie� preèo a akými technikami sa 
premenili do pekných tvarov kvetov, Sme radi, že deti majú záujem nauèi� sa zdobia kraslice, ktoré sa vo Ve¾konoèný 
srdieèok, lastovièiek, lístkov. Každé ïalšie zdobi� ve¾konoèné kraslice. Veï nik nevie, pondelok dávajú šibaèom.
vajíèko bolo krajšie a dokonalejšie. Malí kde ich vietor zaveje a èi práve oni nebudú Ich symbolika siaha do predkres�an-
škôlkari si túto techniku vyskúšali s tempe- uèi� ïalšie generácie zvykom našich pred-ského obdobia a znamená nový život. 
rovými farbami a išlo im to ve¾mi dobre, kov.Farbenie malo posilni� ich magický úèi-

Nede¾a, 17. február, 19.00 hod. Vypreda- Úžasná atmosféra potešila všetkých divá-
ná sála kultúrneho domu, obsadená do po- kov. Odchádzali s úsmevom na tvárach a 
sledného miesteèka èakala na koncert Honzu chyt¾avými melódiami na jazyku. 
Nedvìda. Už teraz sa môžeme teši� na ïalší 

Aké však bolo naše prekvapenie, keï na koncert.
pódium vystúpil František Nedvìd. Najskôr 
všetkým prítomným vysvetlil, že „Honza má Toto podujatie pripravilo Mestské 
zdravotné problémy, kvôli ktorým nemohol kultúrne stredisko v Rajci v spolupráci           
odohra� koncert, a požiadal ho, aby ho zastú- s M-Art A Bratislava.
pil a dúfa, že splní oèakávania divákov“. Šzá
Nikomu z prítomných to však neprekážalo, Koncert Nedvìdovcov bol darèek k Valen-
lebo na prekvapenie Františka, sa nikto ne- tínovi.
zodvihol a neodišiel. Dávka nádherných pesnièiek od chlapcov 

Zaèal sa koncert, na ktorom boli odspie- Nedvìdovcov bola zážitkom, ktorý zostáva, 
vané známe aj nové piesne od všetkých troch zostáva, zostáva.
Nedvìdovcov – Honzy, Františka a jeho syna 

Ïakujem! Príïte zas! Vojtu. Piesne, ktoré spievalo publikum spolu 
Èitate¾ka Janas nimi boli pretkané veselými historkami zo 

života a koncertných šnúr hostí.

NEDVEDOVCI ROZOSPIEVALI PUBLIKUM

KRASLICE VERZUS ÈOKOLÁDOVÉ VAJÍÈKA

Eva Pekná

Jarné prázdniny – oddych a rados� pre 
deti. Pre mnohých rodièov však staros� èo      
s de�mi, keï sú v práci.

MsKS v Rajci pripravilo pre deti cez 
jarné prázdniny tvorivé dielne.

Deti, ktoré radi vytvárajú nieèo pekné 
vlastnými rukami, mali možnos� prís� a 
nauèi� sa nieèo nové.

Od pondelka do štvrtka v dopoludòaj-
ších hodinách sedemdesiatšes� detí tvorilo 
obrázky z papiera, ma¾ovalo ve¾konoèné 
kraslice, batikovalo obrúsky i krásne motýle 
z farebného piesku.

Samozrejme nechýbali ani sú�aže a hry, 
ktoré deti tak ve¾mi ob¾ubujú.

Rados� z toho, že sa nauèili i vyrobili 
nieèo pekné je o to väèšia, že ich diela zdo-
bia okná i chodbu MsKS, kde si ich môžu 
pozrie� všetci návštevníci.

Eva Pekná

Pozvanie do divadla prišlo všetkým vhod. Ïakujeme všetkým hercom a Mestskému 
Deti potrebovali odreagovanie, možno aj kultúrnemu stredisku v Rajci za krásny diva-

malú vzpruhu do zimy, ktorá je a vôbec nie je. delný zážitok, ktorý nám sprostredkovali.
A tak sme išli: škôlkari, prvostupniari z oboch 
škôl v meste.

Kulisy divadla boli nenapo-
dobnite¾né a ve¾mi milé.

Aj divadielko bolo malé a 
milé. Traja herci z Prešova a ich 
príbeh o malom kohútikovi, 
ktorý mal by� pôvodne sliepoè-
ka znášajúca zlaté vajíèka.

Deti príbeh dobra a zla upú-
tal nato¾ko, že do neho zasaho-
vali svojim hlasom. Chceli 
chráni� kohútika, strašili prefí-
kanú líšku.

Príbeh sa skonèil dobre, tak 
to chceli deti, aj my dospeláci.

Vïaka!

O ZLATOM VAJÍÈKU alebo o tom, ako sa hrá divadlo KRÁSA Z RÚK DETÍ

Foto: E. Pekná

Foto: S. Kalma

Foto: M. Bellan

Deti z Rajca a dospeláci
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Niekedy sa stáva, že oslavujeme urèité sviat- Na Ponitrí starší mládenci zaèali kúpa�      Ve¾ká noc je najstarším a najvýznamnejším 
ky a dodržiavame rôzne rituály bez toho, aby v nede¾u popoludní a konèili nad ránom. Na kres�anským sviatkom, poèas ktorého si kres-
sme vedeli preèo... Ve¾konoèný pondelok poobede pokraèovali.   �a nia pripomínajú umuèenie, smr� a vzkriesenie 

V každom dome bolo pre nich pripravené bohaté Ježiša Krista. Termín Ve¾kej noci nie je stály, 
Ve¾ká noc zaèína Kvetnou nede¾ou, ktorá pohostenie. každoroène sa mení. Ve¾ká noc pripadá na prvú 

je týždeò pred Ve¾konoènou nede¾ou. V tento nede¾u po prvom jarnom splne mesiaca.
deò sa v kostoloch vysvätili bahniatka, ktoré 
mali mnohostranné použitie. Vo ve¾konoènom Kvetnou nede¾ou sa vstupuje do ve¾kého 
týždni sa udržiavali viaceré zvyky. Na Zelený týždòa. Poèas nej si pripomínajú vstup Ježiša 
štvrtok sa po prvý raz vyháòal dobytok na do Jeruzalema. Od tejto nedele sa v kostoloch 
pašu. Na Ve¾ký piatok sa pred východom spievajú pašie. Na Zelený štvrtok si kres�a-
slnka mnohí, najmä dievèatá, kúpali v potoku nia pripomínajú poslednú veèeru Pána s uèe-
aby boli pekný a zdraví. Pred východom slnka níkmi (od tých èias kres�ania pri svätej omši 
pozametali izbu a smeti vyniesli, aby sa v do- prijímajú nekvasený chlieb a pijú víno). Na 
me nedržal hmyz. V Liptove a na Horehroní stoloch majú by� v ten deò zelené jedlá, naprí-
nosili v tento deò na hroby vajíèka. V nede¾u klad mladá žih¾ava, púpava, š�avelový alebo 
ráno po omši dávali posväti� jedlá, najmä špenátový prívarok. V tento deò bol zajatý      
obradný koláè, zvaný „pascha“. V obradných v Getsemanskej záhrade Pán Ježiš. Na zna-
ve¾konoèných jedlách mali pevné miesto menie smútku v tento deò naposledy zaznejú  
vajíèka ako symbol kontinuity života. v kostoloch zvony. Na Ve¾ký piatok si kres�a-
Obdarúvali nimi aj kúpaèov alebo oblievaèov nia pripomínajú potupnú smr� Ježiša Krista na 
na Ve¾konoèný pondelok. Okrem toho ich Považskej Bystrice kríži. Evanjelici ho považujú za najvýznam-V okolí  bola rozšírená 
štedro pohostili, za èo sa mládenci odmenili nejší sviatok, pretože Syn Boží dokonèil dielo polievaèka aj šibaèka, no mládenci nechodili po 
veèer taneènou zábavou. vykúpenia sveta. V rímsko-katolíckych chrá-domoch, ale striehli na dievèatá na ulici.

Na Myjave moch sa v tento deò neslúži omša a nezvoní sa,  chlapci v pondelok šibali diev-
S Ve¾konoèným pondelkom sa spájajú oby- Biela sobota,„kocarom“ len rapká. Zachováva sa pôst.  èatá upleteným z ôsmych vàbových 

èaje kúpania, oblievania a šibania dievèat a žien. hovorí sa mu i deò svetla, je dòom oslavy a vele-prútov. Na druhý deò dievèatá oblievali chlap-
benia zmàtvychvstania Ježiša Krista. V kosto-cov.Tradiènou odmenou za šibaèku èi kúpaèku je 

na Kysuciachzdobené vajíèko loch sa svätí oheò, svetlo i ve¾konoèná svieca – Aj  mládenci chodili na  (kraslica) ako symbol života. 
paškal„šibáky“ . Táto liturgia je najbohatšou v priebehu v pondelok a to už od polnoci. Najprv Najstarším spôsobom zdobenia vajec bolo 
celého roku. Znovu zaènú zvoni� i zvony, ktoré dievky vyšibali, potom ich poliali vodou.farbenie v rozlièných rastlinných odvaroch, 

Ve¾konoèná nede-V oravských obciach od štvrtku veèera nezvonili.  bolo známe kúpanie neskôr sa vyvinuli rozmanité techniky.
¾a, je to deò oslávenia zmàtvychvstania Krista. aj šibanie. Mládenci chodili na Ve¾konoèný V niektorých oblastiach Slovenska bolo zvy-
Veriaci prinášajú do kostolov košíky plné jedla, pondelok vèasráno, menší kom v utorok po Ve¾konoè-

Ve¾konoèný pondelok „odpláca�“ ktoré dávajú posväti�. , chlapci dopoludnia. nom pondelku  
Na Spiši je nielen spomienka na udalos�, že Ježiš vstal          mládenci v pon-mládencom polievaèku. 

z màtvych, ale i èas veselia. delok kúpali dievèatá a ony Dievèatá a ženy mali právo 
„kúde¾- Chlapci chodia polieva� a im veèer priniesli do oblieva� chlapov, èo sa spá-

nej izby“ šiba� dievèatá a tie im za  peniaze a pohoste-jalo s veselou odozvou. 
Bratislavy na odmenu dávajú vajíèka.nie. V utorok kúpali dievèatá V okolí  a 

Záhorí mládencov a veèer sa opä�  bolo známe šibanie 
Zdroj: internet,zišli na rovnakom mieste. aj polievanie. Menší chlapci 

Slovensko 3 – Luï II. èas�Tentoraz však dostali pohos-šibali najmä gazdiné, aby 
tenie dievèatá.vraj „neoprašiveli“. 

„aleluja šunka moja“, aby sme sa mohli zase Polievaèka a šibaèka je vraj len pre malé de- Alžbeta, 14 rokov
najes�. Chodím aj oblieva� po rodine, dokonca ti. Dni vo¾na sú skôr príležitos�ou na stretnutie   Mám ve¾mi rada Ve¾kú noc. Vždy sa teším 
moja mama èaká na to viac ako moja manželka.s rodinou a známymi. Spýtali sme sa nieko¾kých keï ma prídu spolužiaci, známi a z rodiny po-

obyvate¾ov mesta „Ako budú slávi� tohtoroènú oblieva�. Väèšinou to skonèí tak že sa musím 
Anna, 70 rokovVe¾kú noc, a ktoré ve¾konoèné zvyky dodržia- niekedy aj tridsa� ráz prezliec�.

Mám ve¾mi rada Ve¾kú noc. Dodržiavam vajú v rodine?“
všetko èo som si doniesla z môjho rodiska. Zaèí- Peter, 13 rokov
nam Zeleným štvrtkom, to je posledný deò kedy Alojzia, 63 rokov Dodržiavame kres�anské zvyky v rodine.    
sa môžem poriadne najes�. Na Ve¾ký piatok do-Pre mòa sú Ve¾konoèné sviatky ve¾kým V pondelok ráno oblejem maminu ešte v posteli. 
držiavam pôst. Priznávam sa, i keï som veriaca, sviatkom a teším sa na ne. Dodržiavam všetky Potom idem pooblieva� rodinu a spolužiaèky.
nedržiavam ho len z náboženskej stránky, ale zvyky. Ve¾ký piatok prísny pôst, v sobotu èakám 
predovšetkým na oèistenie tela a od¾ahèenie or-kedy zaènú bi� zvony. V pondelok prídu vnúèatá Soòa, 32 rokov
ganizmu. Na Bielu sobotu si nachystám vodu do pooblieva� ma, varím ve¾konoèné jedlá. Vyzdo- Ja mám rada Ve¾kú noc ako sviatok jari. 
malého vedra (èo mám namiesto potoka) a keï bím si celý dom ve¾konoènými ozdôbkami, bah- Vždy sa s rodinou, ak je pekne, vyberieme nie-
sa rozviažu zvony idem sa poumýva� s touto vo-niatkami, kraslicami... kam do prírody, von od ¾udí. Èo sa zdobenia 
dou, aby som bola pekná a zdravá. Robím ve¾- týka, tak si dám bahniatka do vázy. Kres�anské 

Jaro, 31 rokov konoèné jedlo, takú babu. Peèiem to z krúpov, zvyky nedodržiavam, nikto ma k tomu neviedol, 
vajíèok, trošku slaninky a klobásky. Vyzdobím Ja idem natrha� bahniatka a vyzdobíme si ale rada si o tom preèítam. Syn s manželom 
si celý dom a ak náhodou už kvitnú kvety tak si celý dom obrúskami. Dodržiavam aj všetky chodia po oblievaèkách a šibaèkách po rodine a 
ich porozkladám po celom dome. V pondelok na kres�anské zvyky. Na Ve¾ký piatok sa najeme známych.
oblievaèky nachystám mašlièky pre kúpaèov, len ráno a veèer. Na Bielu sobotu sa vždy teším 
malé kraslice aj èokoládové. kedy už bude po omši a zaznie známe 

NA VEL’KÚ NOC VEL’A VODY, SPOKOJNOSTI A POHODY...

Šzá

Spracovala: Šzá
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V decembri a januári zavítali na našu školu 
anglické lektorky Sarah Lawrence a Denise 
Clarke. Dievèatá, èi skôr mladé dámy, pochá-
dzali priamo z Ve¾kej Británie, Sarah z okolia 
Londýna a Denise z Coventry. Pôsobili na GAŠ 
skvelých 5 týždòov. 

Po prvých rozpaèitých minútach sme boli 
my uèitelia, ako aj študenti úplne nadšení. Je to 
fajn, že aj naši študenti sa mohli stretnú� s native 
speakermi už na strednej škole, nako¾ko ich 
excelentná výslovnos� a bezprostredný kontakt 
sa nedala porovna� s nahrávkami zvukových 
nosièov. Zároveò boli vekovo a názorovo ve¾mi 
blízke našim zverencom.

Okrem nenapodobnite¾ného akcentu nám 
priniesli aj iný náh¾ad na vyuèovanie cudzieho 
jazyka, ako i možnos� spoznania a konfrontácie 
našich kultúr.

Naši študenti si uvedomili, že nestaèí ovlá-
da� len jazyk, ale pre zmysluplnú konverzáciu je 
nevyhnutné pozna� aj kultúru krajiny, ktorej 
jazyk sa uèím. 

MVDr. Zuzana Kotríková

V znení tohto príslovia pracovali žiaci ZCŠ textu. Tieto dve kritériá najviac preverili žiakov. 
a študenti Gymnázia A. Škrábika na hodinách Jedných po stránke znalosti cudzieho jazyka a 
cudzích jazykov. druhých zas v oblasti práce s IKT. Nikto sa ale 

nedal odradi� tým, že musel èastejšie listova�      Poèas prvého polroka sústredili nemalé 
v slovníku, alebo že chcel nájs� ten najvýs-úsilie a kreatívnos� vytváraniu projektov z an-
tižnejší obrázok vo virtuálnej knižnici.glického i nemeckého jazyka.

Usilovnos� a húževnatos� však našich Svojou úèas�ou a skvelými prácami potvr-
žiakov a študentov privie-dil i ,  že majú záujem 
dla k vypracovaniu ve¾mi rozvíja� a obohacova� svoje 
nápaditých projektov, ktoré jazykové vedomosti. Vo¾ný 
teraz dotvárajú interiér výber témy z anglicky a 
školy. A samozrejme, tie nemecky hovoriacich krajín 
najlepšie boli odmenené prispel k tomu, že zúèastne-
vecnými cenami.ní študenti a žiaci nenútenou 

Mnohí z nich poèas formou rozpracovali to, èo 
realizácie projektov pocho-ich najviac upútalo. Mali 
pili, že nauèi� sa cudzí sme teda možnos� dozve-
jazyk v podstate znamená aj die� sa ve¾a zaujímavého    
spozna� myšlienky, kona-z histórie, hudby, filmu, 

nie, správanie a tradície príslušníkov daného športu ale i z techniky a prírodných vied.
národa.A ako žiaci a študenti pracovali? Urèite 

samotný zaèiatok nebol ¾ahký. Uvedomili si, že 
Právom teda platí: „Ko¾ko jazykov vieš, najjednoduchšou cestou získa� informácie        

to¾kokrát si èlovekom“.o svojej téme je internet. To však od každého 
vyžaduje vedie� pracova� s poèítaèom a zároveò 

Mgr. Jana Barteková
ma� urèité jazykové znalosti na porozumenie 

Foto: archív GAŠ a ZCŠ

V sobotu 23. februára sa v se-
veromoravskom meste Opava 
uskutoènil krst CD akordeóno-
vého orchestra GONG pri Zá-
kladnej umeleckej škole Václava 
Kálika v Opave.

Bol krásny, skoro jarný deò a 
my sme cestovali na pozvanie 
opavskej ZUŠ-ky na tento nev-
šedný koncert. V minulom roku 
sme nadviazali kontakty a spolu-
prácu a toto bolo naše prvé spo-
loèné stretnutie žiakov a uèite-
¾ov. Okrem už spomínaného 
orchestra vystúpilo naše diev-

BIELE vanej sále Minoritského kláštóra.èenské violonèelové kvarteto 
RUŽE Ale skôr ako sa koncert zaèal, pouka- a vyslúžilo si zaslúžené ovácie. 

zoval nám historické pamätihodnosti mesta Koncert sa konal v krásne zrekonštruo-
s mimoriadne bohatou históriou 
riadite¾ školy Vlastimil Šemora. 

Po vydarenom krste nás naši 
noví priatelia pozvali na veèeru 
a priate¾ské posedenie. Neskoro 
veèer sme sa plní dojmov a 
umeleckých zážitkov vydali na 
spiatoènú cestu domov a 
rozmýš¾ali sme, ako to novým 
priate¾om oplatíme.

Dúfame, že sa im u nás, v na-
šom kraji a škole bude páèi�. 

PaedDr. Marián Remenius
Foto: archív MZUŠ

NOVÉ PRIATE¼STVÁ MZUŠ RAJEC

KO¼KO JAZYKOV VIEŠ, TO¼KOKRÁT... ANGLICKÉ LEKTORKY

 NA GAŠ

Gymnázium Andreja 
Škrábika v Rajci

Osemroèné jazykovo zamerané 
gymnázium

aj Teba pozýva na

DEÒ
OTVORENÝCH DVERÍ

18. marec 2008 (utorok)

v budove školy
(Námestie A. Škrábika5, Rajec)

PROGRAM:

10.00 hod. 
• otvorenie, program pre rodièov a 

deti
• informácie o škole a prijímacích 

skúškach, prihláškach...

10.30 hod. 
• prehliadka školy, uèební

• otvorené vyuèovacie hodiny
• stretnutie s vyuèujúcimi a študentmi

Gymnázium Andreja 
Škrábika v Rajci

aj Teba pozýva na

(utorok)

DEÒ
OTVORENÝCH DVERÍ

18. marec 2008 

PROGRAM:
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Postavili sme si domèek z tehlièiek Vedia by� ve¾mi vïaèné, ak s nimi h¾adá-
detskej dobroty. me možnosti jeho vyjadrenia. 

Murovali sme len z kvalitných tehál 
Mgr. Jana Langová,skutok priate¾stva, pomoc rodièom, dobre 

ZCŠ sv. J.Vianneyho v Rajcispravené domáce úlohy, úèas� na svätej 
omši, prejav úcty a oh¾aduplnosti. Stretli 
sme sa s ve¾kým nadšením, vysokou anga-
žovanos�ou, rados�ou zo spoloènej práce.

Deti si viac uvedomili skutky, ktoré sú 
vysoko cenené v oèiach Božích i ¾udských. 
Uèitelia opä� prikývli pravdivosti starého 
príslovia, že „najlepšie vonia chlieb, naj-
lepšie chutí so¾ a najlepšie milujú deti.“ 
Milujú jednoducho a úprimne: 
„Pani uèite¾ka, je dobrým skutkom aj to, že 
som vèera pozdravil ôsmich starých ¾udí?“ 
„Bol som v škôlke pre mladšiu sestru, lebo 
mamina mala doma ve¾a roboty.“ 
„Kúpila som mame maslo do koláèa.“ 
„Bol som veèer na sv. omši.“ 
„Kamarátovi som požièal auto na 
ovládanie.“...

V srdciach detí je ve¾ká túžba po dobre. 

Zdá sa, že zima ešte stále drží 
jar vo svojom zajatí. I cez jarné 
prázdniny z posledných síl nad 
prírodou chladne vládla.

Niè sa ale nebojte! Žiaci ZCŠ 
so svojimi uèite¾mi boli našu dlho 
èakanú jarièku v Porubskej doline 
poh¾ada�. Svižným krokom ju ce-
lú turistickou topánkou prešli a 
zapáleným ohníèkom z nej pani 
zimu vyhnali. I slaninku opiekli, 
aby cestu domov zvládli posilne-
ní.

Veria, že keï sa po prázdni-
nách do školy všetci vrátia, prebu-
dená jar bude už všade navôkol.

Naše Pastoraèné centrum poèas uplynulých 
fašiangov, presne 3. februára o 15. hodine otvo-
rilo dvere pre 150 detí a rodièov.
 Animátori z eRka Hnutia kres�anských spo-
loèenstiev detí pre nich pripravili pútavý pro-
gram. Spoloène navštívili rôzne stanovištia, na 
ktorých mohli pomôc� kuchárovi pripravi� jed-
nohubky; spolu s hudobníkom sa nauèi� nové 
pesnièky; u stolára si vystrúha� ve¾kú hoblinu; 
asistova� kúzelníkovi pri tajomných kúzlach èi  
u stavite¾a postava� dom z kociek. A ešte mnoho 
iných zaujímavých a zábavných aktivít. Azda 
najväèšou atrakciou bol odvoz taxíkom po scho-
doch do podkrovia, kde si potom mohli pochut-
na� na vlastnoruène vyrobených jednohubkách, 
zatancova� si ob¾úbené eRko tance a zabáva� sa 
skoro až do zotmenia.

Táto akcia bola finanène podporená z 2 % 
OZ Lackovci.

DOMCEK DOBRÝCH SKUTKOV 

PRÁZDNINOVÝ VÝLET 

Mgr. Jana Langová

DETSKÉ REMESELNÍCKE 
FAŠIANGY

Foto: archív ZCŠ

podujatia nevyhovujúci, parkovanie autobusov a iných dopravných 
prostriedkov nevyhovujúci a po stránke bezpeènosti – úplný kolaps. 
Núdzový východ len na hlavnú cestu a to žiadne dopravné predpisy 

Kto pozná pozadie tejto kauzy musí sa ve¾mi èudova�, že sa nepovo¾ujú. Teda èo teraz? Ani telocvièòa, ani športová hala. Stavba 
športová hala postavila tam, kde stojí. Táto bola pôvodne plánovaná chátra a èas neúprosne beží. Kto nájde správny recept na túto 
v športovom areáli mimo mesta. H¾adajme teda príèiny, preèo sa tak dlhodobú chorobu?
nestalo a stalo sa to, èo každého ve¾mi prekvapilo. Je pravdou, že mestské zastupite¾stvo sa touto kauzou zaoberá, 

ale už aj tých 15 rokov je trochu prive¾a na koneèné rozhodnutie. Kto Škoda, že autori tejto kauzy zaryto mlèia a ani do dnešného dòa 
èíta mesaèník Rajèan iste vie, že sa všetci poslanci už nieko¾kokrát nepovažovali za potrebné, aby sa nám obèanom aspoò ospravedl-
vyjadrili, že to bude ich prvoradou úlohou urobi� tomuto koniec, no nili, veï ide o nieko¾ko miliónovú investíciu.
ešte sa tak nestalo.Nepoviem niè nové, že to bolo rozhodnutie bývalého primátora a 

Preto navrhujem, aby sa táto kauza pridelila jednému poslan-jeho poslancov. Preèo ale takto rozhodli je tabu. Povrávalo sa, že toto 
covi alebo urèenej komisii, ktorá sa bude pravidelne športovou ha-miesto v tesnej blízkosti školy bolo zámerne vybraté s tým, že sa 
lou zaobera� až do koneèného doriešenia. Pod¾a doterajších sku-èasom spojí so školou a bude slúži� ako telocvièòa. Nestalo sa! Ale 
toèností nestaèí sa týmto zaobera� len raz do roka, ale na každom preèo? Ani telocvièòa – ani športová hala!
MZ toto rieši� a koneène dorieši�.Zdraví rozum aj lajkovi hovorí, že pre športovú halu je toto úplne 

JŠnevyhovujúce. Len nieko¾ko dôvodov: prístup pre športové 

Foto: archív ZCŠ

Veronika Huljaková

Mesaèník Rajèan poskytuje obèanom možnos� vyjadri� svoje názory na aktuálne otázky.

15 - ROÈNÁ KAUZA: ŠPORTOVÁ HALA
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Priesady uschnuté  zrežeme tesne nad ze- sa dopestúvajú zväè- okrasné trávy
mou. Po obschnutí pôdy môžeme sadi� . ša v pareniskách alebo v skleníku. ruže
Sadíme ich pod¾a možnosti na vo¾né slneèné Ak nemáme túto možnos�, vyseje-
miesto s hlinitou pôdou dobre zásobenou humu-me semená v byte do misiek a mla-
som. prevzdušòujeme intenzívnym vy-dé rastlinky rozsádzame pod sklo alebo fóliu až Trávnik Je koniec zimného spánku. Platí to rovnako 
hrabávaním. Zároveò ho prihnojíme. Prihnoju-potom, keï vyženú prvý pravý list.pre nás ako pre záhradu. I keï sme si cez zimnú 

Asi v polovici marca môžeme do skleníka prestávku dobre oddýchli, teraz už sa nevieme 
alebo studeného pareniska zasadi� kaleráb ale-doèka�, kedy budeme môc� kopa�, sia� a sadi�. 
bo zasia� reïkovku, žeruchu a listový šalát.

 staèí vysia�    V predchádzajúcich týždòoch sme „záhrad- Rajèiaky, papriku a baklažán
v polovici marca. Ak nemáme teplé parenisko kárèili“ prevažne v knihách, èasopisoch a kata-
alebo skleník, vysejeme semeno radšej do mi-lógoch. Teraz sa však zaèína práca, a to je ove¾a 
siek v byte.príjemnejšie, najmä ak na marcovej oblohe pek-

V tomto období predklièujeme  aby ne svieti slnko. Pod¾a dlhoroèných pozorovaní zemiaky,
sa na zemiakoch vytvorili krátke silné zelené možno v marci asi okolo Jozefa (19. marec) 
klíèky dlhé asi 2 cm.ráta� s dlhšie trvajúcim pekným poèasím. Pôda 

Keï pôda na povrchu obschne, môže sa už vonia jarou a v záhrade sa objavujú žiarivé 
skypri� a pripravi� na výsev alebo výsadbu. Ro-farebné škvrny prvých poslov jari. Krásne dni, 
bí sa to väèšinou v marci, v niektorých oblas-poèas ktorých zaènú pomedzi suché lístie vystr-

jeme aj  kompletným tiach až v apríli.kova� hlávky snežienky, šafrány, tulipány, narcisy a hyacinty
hnojivom, ktoré plytko zapracujeme do pôdy Koncom marca už môžeme do obschnutej prvosienky, narcisy, tulipány, 
konèíme s presvet¾ovaním a zmladzovaním pôdy sia� , ako prvé fialky, netrvajú dlho. Zima petržlen, mrkvu, cibu¾u, reïkovku
starších stromov.aj . Len èo pôda prestane lepi� na obuv, sa èasto vracia a oddiali našu šalotku

môžeme sadi� . Èím skôr to urobíme, prácu až do premenlivého dreviny
tým silnejšie budú vyháòa� v máji. Kry bez kore-apríla. To nás však nesmie To je zopár rád pre zaèínajúcich, ale aj skú-
òových obalov vysadené na jeseò, zrežeme na zastraši�. sených záhradkárov, ktorými sme chceli pripo-
polovicu, a slabé výhonky celkom odstránime. Ak chceme v jeseni toh- menú� zaèínajúcu jar a s òou spojené práce.
Pred novou výsadbou  treba pôdu dô-toroènú záhradkársku sezó- Aj keï to možno nie vždy tak vyzerá, ale       trvaliek

21. mareckladne pripravi�. V prvom rade treba odstráni� nu oznaèi� za úspešnú, mu- v kalendári je èierne na bielom.  je 
prvý jarný deò.trváce buriny a pôdu vylepši� kompostom. síme už v tomto období za-

Zvyšky trvaliek z predchádzajúcej jesene ako aj èa� s prípravnými prácami.

júci urèite odpustili malé zdržanie. V Kunerade ani silný dážï nepokazil 
náladu mládencov v maskách èi dievèat v krojoch. Mnohé babky si 
pripomenuli pri tanci èasy svojej mladosti a vykrúcali sa v rytme èardáša...

Nede¾ná ranná hmla s¾úbila slnieèko a to okolo obeda naozaj rozmra-
zilo aj dediny v blízkom okolí Rajca. Rajèania si nenechali ujs� zábavu       
v Porube, Jasenovom, K¾aèoch èi Zbýòove. Vynikajúce šišky, koláèe èi 
pagáèe boli dobrým základom pre ochutnávku rôznych destilovaných 
výpestkov ovocia jesene. Vo víre zábavy mnohí aj pozabudli na pracovné 
pondelkové ráno a tešili sa na utorok, ten pravý fašiangový deò v hornej 
èasti doliny.

Tu už skoro ráno vyšli do ulièiek dediny mládenci v krojoch pozväzo-
vaní do konských záprahov. V Ïurèinej, Lesnej a Faèkove ich sprevádzali 
masky, ako už po ve¾a desa�roèí. Mládenci a dievèence vytancovali 
obyvate¾ov aj hostí v prekrásnych kolesách hýriacich všetkými farbami. 
Veèerný kruhový tanec vo Faèkove zanechal všetkých nabitých množ-
stvom energie, ktorá vytryskla v malej miestnosti krèmy natrieskanej do 

pochovaní Tento rok bolo mimoriadne krátke obdobie medzi sviatkom Troch krá- prasknutia spievajúcimi chlapmi a dievkami. Túto energiu si po 
basy ¾ov a Popolcovou stredou. Aj napriek tomu vyvrcholilo skoro vo všetkých všetci odniesli vo svojich srdciach domov, aby im pomohla prekona� 

dedinách a dedinkách Slovenska nespútanými a krásne roztopašnými strasti pôstu, zaèínajúceho hneï na Popolcovú stredu. 
Je veru na èo spomína� a my môžeme by� urèite vïaèní dedinským veselicami, ktoré pripravili pôdu pre nasledujúce obdobie odriekania.

folklórnym súborom a samozrejme aj dobrovo¾ným hasièom, ktorí nám 
tieto krásne zážitky každý rok sprostredkujú. Už vo štvrtok pred Popolcovou stredou najväèší slovenský fašiangový 

Teraz sa už v k¾ude a pokoji tešme na nieèo nové, èo vždy po období organizátor Ivan Köhler odštartoval ve¾kolepý sprievod masiek mestom 
pôstu obohatí náš duchovný život ve¾konoèné sviatky...Žilina. Úžasný farebný program nezaprel majstra. Po prílete masiek z veže 

Text a foto: M. Bellankostola vybuchla záplava zábavy okorenená hos�ami krá¾om a krá¾ovnou. 
V tejto úlohe konský záprah priviezol Romana Pomajba a Petru Polnišovú. 
Po privítaní nastali tie pravé fašiangy aj s ozajstnou zabíjaèkou, tancom 
masiek a samozrejme aj s ¾udovou veselicou až do samej polnoci s tradiè-
ným záverom – pochovávaním basy v podaní dlhoroèných „basistov“       
z Kamennej Poruby.

To ukázalo, v akom duchu sa záver fašiangov ponesie aj v Rajeckej 
doline. Dychovky si vyleštili svoje nástroje a už v sobotu to odštartovala 
Straòanka v Stránskom. Krásne vyzdobený záprah s rebrinákom vítala      
v uliciach celá dedina a tancu nebolo konca kraja. Štýlové masky tancovali 
po celej ceste a neunikol im ani šofér linkového autobusu, ktorému cestu-

VEL’KÝ FAŠIANGOVÝ OŠIAL’ JE ZA NAMI...VEL’KÝ FAŠIANGOVÝ OŠIAL’ JE ZA NAMI...

PRVÍ POSLOVIA JARIPRVÍ POSLOVIA JARI

Šzá
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Najznámejšie domáce podujatie   
v behu na lyžiach Biela stopa pri 
Kremnici odštartovala svoju 35. ka-
pitolu.

Na výborne pripravených tratiach 
si svoje bežkárske umenie vo¾nou technikou vyskúšalo 14 rajèa-
nov. Na dlhšej 48 km trase podal Peter Kasman vynikajúci výkon a 
medzi lyžiarmi špecialistami obsadil celkovo 31. miesto. Po prvý 
krát svoj lyžiarsky maratón zvládla Janka Žideková a obsadila       
1. miesto vo svojej kategórii. Na kratšej 25 km Bielej stope bola     
v kategórii tretia Janka Kardošová. Mimo poradia 25-ku otestovali 
aj Barbora Žideková a Lukáš Pekný.

Výsledková listina:

48 km (374 mužov)
  31. Kasman Peter 2:33:19
  69. Cesnek ¼uboš 2:45:52
  86. Odlevák Tomáš 2:53:14
111. Uhlárik Pavol 2:59:23
120. Vanák Ján 3:03:06
177. Koleda Zdeno 3:22:09
290. Stupòan Jozef 4:13:41

V Banskej Bystrici – Badíne sa konal 9. februára ZIMNÝ VÝSLEDKY: 
TURNAJ VO FUTSALE. Zúèastnili sa ho extraligista z Bratisla-
vy (INTER BA), extraligista z Banskej Bystrice (CELTIC BB), Celtic BB – Šalková BB 2 : 0
mužstvá FC Partizán Bratislava, FC Šalková Banská Bystrica. PARTIZÁN 04 Rajec – Partizán BA 2 : 2 (1:1) Pekara, Grupáè

Mesto Rajec reprezentoval PARTIZÁN 04 Rajec, ktorý na Inter BA – Šalková BB 5 : 1
kvalitne obsadenom turnaji príjemne prekvapil a pri troche š�astia PARTIZÁN 04 Rajec – Celtic BB 1 : 2 (0:1) Pekara
mohol postúpi� do finálového turnaja, kde sa dostali prvé 2 muž- Partizán BA – Inter BA 2 : 5
stvá. Nakoniec si vybojoval výborné 3. miesto a tak po dlhom èase PARTIZÁN 04 Rajec – Šalková BB 3 : 1 (1:0) 2x Pekara, Valach
futsal v Rajci opä� slávil úspech. Celtic BB – Partizán BA 3 : 1

PARTIZÁN 04 Rajec – Inter BA 0 : 0
Šalková BB – Partizán BA 7 : 2
Inter BA – Celtic BB 1 : 1

TABU¼KA:

1. Celtic Bánska Bystrica 4 –     3 1 0   8 : 3 7
2. Inter Bratislava 4 –     2 2 0 11 : 4 6
3. PARTIZáN 04 Rajec 4 –     1 2 1   6 : 5 4
4. FC Šalková BB 4 –     1 0 3   9 : 11 2
5. FC Partizán BA 4 –     0 1 3   7 : 17 1

Partizán vo všetkých zápasoch zahral takticky výborne a aj       
s extraligistami mohol vyhra�, lenže v rozhodujúcej chvíli jeho 
hráèom stáli v ceste žrde súperových brán.

Partizánu naš�astie zabrali tradièný strelci, fungovala mu aj 
obrana a brankár patril medzi najlepších hráèov na celom turnaji.

Vyzerá to tak, že ak sa zoženú finanèné prostriedky, tak            
15. marca 2008 sa PARTIZÁN 04 Rajec ešte raz pokúsi v Banskej 
Bystrici prebojova� do finálového turnaja.

Držme im palce!
Text a foto: PARTIZÁN 04 Rajec

48 km (24 žien)
  17. Žideková Jana 3:47:35

25 km (369 mužov)
146. Kavec Ján 2:05:24
159. Uhlárik Ján 2:11:06

25 km (67 žien)
  26. Staškovanová B. 2:13:30
  28. Karodšová Jana 2:14:45

Foto: archív Maratón klub Rajec

Pavol Uhlárik

ÚSPEŠNÁ BIELA STOPA

Maratón klub Rajec vás pozýva 

RAJECKÝ BOROŠOVEC – 13. roèník

15. 3. 2008 o 11.00 hod.
Miesto konania: Šuja (2 km od Rajca smer Prievidza)

Bližšie informácie: www.maratonrajec.wz.sk

BRONZOVÍ FUTSALISTI

MESTO RAJEC REPREZENTOVALI:

Foto: horný rad z¾ava: Jozef Oèko, Peter Mišo, Karol Židek, Martin Zadòan
dolný rad z¾ava: Michal Biely, Branislav Valach, Ján Štrba, Jakub Pekara, Pavol 
Mišo, Jakub Grupáè a brankár Michal Pekný.
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„Kto žije v srdciach svojich milých,
nie je màtvy,  je len vzdialený“

SPOMIENKA

Dòa 25. 3. 2008 uplynie rok 
od smrti nášho najmilšieho
Miroslava Prokopovièa. 

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu s nami tichú spomienku. S láskou 
spomína manželka Mária a synovia 

Miroslav a Peter.

SPOMIENKA

Riadková inzercia:Riadková inzercia:

inzercia

VÝZVA PRE AKTÍVNE MAMIÈKY

Nezisková organizácia Áno pre život
ponúka pre aktívne mamièky na materskej dovolenke 

priestor v Komunitnom centre pri Domove Gianny   
B. Mollovej v Rajci na vytvorenie Materského centra.

Materské centrá (MC) sú podporné neziskové zariadenia pre rodiny     
s de�mi alebo pre ktorúko¾vek blízku osobu, ktorá die�a opatruje. 
Vznikajú „zdola“, t.j. zakladajú ich spontánne predovšetkým ženy na 
materskej dovolenke, ktoré sa zároveò stávajú na urèité obdobie ich 
manažérkami. Pretože ich spájajú rovnaké problémy a potreby, MC 
fungujú na báze vzájomného pochopenia, pomoci a z toho prameniaceho 
entuziazmu tieto potreby naplni�.

Poslanie MC je pomôc� die�a�u tým, že pomáhajú jeho rodièom. Vytvá-
ra motivaèné prostredie:
·  pre vzájomné pomáhanie a uèenie sa, sú podnetom pre aktívne 
riešenie vlastných problémov 
·  pre stretávanie a zbližovanie sa ¾udí rôzneho zázemia, vzdelania,  
vyznania, s rôznymi skúsenos�ami, èím motivujú ¾udí k znášanlivosti 
·  pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo 
·  pre osobnostný rast, èím otvárajú nové príležitosti a druhé šance 
·  pre formovanie a posilòovanie obèianskeho princípu 
·  pre bezpeènú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a 
pre budovanie prvých vz�ahov (zdroj:  )

Ak vás táto informácia zaujala zatelefonujte nám 
na èíslo telefónu 041/549 49 50 alebo mailujte na 

ontakt: Anna Verešová)

http://www.materskecentra.sk

apz@nextra.sk  (k

VÝZVA PRE AKTÍVNE MAMIÈKY



RAJÈAN 3/2008

Narodení
Andrej Dudák – február
Kristián Lingeš – február
Daniel Betinský – február

Naïa Mária Šimeková – február

Jubilanti marec 2008Jubilanti marec 2008

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

60 rokov
Anna Lednická

70 rokov
Mária Pekarová

80 rokov
Antónia Bieliková

85 rokov
Jozefa Skokanová

87 rokov
Jozef Hajster

88 rokov
Anna Š�astná

Opustili nás
Ján Koleda 1934 – 3. 2. 2008

Mária Janušová 1928 – 14. 2. 2008
Marta Rybárová 1953 – 24. 2. 2008

Sobáše
Ján Mišièák a Mária Deáková

95. výroèie narodenia

* 19. 3. 1913 Rajec – † 3. 9. 1984 Bratislava

sochár, pedagóg

165. výroèie narodenia

* 24. 3. 1843 Rajec – † 29. 10. 1894 Levoèa

knaz, národný pracovník, pedagóg, spisovatel’, prekladatel’

i v rodnom meste na námestí Pamätník oslobodenia a na cintoríne, 
kde vytvoril rodièovský náhrobok s bronzovým reliéfom matky.        

K svojmu rodisku mal vrelý vz�ah a ležal mu na srdci jeho kultúr-
ny a spoloèenský vzostup prameniaci z hrdosti na vlastnú minulos� a 
tradície. Rudolf Pribiš mal rád naše mesto a Rajeckú dolinu. Sem 
chodil pookria� a naèerpa� tvorivých síl a inšpirácií.

Pochádzal z Rajca, kde sa narodil do rodiny pernikárskeho 
majstra. Po základnej škole študoval na gymnáziu v Trenèíne. 
Už poèas stredoškolských rokov sa zaujímal o kreslenie, ale 
cestu za výtvarným vzdelaním nastúpil až po nieko¾koroènom 
štúdiu medicíny. Od roku 1935 študoval na Akadémii výtvar-
ných umení v Prahe. Pod vedením prof. O. Španiela získal nielen 
vynikajúcu odbornú prípravu ale aj príležitosti tvorivého uplat-

Celý život bol dobrým Slovákom s peèa�ou pansláva. Viera v národ nenia sa. Už v roku 1936 získal II. cenu Akadémie výtvarných 
a láska k ¾udu snúbili sa v òom v pevný nerozluèný celok, silný unies� umení na výstave poslucháèov akadémie v Prahe za reliéf „Pit-
�archy, príkoria, schopný pracova� pre národ bez nádeje na odmenu.va“. V nasledujúcom roku to už bola I. cena za reliéf „Na pláži“.

Študijné štipendium nikdy nedostal, hoci mal naò nárok. Po vyštu-Na scénu našich kultúrnych dejín vstúpil zaèiatkom štyrid-
dovaní gymnázia v Banskej Bystrici vyštudoval teológiu vo Viedni a siatych rokov. Krásu a èistotu poznania mu vštepovala Rajecká 
univerzitné štúdia filozofie na Budapeštianskej univerzite skonèil tiež dolina. Tu sa narodil, tu rástol, tu sa v òom zrodilo odhodlanie 
s vyznamenaním.vdýchnu� život do hliny, kameòa èi bronzu.

V roku 1866 bol vysvätený za kòaza. Krátko úèinkoval vo Viedni, V roku 1940 sa natrvalo usadil v Brati-
potom pastoroval ako kaplán v Banskej Bystrici, ktorá bola v osídlach slave. Vytvoril celý rad významných diel. 
maïarónov. Zaymus to �ažko znášal, preto na pozvanie Èulena pri-Získal cenu Obchodnej a priemyselnej 
šiel na gymnázium do Znieva. Keïže Zaymus mal i skúšku z klasic-komory za sochu „Matka“. Realizoval 
kej filológie, mohol vyuèova� klasické reèi vo všetkých triedach pamätnú tabu¾u rajeckého rodáka – kòaza 
gymnázia. Ako výborný pedagóg bol Zaymus poverený krá¾ovským Romualda Zaymusa na farskej budove     
radcom napísa� uèebnice aj pre štátne školy. Napísal 10 uèebníc v Bytèici. V roku 1955 bol odhalený 
(èítanky, mluvnice, ústavopisy, piesne...). Podie¾al sa aj na úprave Pomník oslobodenia v Žiline. Na Slavíne 
uèebných osnov pre kat. ¾ud. slov. školy. Preložil Danteho Božskú ko-vytvoril reliéfne bronzové dvere. Za túto 
médiu. Bol èlenom spolku sv. Vojtecha.prácu bol v roku 1960 poctený titulom 

Po zatvorení gymnázia v Znieve roku 1874 odišiel k bratovi „Laureát štátnej ceny K. Gottwalda“. V roku 1971 mu bol ude-
Romualdovi do Bytèice, kde zložil „Veniec katolíckych piesní“. Ro-lený titul národný umelec. Bol pedagógom, tiež rektorom na 
ku 1876 odchádza uèi� na gymnázium do Užhorodu, odkia¾ roku VŠVU v Bratislave. Osobitnou kapitolou je Pribišova medai-
1879 bol poslaný na gymnázium do Prešova a nakoniec roku 1881 sa lérska tvorba. Možno poveda�, že on vytvoril slovenskú me-
usadzuje v Levoèi, kde ako profesor vyuèoval zdarma až do svojej dailu. Jeho medaily a insígnie reprezentujú kus výtvarnej 
smrti.národnej kultúry. S dielom Rudolfa Pribiša sa možno stretnú�     

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA NA RODÁKOV

Averz medaily 
mesta Bratislava, 

1946, bronz

RUDOLF PRIBIŠRUDOLF PRIBIŠ

CYRIL GABRIEL ZAYMUSCYRIL GABRIEL ZAYMUS

Spracovala Šzá
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Vstupenky si môžete zakúpi� na Mestskom kultúrnom stredisku v Rajci denne od 8.00 - 17.00 hod.

MsKS v Rajci vás pozýva na koncertMsKS v Rajci vás pozýva na koncert

skupina SENZUS

hos� programu 

ŠTEFAN HRUŠTINEC

10. 4. 2008 
o 19.00 HOD.

KULTÚRNY DOM 
V RAJCI

skupina SENZUS

10. 4. 2008 
o 19.00 HOD.

KULTÚRNY DOM 
V RAJCI

hos� programu 

ŠTEFAN HRUŠTINEC

Žiaci Mestskej základnej školy na Lipovej ul. sú správni 
bojovníci. Denne zápasia s množstvom predmetov, s množ-
stvom nových vedomostí. Poriadny boj prebieha aj na hodinách 
anglického jazyka. A že žiaci ví�azia, dokazuje naša výstava 
projektov a prác žiakov 6. až 9. roèníka. Pretože sú to originálne 
práce detí, sú tam samozrejme aj chyby. Tie sme spoloène na 
hodinách opravovali, ale nechceli sme zasahova� do pôvodných 
prác. Ich hodnota nie je len v anglickom texte, ale vysoko 
hodnotíme aj nápa-
dy a grafické spra-
covanie.

Pravda, My Žilinské noviny,

Žilinský veèerník, Život,

Slovenka, Pamiatky a múzeá,

èasopis o fotografii a umení PORT. No. 
21

V pracovných dòoch 

T K O Á A Í E  A G I T N U YA T Z P S M S N L È I O MTAKTO ZÁPASÍME S ANGLIÈTINOU MY

Dominika Tordová
MZŠ Rajec

Výstavu vo výstavnej sieni Radnice 
v Rajci sme pripravili na

 

marec - mesiac knihy.

Výstavu vo výstavnej sieni Radnice 
v Rajci sme pripravili na

marec - mesiac knihy.
 Mestské kultúrne stredisko v Rajci 

dakuje Materskej škole na Mudrochovej ul. 
za výstavu „PRÁCE DETÍ“.
Materskej škole na Mudrochovej ul

„PRÁCE DETÍ“.

v priestoroch knižnice.v priestoroch knižnice.

èítania dennej tlaèe a èasopisov:èítania dennej tlaèe a èasopisov:

ponúka 
všetkým obyvate¾om možnos�

ponúka 
všetkým obyvate¾om možnos�

MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MsKS V RAJCI MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MsKS V RAJCI 

MsKS



1. miesto s disko choreografiou HVK VES- taneèníci a podarilo sa im vytancova�.Naše prvé vystúpenia v roku 2007 sme pre-  
5. miesto vo finálovom kole show choreografii zentovali na kultúrno-spoloèenských poduja- MÍRNA PÁRTY choreograf Mgr. Katarína 
DVK s choreografiou ANJELI choreograf tiach, ktoré organizovali: Drevodom Rajec, Töröková, Barbora Töröková.

1. miesto s show choreografiou DVK BANDI- Mgr. Katarína Töröková.ZIPP Rajec a ZŠ v Rajeckej Lesnej. 
TI NA MORI Tiež po prvýkrát tancovali na sú�aži naše naj-Boli to premiérové vystúpenia s choreogra- choreograf Mgr. Katarína Törö-

menšie taneèníèky a za choreografiu MACKO fiami, ktoré sme si pripravili na novú taneènú ková.
UŠKO (  okrem 2. miesto s disko choreografiou DVK MACH choreograf Barbora Töröková)sezónu 2007.  
obrovského potlesku získali aj uznanie Taneènú sezónu 2007 sme zaèali sú�ažou A ŠEBESTOVÁ choreograf Mgr. Katarína Tö-
poroty.EFFECT DANCE CUP 2007 (31. 3. 2007)   r ö k ová.

Školský rok sme ukonèili s 22 oceneniami.v Zlíne. Sú�ažilo sa vo freestyle v 3 vekových Opä� sme cestovali do Èiech na HOT DAN-
kategóriách. Nám sa podarilo získa�: CE 2007 Valasšké Meziøíèí. Bola to sú�až mo-

21. 6. 2007 DIVADELNÁ 2. miesto  sa konal ïalší roèník  v detskej vek. kategórii s choreogra- derných tancov, kde sa nám ako jedinému zás-
ŠUJA 2007Banditi na mori . Opä� tu bola skvelá prehliadka fiou  choreograf Mgr. Katarína tupcovi zo Slovenska podarilo získa�:

1. miesto v show art choreografii DVK BAN- tanca, spevu, divadla..., ktoré sme dopåòali aj my Töröková.
4. miesto DITI NA MORI svojimi choreografiami. Býva tu vždy fantastic- v detskej vekovej kategórii s choreo- choreograf Mgr. Katarína 

MACH A ŠEBESTOVÁ ká atmosféra a bolo tomu tak aj tento rok. Bol to grafiou  choreograf Töröková.
„krásne strávený deò plný zábavy“.1. miesto v disko choreografiách JVK LET´S ozaj Mgr. Katarína Töröková.

Ocenenie poroty GO Naše choreografie sme prezentovali aj 24. 6.  za scénickú choreografiu v ju- choreograf Barbora Töröková.
KONTRAST 2. miesto v show art choreografii HVK VES- 2007 na námestí v Rajci – Ladislavské hody.niorskej vekovej kategórii chore-

MÍRNA PÁRTY Cez prázdniny sme sa zúèastnili taneèného ograf Barbora Töröková. choreograf Mgr. Katarína Tö-
Ocenenie poroty vystúpenia v Kunerade.za disko choreografiu v hlav- röková, Barbora Töröková.

VESMÍRNA PÁRTY 4. miesto v hip hop choreografiách HVK V spolupráci s MsKS v Rajci sme zor-nej vekovej kategórii 
MOŽNO PRÍDE MATELKO ganizovali, na záver kultúrneho leta, taneènú choreograf Mgr. Katarína Töröková, Bar-bora choreograf Sa-

show, ktorej sa zúèastnili taneèníci TS Fantastic Töröková. ša a kol.
Prievidza, Dobrava Škvaridlová so svojimi Boli to ve¾mi cenné ocenenia, nako¾ko 
taneèníèkami a taneèníci s TS SH Univer-free-style zahàòa všetky štýly tanca.
sity Bratislava. No urèite nezabudneme na ozaj skvelú 

V lete sme sa zúèastnili taneèného sús-a nezabudnute¾nú atmosféru, ktorú sa po-
tredenia v Terchovej.darilo vytvori� organizátorom taneènej 

Aj tento rok sme sa opä� pripravovali sú�aže.
Top na pokraèovanie taneènej sezóny a taktiež 27. 4. 2007 sa konala taneèná sú�až 

Dancing Topo¾èany sme pripravovali nové choreografie.. Podarilo sa nám zís-
Posledný prazdninový vikend sme sa ka�:

2. finálové ocenenie zúèastnili taneèného workshopu v Liptov- v kategórii show cho-
BANDITI skom Hrádku.reografie deti s choreografiou 

NA MORI Pod vedenim lektorov sme sa mohli  choreograf Mgr. Katarína 
zdokonali� v rôznych taneèných štýloch: Töröková.
hip hop-e, disku, modernom tanci, scénic-Táto sú�až priniesla sklamanie mnohým 
kom tanci a v jazze.taneèným súborom, nako¾ko organizátor 

Dva úmorné dni nám priniesli mnoho tohto roèníka zrejme nedokázal zvládnu� 
taneèných zážitkov, skúsenosí a mnoho taký nápor taneèných skupín. Možno sa im 
nových poznatkov z rôznych oblastí tanca.to na budúci rok podarí lepšie.

V septembri sme uskutoènili nábor Ïalšia sú�až sa konala v Ružomberku 
DANCEROSE 2007 nových taneèníkov a vytvorili sme dve . Bola to Celosloven-

nové detské taneène skupiny.ská taneèná sú�až v moderných a módnych 
Posledná sú�až, ktorej sme sa zúèas-tancoch.

tnili sa konala 16. 12. 2007 Žiline pod Tu sa nám podarilo získa� :
„Žilinský kryštál“.1. miesto s disko choreografiou HVK názvom Posledná sú�až, ktorej sme sa zúèastnili 

VES-MÍRNA PÁRTY Sú�až organizovalo CVÈ Spektrum Žilina.choreograf Mgr. pred prázdninami sa konala v Dolnom Kubíne 
Podarilo sa nám získa� :Katarína Tö-röková, Barbora Töröková. pod názvom TANEÈNÝ KUBÍN 2007. Bola to 
1. miesto disko choreografiou HVK VES-1. miesto s disko choreografiou duo HVK celoslovenská sú�až v moderných a módnych 
MÍRNA PÁRTY CHARMED Ivana Galovièová, Veronika Tö- choreograf Mgr. Katarína tancoch. A èo sa nám podarilo vytancova� ?

röková Töröková, Barbora Töröková. choreograf: Ivana, Veronika, Mgr. Kata- 1. miesto disko choreografiou HVK VES-
2. miesto s disko choreografiou duo JVK rína Töröková. MÍRNA PÁRTY choreograf Mgr. Katarína 
ÈAROVNÝ HRNIEC Lenka a Viktória Dá-2. miesto s disko choreografiou DVK MACH Töröková, Barbora Töröková.
vidíkovéA ŠEBESTOVÁ  choreograf Mgr. Katarína Törökováchoreograf Mgr. Katarína Tö- 1. miesto s disko choreografiou duo HVK 
2. miesto so show choreografiou JVK Chorus röková. CHARMED Veronika Töröková, Ivana Ga-
Line Aïka Stranianková, Katka Vysoká3. miesto s show choreografiou DVK BANDI-  lovièová choreograf Ivana, Veronika, Mgr. Ka-

TI NA MORI choreograf Mgr. Katarína Töröková, Barbora choreograf Mgr. Katarína Törö- tarína Töröková.
Töröková.ková. 1. miesto s disko choreografiou duo JVK 
3. miesto so show choreografiou duo  HVK ÈAROVNÝ HRNIEC Lenka a Viktória Dá-
CHARMED Veronika Töröková, Ivana Ga-Ve¾a sme neoddychovali, pretože 12. 5. 2007 vidíkové choreograf Mgr. Katarína Töröková.
lovièová choreograf Ivana, Veronika, Mgr. sa konala ïalšia celoslovenská taneèná sú�až 2. miesto s disko choreografiou DVK MACH 

FANTASTIC DANCE – BOJNICE 2007. Katarína Töröková. A ŠEBESTOVÁ choreograf Mgr. Katarína 
3. miesto s disko choreografiou DISKO Ve¾mi sa podobala sú�aži v Zlíne. Taneèníci sa Töröková.
Nikola Rybárová, Romana Domanická vzájomne povzbudzovali. Bola tam naozaj ne- 3. miesto s show choreografiou DVK BAN-
choreograf Mgr. Katarína Töröková.zabudnute¾ná atmosféra, ktorá prinášala rados� DITI NA MORI choreograf Mgr. Katarína 

a zážitok z tanca. Töröková.
Podarilo sa nám získa� : Po prvýkrát tancovali na sú�aži aj naši noví 
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Text a foto: K. Töröková
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