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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
Kedy sa zaène s rekonštrukciami Zák-
ladnej školy Lipová ul. a Materskej 
školy na Mudrochovej ul.?

Na MZ sa prejednávala 
aj elektrifikácia Zá-
hradkárskej osady Tàs-
tie pri kúpalisku pre 
zhruba 180 záhradok.

Ovplyvní rekonštrukcia chod školy?

Kedy sa budú odovzdáva� byty v byto-
vom dome na ul. S. Chalúpku?

Mala by sa uskutoèni� výstavba rodin-
ných domov na pozemkoch pri býva-
lých verejných WC.

Ako pokraèujú práce na rekonštrukcii 
základnej umeleckej školy?

respektíve nejaká iná výstavba, ktorá by 
doplnila služby v meste.

Stavenisko MŠ Mudrochová už bo-
lo odovzdané dodávate¾ovi rekonštruk-
cie a keï sa oteplí zaène sa s prácami.

Stavenisko ZŠ Lipová sme odov-
zdali 9. februára a okamžite sa zaène so 
zemnými prácami.

Už v minulom roku sme zaèali roko-
Zemné práce by nemali ovplyvòo-vania so SSE a.s. Žilina v spolupráci      

va� chod školy. Samozrejme, že budú s EEM Žilina oh¾adom elektrifikácie 
pôsobi� rušivo. záhradok na základe požiadaviek maji-

Rekonštrukcia obvodových múrov te¾ov záhradok. 
však zasiahne dos� znaène do vyuèova-V minulom roku sme dostali pred-
cieho procesu. Pravdepodobne dôjde ku bežný prís¾ub na elektrifikáciu záhra-
dvojzmennej prevádzke. Spôsob rekon-dok, ale vzh¾adom nato, že prišla hospo-

štrukcie sa bude organizova� medzi zá-dárska kríza väèšinu investièných akcií 
kladnou školou a dodávate¾om tak, aby elektrárne pozastavili. Naše rokovania 
mohli práce pokraèova� èo najpružnej-napriek tomu prebiehali s elektráròami 
šie. poèas celého minulého roku. V tomto 

Vyuèovací proces sa bude musie�    roku sme elektráròam žiados� z minulé-
v priebehu 8 mesiacov prispôsobi� re-ho roka doplnili o dokumentáciu, ktorá 
konštrukcii.bola predložená k územnému rozhodnu-

tiu výstavby záhradkárskej osady. 
Máme informácie, že na jar by sa 

mala pripravi� projektová dokumentá-
Keïže sme pokroèili v rokovaniach      cia pre realizáciu stavby a potom by sa 

s plynáròami predpokladáme, že vo fe-mal uskutoèni� proces vydania staveb-
bruári by sme mali ma� už plynomer a ného povolenia. Ešte v roku 2010 by sa 
potom môžeme zariadi� kolaudáciu. mala zrealizova� elektrifikácia Záhrad-

Všetky podklady sú už odovzdané kárskej osady Tàstie.
na SPP. MZ už prijalo uznesenie o tom, 
že rozvod plynu dá do prenájmu plynár-
òam a teraz èakáme kedy nám oznámia, 
že zmluva o prenájme zariadenia je pri-
pravená, môžeme ju ís� podpísa� a po-V minulosti sme informovali o tom, 
žiada� o plynový meraè. že nemenovaný obchodný re�azec má 

Keï bude plynomer okamžite spus-vážny záujem postavi� na týchto po-
tíme kolaudáciu.zemkoch svoju prevádzku. Firma, ktorá 

záujem prejavila mala od nás prís¾ub, že 
keï si vykúpi ostatné pozemky pod 
stavbu, mesto im odpredá pozemky, 

Predpokladáme, že v apríli už budú ktoré má vo svojom vlastníctve. 
ukonèené stavebné práce. Všetky zre-Keïže firma po viac ako roku nebo-
konštruované priestory sú už vyma¾o-la schopná tieto pozemky sceli� a vykú-
vané, na tre�om podlaží je už položená pi�, uznesenie, ktoré sme v tom èase pri-
plávajúca podlaha a zaèalo sa s poklada-jali, sme na MZ asi dve zastupite¾stva 
ním podlahy v podkroví. dozadu zrušili a následne sme rozhodli  

Priestor na vyuèovanie pre základnú o tom, že pozemky, ktoré tam mesto má 
umeleckú školu sa celkovo zväèšil – sú to štyri parcely z toho dve väèšie – 

2mesto odpredá. približne o 400 až 800 m .
Pod¾a návrhov verejno-obchodnej 

Za rozhovor ïakuje: Šzású�aže budeme zvažova�, èi sa na parce-
Foto: Šzá a archív MsÚlách bude da� postavi� nieko¾ko domov, 

ZAÈALA SA REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY LIPOVÁ

POKRAÈOVANIE PRÁC NA REKONŠTRUKCII 
ZUŠ V RAJCI

Pred dokonèením

Na zaèiatku rekonštrukcie

Podkrovie – chodba

Uèebòa v podkroví

Podkrovie – pokladanie podláh

Dokonèená uèebòa na tre�om podlaží
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Mestský úrad pripravil návrh Dodatku è. 1 k smernici              
è. 43/2009 – Smernica o urèovaní cien, postupu a podmienok pre 
nájom nebytových priestorov a ostatného hnute¾ného majetku       
v meste Rajec. V rámci dodatku vymedzuje presnejšie krátkodobé 

Prvé tohtoroèné zasadnutie Mestského zastupite¾stva v Rajci používanie majetku mesta. Poslanci dodatok jednomyse¾ne schvá-
(MZ) sa uskutoènilo 4. februára. lili.

V interpeláciách poslanci predostreli požiadavky obèanov, kto-V prvom bode programu informovala hlavná kontrolórka mesta 
rými sa bude zaobera� mestský úrad.Ing. Bibiana Sekáèová o kontrole plnenia uznesení prijatých na 

MsÚposlednom minuloroènom MZ, ako aj o uzneseniach doposia¾ nes-
plnených. Poslanci správu zobrali na vedomie.

V ïalších bodoch si poslanci stanovili termíny rozborov hospo-
dárenia v mestských príspevkových a mestských rozpoètových 
organizáciách a termíny riadnych zasadnutí MZ pre rok 2010.

Následne sa poslanci zaoberali výsledkami verejno-obchodnej 
sú�aže a taktiež odsúhlasili ïalšie verejno-obchodné sú�aže na pre-
daj pozemkov.

Hlavná kontrolórka mesta informovala poslancov o výsledku 
uskutoènených kontrol za december 2009 a januára 2010. Taktiež 
podala správu o kontrolnej èinnosti za rok 2009. Poslanci obe sprá-
vy zobrali na vedomie.

Primátor predložil poslancom MZ návrh na schválenie prekle-
novacieho úveru samostatne na realizáciu dvoch stavieb, t.z. re-
konštrukciu Základnej školy na Lipovej ul. a samostatne pre Mater-
skú školu na Mudrochovej ul. Svoje stanovisko písomne predložila 
poslancom hlavná kontrolórka mesta, ktorá odporuèila prija� návrh 
na preklenovací úver.

prevyšuje pôvodnú výšku pokuty. Touto 
skutoènos�ou bývajú ¾udia vo vašej situá-
cii, nemilo zaskoèení. Vo väèšine prípadov 
však, pokia¾ všetko prebehlo v súlade so 
zákonom, sa s tým už nedá niè robi�. Vymá-
haná poh¾adávka sa totiž medzièasom roz-
šírila o úrok z omeškania (ak si ho dopravca 
uplatòoval), trovy súdneho konania, trovy 
právneho zastúpenia a trovy exekúcie.

Na záver by som chcel ešte upozorni� 
všetkých èitate¾ov, aby akéko¾vek svoje 

súd zaviazal prepravcovi vymáhanú poh¾a-Zrejme nie ste jediný, kto podobnú situ- nesporné splatné záväzky nebrali na ¾ahkú 
dávku zaplati�.áciu v živote musel rieši� a z tohto dôvodu váhu a snažili sa ich splni� alebo dohodnú� 

Tvrdíte, že nikdy vám nebolo žiadne vám hneï na úvod môžem zodpoveda� na sa na splátkovom kalendári, ešte pred tým 
rozhodnutie súdu doruèené, ani ste sa žiad-vašu prvú položenú otázku, aj keï je prav- ako protistrana vec postúpi na súd alebo 
neho súdneho konania nezúèastnili. Nuž, da, že všetky detaily vášho prípadu nepoz- nebodaj exekútorovi. Môžu sa tým vyhnú� 
Obèiansky poriadok pripúš�a možnos�, nám. Áno, je to možné. zbytoèným výdavkom.

Mgr. Lukáš Bútoraaby súd stanovil úèastníkovi, ktorého pobyt Stáva sa, že cestujúci, ktorý cestuje 
advokátsky koncipientnie je známy, ktorému sa nepodarilo doru-„naèierno“ (hoci prísne v právnom slova 

èi� písomnosti na známu adresu v cudzine a zmysle nejde o pokutu, ale o urèitú zvýšenú 
pod., opatrovníka. Èi k tomu došlo aj vo va-úhradu cestovného) v stanovenej lehote 
šom prípade, sa dá zisti� zrejme len zo súd-prepravcovi dobrovo¾ne nezaplatí. Aby 
neho spisu, ktorý sa vzh¾adom k tomu, že mohol prepravca vymáha� vyrubenú „po-
konanie prebehlo pred dlhou dobou, nachá-kutu“ aj proti vôli „èierneho pasažiera“, 
dza v archíve konkrétneho okresného súdu, musí si najskôr zabezpeèi� takzvaný exe-
ktorý vec prejednával. Tu by som videl aj kuèný titul, èo je zvyèajne vykonate¾né 

Bez existencie exekuè- jedinú možnos� pre vás ako zisti� èi súdne súdne rozhodnutie. 
ného titulu, by exekúcia nebola možná. konanie voèi vám ako odporcovi prebehlo    

v súlade so zákonom a èi je pravda, že ste Z tohto dôvodu predpokladám, že aj vo va-
žiadne písomnosti zo súdi nikdy neprev-šom prípade riadne prebehlo súdne konanie 
zali.a daný dopravný podnik disponuje právo-

Napokon spomínate „vysokú sumu pe-platným a vykonate¾ným platobným rozka-
òazí“, ktorá zrejme aj nieko¾konásobne zom, prípadne rozsudkom, v ktorom vás 

VÝZVA OD EXEKÚTORA NA ZAPLATENIE POH¼ADÁVKY

PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA

Prišiel mi od exekútora list, že mám zaplati� vysokú sumu peòazí, pretože 
som vraj pred hádam deviatimi rokmi, išiel v Bratislave naèierno elektrièkou. Ja 
si na niè také nepamätám, ani žiadny rozsudok som nikdy nedostal. Je to možné? 
Èo mám robi�? 

Peter D.

Vaše otázky právneho charakteru do 
rubriky Právna poradòa môžete v pí-
somnej forme odovzda�:

1. osobne v Mestskom kultúrnom stre-
disku Rajec.
2. e-mail: 
3. vhodi� do schránky pred vstupom do 
MsKS Rajec

Na otázky vám odpovie advokátka 
JUDr. Anna Kecerová-Veselá.

mesacnikrajcan@rajec.net

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

POÏAKOVANIE
Nezisková organizácia Slovenského Èerveného krí-

ža v Rajci ïakuje sponzorom za ich ochotu napomôc� 
nám pri organizovaní fašiangového posedenia konané-
ho 23. januára.

Vïaka patrí sponzorom: Mestský úrad v Rajci, 
Kofola Rajecká Lesná, Rajka – J. Kolárová, IK Ledce, 
Pekáreò Smieško, Marián Matejka, Oriešok – Sedlá-
ková, Bellita drogéria, Remeselník – Hašo, Marián Ry-
bár, Bazár Kamenná Poruba – J. Zemiak, Ján Pekara 
(Turie), Hraèkáreò Bublinka.
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Ubehla prvá polovica školského roka a 
my môžeme prehodnoti� èinnos� remeselnej 
dielne, ktorú navštevujú žiaci základných a 
materských škôl v Rajci. roch kultúrneho strediska rozliehala vôòa 

medovníkov, ktoré zdobili žiaèky ôsmeho 
roèníka a deti z materských škôl. Toto ume-V Základnej škole sv. J. M. Vianneyho 
nie si prišlo vyskúša� aj 33 detí zo ZŠ v Ku-sa v rámci remeselnej dielne žiaci piateho 
nerade. Pomocou ochotných medovniká-roèníka venujú základom drotárstva. Nau-
rok Jarmily Jantošèiakovej a Anny Peka-èili sa základné prvky od toèenia drôtu, 
rovej sa uèili ako pri zdobení medovníkov tvarovania, ozdobných prvkov (špirály rôz-
postupova�.neho tvaru) až po spájanie jednotlivých 

èastí v ucelený celok. Bez týchto základ-
Deti si svoju zruènos�, fan-ných zruèností sa nedá vy-

táziu a tvorivos� môžu rozvíja� robi� žiadny drotársky vý-
aj v popoludòajších hodinách    robok.
v krúžku Kreatív, ktorý pracuje veò aj prezentáciu jednotlivých výrobkov.So žiakmi šiesteho roè-
pri ZŠ, Lipová a ZCŠ v priesto- Ich krásne výtvory ste mohli obdivova� níka sme sa zamerali na 
roch Mestského kultúrneho na výstavách Strašidelné múzeum, Ja som tkanie. Prebrali sme pos-
strediska Rajec. Je tu ideálne malý remeselník alebo Medovníèkové Via-tupne rôzne druhy tkania 
miesto na rôzne aktivity a záro- noce, na ktorú medovníky nielen zdobili, od vzniku až po súèasnos�, 

ale aj upiekli.od pretkávania na ráme, na 
Šikovné deti ve¾kým dielom krosienkach až po krosná, 

prispeli k vianoènej a fašiangovej ktorým sa budeme venova� 
výzdobe v MsKS. Ve¾kým plusom v druhom polroku.
je aj vzájomná spolupráca, rešpek-Technikou tkania sa za-
tovanie sa navzájom, ale i nové oberali aj chlapci, siedmaci 
priate¾stvá, ktoré tu vznikajú. zo Základnej školy na Lipovej ul. Dievèatá 

Na ïalší polrok máme priprave-zo siedmeho roèníka sa uèili ako pripravi� 
ných viacero nových techník, s kto-rastliny, ktoré chceme použi� na aranžova-
rými sa nielen zoznámime, ale sa nie. Nauèili sa nielen správny postup su-
ich spolu aj nauèíme.šenia a skladovania rastlín, ale aj základy 

rôznych postupov aranžovania, tak aby do-
Eva Pekná MsKS Rajecsiahli èo najkrajší výsledok.

Foto: archív MsKSV predvianoènom období sa v priesto-

Do bohatej tomboly, o ktorú bol mimo-
riadny záujem a nebolo možné uspokoji� 
všetkých záujemcov, prispeli sponzori        

coval nielen viedenský valèík ale vyzval do Zábavy, plesy, bály – to všetko patrí      z okolitých podnikov. Prvou cenou bola 
tanca aj primátora mesta s manželkou a ne-k fašiangovým tradíciám mnoho rokov. hotovos� 200,- €, ktorú venoval primátor 
skôr spestrili veèer nieko¾kými latinsko-V Rajci snáï ani nie je prestížnejšieho mesta a k tomu torta v tvare srdca z cukrár-
americkými tancami.plesu ako mestský ples, ktorý sa organizuje ne na námestí. Ani ostatné ceny, ktorých 

pod záštitou Mesta Rajec. bolo 36 nezaostávali za prvou.
Všetci, ktorí prišli, si zatancovali a zas-

Organizuje ho Mestské kultúrne stre- pievali do sýtosti, do tanca hrala rajecká 
disko Rajec, ktoré každý rok prekvapí inou hudobná skupina Rytmus.
a honosnejšou výzdobou. Tento rok stavilo Na svitaní odchádzali poslední hostia   
na výzdobu ladenú do fialových tónov a sá- v dobrej nálade, niektorí s tombolovou ce-
la kultúrneho domu získala nádych luxus- nou, niektorí aj s opicou, a to doslovne, le-
nosti. A tak sa takmer 180 hostí zabávalo   bo jednou z tombolových cien bola ve¾ká, 
6. februára v krásne vyzdobených priesto- takmer metrová, plyšová opica.
roch na XI. roèníku Mestského plesu         
v Rajci Mestské kultúrne stredisko Rajec teší .

ve¾ký záujem o ples. Hostia sa zas môžu 
teši� na budúcoroèný mestský ples pretože Ples otvoril primátor mesta Ing. Ján Ry-
bude ve¾mi �ažké prekona�.bárik slávnostným prípitkom a viedenským 

valèíkom zo svojou manželkou.
Mestské kultúrne stredisko Rajec chce V rámci programu vystúpili študenti 

touto cestou poïakova� všetkým, ktorí gymnázia, ktorí všetkým divákom pripo-
akýmko¾vek spôsobom podporili zorgani-menuli a ozrejmili ako sa skutoène odohra-
zovanie mestského plesu.la rozprávka o Snehulienke.

Text a foto: ŠzáProgram spestril aj taneèný pár z taneè-
ného klubu z Martina, ktorý spolu zatan-

PRESTÍŽNY MESTSKÝ PLES

RAJEC OŽIVUJE REMESLÁRAJEC OŽIVUJE REMESLÁ
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Ve¾ká noc je pohyblivý sviatok. Jej termín je závislý od 
vzájomného vz�ahu jarnej rovnodennosti a lunárneho cyklu. Prvá 
nede¾a, ktorá nasleduje po jarnej rovnodennosti, je Ve¾konoèná.

Od dátumu Ve¾kej noci závisí zasa záver fašiangov, ktoré sa stiahnu� zo sebou aj niektorého z divákov. Slamou ovinuté postavy 
konèia štyridsa� dní pred òou a dátum Turíc, ktoré nasledujú nazývali slameníkom alebo medveïom. Na Strednom Slovensku 

„turoòom“.pä�desiat dní po nej. Pod¾a toho, aké je èasové rozpätie medzi jar- chodili fašiangujúci mládenci s  Hlavu turoòa zhotovili 
nou rovnodennos�ou a nasledujúcim splnom, je aj fašiangové ob- tak, aby pripomínala volskú hlavu. Rohy boli omotané kúde¾ou a 
dobie dlhšie alebo kratšie, prièom rozdiel v jednotlivých rokoch ovešané zvoncami. Z poot-
môže predstavova� až štyri týždne. vorenej papule mu visel èer-

vený jazyk. Pestrý sprievod 
uzatváral „pastier“ s bièom, 
ktorý hnal masky pred 
sebou.

V utorok v hostinci celý 
deò vyhrávala muzika už od 
poobedia. Mládenci vo fa-
šiangovej maškaráde chodili 
po uliciach „hejnom“. Jeden-
dvaja z nich preobleèení za ženy v èepcoch niesli na chrbtoch koše s 
vareškami. Ïalší mal v rukách „paloš“, aby bolo na èo zapichnú� 
slaninu a mäso, s ktorými ich v domoch, do ktorých zavítali, 
obdarovali. V domoch dostávali mládenci aj mäso, vajíèka a 
peniaze. Ak sa niektorému z nich podarilo nenápadne odnies� z ko-
mory kus údeného mäsa alebo šunky, považovalo sa to za prejav 
šikovnosti. Hostili sa potom všetci, aj tí, ktorí sa na obchôdzke 
nezúèastnili. Išli do krèmy a tam všetko pojedli a peniaze prepili. 
Na stoloch nechýbali rôzne nápoje, ako pálenka, víno, pivo a v mi-
nulých storoèiach ob¾úbená medovina. V domoch piekli mäso, va-
rili bravèovú huspeninu, vyprážali šišky (pampúchy). Toto tradièné Najväèšia zábava poèas fašiangov 
fašiangové peèivo bolo aj v dávnejších storoèiach rovnako bežné   vrcholila od nedele do utorka pred Po-
v mestách ako aj na dedinách. polcovou stredou. Hlavným organizá-

torom fašiangových zábav na dedinách, 
podobne ako pri iných výroèných príle-
žitostiach, bola dospelá mládež. 

V mestách boli fašiangy spestrené 
sprievodmi a zábavami, ktoré uspora-
dúvali remeselnícke cechy. Hlavnými 
organizátormi boli tovariši. Veselili sa 

všetci, èi starí, èi mladí, a ako zaznamenali kronikári minulých 
storoèí, tradièným radovánkam spojeným so štedrým užívaním 
vína a iných nápojov sa nevyhýbali ani vážni otcovia rodín a prísni 
predstavení obce.

Mládež získavala potrebné potraviny ako zvyèajne obchôdz-
kou. Veselé skupiny mládencov v maskách, chodili s muzikou po 
domoch, kde ich obdarovali slaninou, údeným mäsom a inými 
potravinami. 

Fašiangy zakonèili mládenci na Škaredú stredu. Už od utorka 
rána chodili po domoch popreobliekaní za rôzne masky, medzi 

„dochtor“ „apatekár“ Pri muzike sa zabávali až do utorka polnoci kedy sa fašiang ktorými nesmel chýba�  s okuliarmi,  s truh-
konèil, potom hudobníci museli odís�. Nakoniec „pochovali basu“ lièkou naplnenou cukríkmi èiže pilulkami, mäsiar v bielej zástere, 
tak, že ju kropili pivom a odišli domov, nesmel chýba� kostolník, kováè v koženej zástere s klieš�ami a kladivom, handrár s píš�alkou 
farár a plaèky. Mládež však prenocovala v izbe na slame, ktorú mlá-a batohom, ïalší mládenec obleèený do otrhaných mestských šiat 
denci rozložili po zemi. Ráno dojedli hojné zvyšky z predošlého niesol hrniec na mas�, iný, imitujúci ¾ahkú ženu z mesta, mal na 
dòa a dopoludnia sa ešte zabávali.chrbte kôš s vajíèkami. Mládenci napodobòovali a parodovali prís-

lušníkov iných stavov a vrstiev. Obecenstvo zabávali svojou neši- Zdroj: E. Horváthová – Rok vo zvykoch nášho ¾udu, Tatran Bratislava 1986
kovnos�ou, potácali sa, kåzali, padali na zem, prièom sa usilovali Spracovala: Šzá

FAŠIANGY, TURÍCE, VEL’KÁ NOC IDE...FAŠIANGY, TURÍCE, VEL’KÁ NOC IDE...

MATERSKÁ ŠKOLA NA UL. OBRANCOV MIERU

VÁS POZÝVA

NA VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV

10. 2. – 10. 3. 2010
VÝSTAVNÁ SIEÒ RADNICE V RAJCI

PRI PRÍLEŽITOSTI UKONÈENIA FAŠIANGOV 
VÁS MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

SRDEÈNE POZÝVA 
16. FEBRUÁRA O 15.30 HOD. NA NÁMESTIE SNP,

 KDE SPOLOÈNE POCHOVÁME BASU

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet

Foto: K. Kalmová
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Èerstvo napadaný ligotavý sniežik, 
štip¾avý mráz, nádherná scenéria zimnej 
krajiny boli hlavné dôvody, ktoré nás viedli 
k zorganizovaniu spoloènej sánkovaèky ro-
dièov a detí z našej materskej školy. Akciu ženom kopci ve¾ký záujem. 
podporilo aj združenie rodièov školy. Veselú náladu, ktorú si tu 

užilo približne 66 
¾udí sme ukonèili 
teplým èajíkom a 
sladkým pohoste-
ním. Spokojní s vy-
darenou sánkovaèou 
sme sa vyštípaní 
mrazom pobrali do 
tepla svojich domo-
vov.

Celodennú tému 
Rozprávkový 
s v e t  s m e  
obohatili aj divadelným lových maskách sa deti vydržali zabáva� až 
predstavením – O Jankovi do popoludòajších hodín.1. februára sme sa 
Polienkovi, ktoré do ma-stretli v popoludòaj-
terskej školy prišli zahra� ších hodinách na škol-
herci z Divadla na hoj-skom dvore a vyrazili 
daèke. smerom na blízky a 

Herecké výkony deti dobre známy kopec – 
odmenili potleskom.Skotòa. 

Tu sme odštartova-
Vo štvrtok 4. februára li sánkarské preteky, 

sme sa krútili vo víre tanca jazdu na boboch, klzá-
a zábavy na detskom karnevale vo všetkých koch, tanieroch. Dokonca sa medzi nami 

Rajecká Anèa štyroch triedach našej materskej školy. objavila aj  – vláèik, ktorý      
Vïaka kuchárkam a snahe rodièov sme z odpadového materiálu vytvorili pre túto 

de�om ponúkli pravé fašiangové pohoste-príležitos� šikovné ruky a fantázia jedného 
nie. z rodièov detí. E. Pekariková, uèite¾ka MŠ Obr. mieru

Rajeckej Anèi Vo veselej nálade a krásnych karneva-O jazdu na  bol na zasne- Foto: archív MŠ

V Pastoraènom centre v Rajci sa 13. ja- GAŠ
nuára konalo školské kolo Biblickej olym- 1. kategória:
piády. Na dosiahnutie ví�azstva bolo pot- 1. Michaela Hruško-
rebné preèíta� Knihu proroka Daniela a vá (4.G)
Knihu Sudcov zo Starého zákona a Pavlov 2. Barbora Smieško-
list Filemonovi spolu s Jakubovým listom  vá (3.G)
z Nového zákona. 3. Anna Špániková 

(4.G)
Do sú�aže sa v 1. kategórii zapojila Zá-

kladná cirkevná škola sv. J. M. Vianneyho 2. kategória:
(roèníky 5. až 9.) a Gymnázia A. Škrábika 1. Magdaléna Hulja-
(roèníky 1. – 4.G). V druhej kategórii sú�a- ková (6.G)
žili študenti Gymnázia z roèníkov 5. – 8. G. 2. Martina Capková 

(6.G)
Výsledky: 3. Katarína Kavcová (8.G)

Mgr. Marcele Pekárovej a kaplánom Mgr. 
ZCŠ Ondrejovi Gašicovi a Mgr. Pavlovi Gerovi, Výhercovia postupujú do dekanátneho 

ktorí prispeli svojou pomocou pri tvorbe 1. Monika Sýkorová (9.A) kola, ktoré sa bude kona� v marci.
otázok a tiež pri zabezpeèení pekných cien.2. Terézia Smiešková (9.B) Vïaka patrí šikovným organizátorom 

3. Lucia Dudáková (8.B) sú�aže – katechétke Ing. Márii Betinskej a 

ZIMNÉ A FAŠIANGOVÉ RADOVÁNKY

BIBLICKÁ OLYMPIÁDABIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Magdaléna Huljaková, 6.G

Foto: archív GAŠ
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V Základnej škole Lipová ul. sa konal 23. januára zápis pred-
školákov do 1. roèníka.

 Zúèastnili sa ho deti narodené v èase od 1. 9. 2003 do 31. 8. 
2004, ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom roku odlo-
žená školská dochádzka. 

Budúci prváci prišli spoloène s rodièmi. V školských laviciach 
mali možnos� preukáza� svoje doterajšie poznatky, na základe 
ktorých posúdili prítomné uèite¾ky spolu so špeciálnou pedago-
gièkou ich školskú zrelos�. Nastávajúci školáci si mohli odnies� 
rôzne darèeky, batôžtek prváèika ako aj základnú sadu školských 
písaniek a potrieb do 1. roèníka zdarma. Spolu prišlo 54 detí,         
z ktorých šiestim sa pripravenos� do školy ešte odborne posúdi.

S potešením konštatujeme, že celkový poèet školopovinných 
detí, oproti minuloroènému zápisu opä� vzrástol a v školskom ro-
ku otvoríme tri prvé triedy.

PaedDr. Marian Paprskár,
riadite¾ školy

Nadácia pre deti Slovenska na èele s èestnou predsedníèkou 
Milkou Vášáryovou vyhlásila 17. decembra 2009 jedenásty roèník 
Hodiny de�om. 

V tomto roku mohli obèania Slovenska prispieva� na Hodinu 
de�om rôznymi formami. Jednak to boli SMS na èíslo 800, alebo 
mohli zatelefonova� na tel. èíslo 18222. Novinkou boli zbierky do 
pokladnièiek v uliciach miest. 

Aj v našom meste vyšli do ulíc študentky Gymnázia na Javo-
rovej ul. 5, aby pomohli de�om v núdzi. Do svojich pokladnièiek 
vyzbierali 258,54 €. Najväèším dielom prispeli zamestnanci Vinu-
ty Rajec a èlenovia Okresnej organizácie SMER-SD.

Všetkým, ktorí prispeli v tomto predvianoènom èase ïakuje-
me. Vïaka vám všetkým sa z Hodiny de�om a jej maskota Huga 
stal symbol ¾udskej pomoci.

Poèas uplynulých 10 rokov sa z fondu Hodiny de�om podporilo 
1333 projektov sumou 3 583 529 €. Vïaka vám majú tisíce detí na 
Slovensku kvalitnejší život. Podporujú sa projekty ktorými:
1. predchádzame vážnym problémom detí a mladých ¾udí
2. chránime deti ohrozené chudobou a násilím
3. pripravujeme deti so zdravotným znevýhodnením vies� plno-

hodnotný život
4. podporujeme talentované deti.

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväèších mimovlád-
nych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnos�ou so 
zameraním na mnohostranný rozvoj detí a mladých ¾udí. Podpo-
ruje projekty zacielené na priamu pomoc, systematicky sa venuje 
prevencii a tiež vzdelávaniu dospelých.

Mgr. Estera Uhláriková
Gymnázium, Javorová 5

ZŠ LIPOVÁ OTVORÍ TRI PRVÉ TRIEDY

Foto: archív ZŠ

ZASTAVTE SAZASTAVTE SA
V klube dôchodcov -– dennom centre sa 3. februára konalo fa-

šiangové posedenie. Akcie sa zúèastnilo asi 86 èlenov. 

V úvode privítal prítomných predseda klubu dôchodcov Štefan 
Pecho. Nasledovala zábava, do nálady hrala skupina Kvanto. Niek-
torí z èlenov sa poobliekali do masiek a bavili prítomných. Nálada 
bola vynikajúca.

A. Brezániová

MÁTE DOMA HISTORICKÚ 
ERBOVÚ LISTINU?

Vlastníte jej kópiu, odpis alebo viete o niekom, kto 
vlastní takéto dokumenty?

Upozornite nás na ne, prosím.

Už tri roky v spolupráci s našimi archívmi, múzeami a 
ïalšími inštitúciami pripravujeme monumentálny celoslo-
venský Súpis erbových listín na Slovensku a dielo chce-
me v roku 2010 vyda� tlaèou. Radi by sme doò zahrnuli aj 
vyobrazenia erbových listín zo súkromných zbierok. 

Ïakujeme za akéko¾vek informácie.

Slovenská genealogicko-heraldická spoloènos�
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin

e-mail:  
Tel: 043/ 24 51 495

Viac na: 

milan.sismis@snk.sk

http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/supis.html

FAŠIANGOVÉ POSEDENIEFAŠIANGOVÉ POSEDENIE
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50 rokov od úmrtia

Štefan LETZ

spisovatel’, redaktor
19. 11. 1900 Budapešt’ – 2. 2. 1960 

Rajecké Teplice

¼udovú školu zaèal navštevova� v Bu-
dapešti, dokonèil ju však v Rajci, kde sa 
po otcovej smrti matka s de�mi pres�aho-
vala. V roku 1913 sa pres�ahoval do Žili-
ny, kde študoval na reálnom gymnáziu, po 
narukovaní maturoval ako vojak v Budapešti (1918). Tu zaèal 
študova� na orientálnej akadémii a v 1922 študoval právo v Prahe a 
v Bratislave.

Od gymnaziálnych štúdií písal verše, potom natrvalo prešiel     
k próze. Publikaène sa prejavil v Mladom Slovensku (1923) nedo-
konèenou prácou Rozhádzaná novela. Súèasne uverejòoval prózy a 
verše vo Vatre, neskôr v Slovenských poh¾adoch. V roku 1924 
uverejnil v Sborníku mladej slovenskej literatúry novelu Dráma    
v hereckom dome, v roku 1927 vydal prvú zbierku próz Obyvatelia 
dvora, v tejto zbierke publikoval aj divadelnú hru Magdaléna, 
ktorú v roku 1927 uviedli na scéne SND v Bratislave. Spolu s D. 
Chrobákom zostavil v roku 1931 Slovenský literárny almanach.    
V 50. rokoch vydal nové i staršie novely v knihách Eminent Duho-
viè (1954) a Dobrodružstvo pod vežou (1958). Štefan Letz patrí 
medzi najtalentovanejších medzivojnových prozaikov, ktorý svoj 
moderný rozprávaèsky výraz opiera o citovos�, schopnos� ironizo-
va�, sarkasticky sa vysmieva� prispôsobivým malomeštiakom, 
konformistom a karieristom a ukazova� v nich „nahých ¾udí“.

V Martine pracoval vo výbore Slovenského spevokolu, v Prahe 
popri redakènej práci externe organizoval relácie o slovenskej lite-
ratúre v pražskom rozhlase, spolupracoval pri slovenských filmoch 
a beletristickými reportážami z pražského prostredia prispieval do 
Magyar Ujság.

Štefan Letz je pochovaný na cintoríne v Žiline.

220. výroèie narodenia

Jozef Matej HULJAK

22. 2. 1790 Rajec – 27. 4. 1848 Nadlice
rímsko-katolícky knaz, národný buditel’, spisovatel’

Narodil sa v Rajci v meštianskej rodine.
Študoval na gymnáziu v Trenèíne a v Sibiu, filozofiu a teológiu 

v Pešti a do roku 1819 v Trnave. Bol kaplánom v Mesteèku, v Šaští-
ne a farárom v Bratislave – Dúbravke, v Janovciach a v Nadliciach.
Preložil z maïarèiny do bernolákovèiny výber z francúzskych 
kazate¾ov. Vydal v dvoch dieloch Celoveèerné nedìlné Káznì, kte-
ré z francúzskych znamìnitich Kazatelov nìkdy boli wit�áhnuté a  
w uherskég Reèi podla nedìlních Ewandìli zridìne, wèil ale z uher-
ského na slovenski Gazik sú preložené (1828). Jeho kázne vydal   
A. Radlinský v Pokladoch kazate¾ského reèníctva Reèi sobášne. 
Napísal aj diela Celoroèné nede¾né kázne a Pripravovanie do stavu 
manželského.

Bol jeden z najslávnejších kazate¾ov a reèníkov v bývalom 
Uhorsku a èlenom Uèeného Slovenského tovarišstva. 

Jozef Matej Huljak patrí medzi najzaslúžilejších slovenských 
národných budite¾ov a mecénov slovenských národných spolkov a 
najmä slovenskej tlaèe.

Štefan LETZ

Jozef Matej HULJAK

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti február 2010Jubilanti február 2010

SPOMIENKA NA RODÁKOVSPOMIENKA NA RODÁKOV

Spracovala Šzá

Foto. archív MsKS

70 rokov
Milan Kavec

75 rokov
O¾ga Augustinyová

80 rokov
Mária Rybáriková

Jaroslav Šimko

90 rokov
Štefánia Pekaríková

Narodili sa v januári

Samuel Pauliny
Nella Pekarová
Dominik Bucha

Zosobášili sa 

Daniel Gašpárek a Andrea Uhláriková

Opustili nás

Marta Jakubská 1953 – 9. 1. 2010 
Imrich Pekarík 1925 – 13. 1. 2010 
Anna Mišková 1940 – 18. 1. 2010 

Narodili sa v januári

Zosobášili sa 

Opustili nás

inzercia

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
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Úspešnos� èlenov A mužstva Rajec:

                                       Stretnutie Zápasy Výhry Prehry       Sety         Úspešnos�

  4. Hauer ¼ubomír  11  42  37  5  117:46  88,10 %
Stolnotenisový klub Rajec usporiadal 19. decembra 2009 turnaj 13. Kavec Jozef 11 44 31 13 103:62 70,45 %

žiakov rajeckých základných škôl, na ktorom sa zúèastnili aj hráèi 31. Kavec Peter 11 41 19 22   83:77 46,34 %
Základnej školy v Rajeckých Tepliciach. Na turnaji sa zúèastnilo 35. Smieško Jozef st. 11 40 16 24   72:87 40,00 %
22 hráèov. Hráèi boli odmenení diplomom. 

Za usporiadanie turnaja ïakujeme hráèom STK Rajec a Maria- 6. LIGA ŽILINSKÝ KRAJ
novi Paprskárovi, riadite¾ovi Základnej školy, Lipová v Rajci.

Por.       Mužstvo                     Stretnutie  V    R   P                  Zápasy       BodyUmiestnenie žiakov:
  1. Trnové B 11   9 2   0 133:65 31
  2. Stará Bystrica B 11 10 0   1 136:62 311. miesto  Stanislav Tomèík
  3. Èadca F 11   8 1   2 116:82 282. miesto  Dagmar Hauerová
  4. Višòové D 11   8 0   3 115:83 273. miesto  Norbert Jakubík
  5. Bytèa C 11   5 1   5 105:93 224. miesto  Marek Ïurovec
  6. Rajec B 11   5 1   5   94:104 22
  7. Teplièka nad Váhom C 11   4 2   5 105:93 21Ostatným hráèom ïakujeme za úèas�, a dúfame, že sa o rok zí-
  8. Nededza A 11   5 0   6   91:107 21deme vo väèšom poète.
  9. Žilina G 11   4 1   6   84:114 20
10. Streèno B 11   3 0   8   76:122 17Stolnotenisový klub Rajec ukonèil prvú polovicu sú�ažného 
11. Žilina H 11   1 0 10   69:129 13roèníka 2009/2010 s týmito výsledkami:
12. Èadca G 11   0 0 11   64:134 11

3. LIGA ŽILINSKÝ KRAJ
Úspešnos� èlenov B mužstva Rajec:

Por.       Mužstvo                        Stretnutie  V    R    P          Zápasy       Body
                                      Stretnutie Zápasy  Výhry  Prehry         Sety         Úspešnos�  1. Kysucké Nové Mesto A 11 11 0 0 149:49 33
  6. Augustín Róbert  8  32  26    6  85:35  81,25 %  2. Rabèa A 11 10 0 1 131:67 31
13. Macák Marián 8 29 21   8 69:42 72,41 %  3. Rajec A 11   8 0 3 121:77 27
18. Jasenovec Juraj 9 32 22 10 75:53 68,75 %  4. Ružomberok SCP A 11   6 1 4   98:100 24
50. Smieško Jozef ml. 6 17   3 14 10:46 17,65 %  5. Valèa A 11 11   4 4 3 104:94 23
55. Jasenovec Juraj 7 22   3 19 12:60 13,64 %  6. Zákopèie A 11   5 0 6   92:106 21
58. Fuèík Branislav 9 27   2 25 12:77   7,41 %  7. Liptovské Sliaèe A 11   4 1 6   89:109 20

Za B mužstvo nastúpili aj hráèi, ktorí odohrali do troch stretnutí:  8. Žilina C 11   4 1 6   94:104 20
Vavrík Vladimír 1   2   2   0   6:1      100,00 %  9. Martin Medokýš A 11   3 1 2   77:121 18
Smieško Tomáš 3 10   2   8 10:26      20,00 %10. Krušetnica A 11   2 2 7   92:106 17

11. Èernová A 11   1 3 7 75:123 16
Jozef Smieško, STK Rajec12. Vrútky B 11   1 1 9 66:132 14

TURNAJ ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

... „Kde je teraz Rajec, býval starozá-
konný raj.

Rajec je po Hamstrdáme druhé židov-
ské mesto a stojí na prostriedku zemegule. 
Mestský dom – ratúz – stojí na prostriedku 
mesta, teda rajecký ratúz je prostriedok 
zemského povrchu.

Na ratúze bola veža a na tej veži mest-
na nich nemecké: Selten kommt was besse-ské hodiny. Zub èasu ich však tak dochrú- Rajèania sú kožkári. Vyrábali èervené 
res nach. S Rihom boli ešte nespokojnejší. mal, že keï ich „nájomný“ na�ahoval, kožky, ktoré maly dobrý odbyt na peštian-
Nuž, kto má škodu, o posmech sa nestarie. stiahol stroj aj s vežou dolu na poval, a skych trhoch, skadia¾ ich kupci vyvážali do 
Už Viliam Pauliny-Tóth tvrdil: Rajèania sa vtedy uderila tým hodinám posledná hodi- tureckých krajín.
najedli Surového, teraz sa im Rihá.na. Dali spravi� hodiny celkom nové a ulo- Keï sa niekto vydával za Rajèana, mu-

žili ich do mestského archívu. Ale hlásnik sel na dôkaz rodu ukáza� nie krstný list, ale 
Ani by ste nevedeli, preèo už maïarská trúbil hodiny falošne. Citovaný na ratúz sa prsty, èi má èervené nehty, bo skutoèní 

železnièná správa vybudovala železnicu zo vyhováral, že jako on môže dobre trúbi�, rajeckí kožkári mali èervené.
Žiliny do Rajèianskych Teplíc, kedy som keï hodiny sú v archíve. I svolali výbor, že Jako sláva Nitry v tôni skrytá leží, tak 
vám to nepovedal. Keï ju stavali, vypravo-vystavajú vežu a hodiny dajú na òu. Ale èasi dávnej slávy kožkárskej sa zmenily      
valo sa po kraji, že „Rajecké Ceplice idú na výborníci odporovali, lebo vraj hodiny, èo i v Rajci: èervené kožky prestali sa už vyrá-
ceplejšie preinaèiè, nuž budú hoscí po že-majú v archíve, sú nové a drahé, tých treba ba� a zostal len posmešok.
leznici vozic“...šanova� a nie dra�. Preto spravili pre hlás-

nika slneèné hodiny, a aby v noci videl, ko¾- Rajèania dávnejšie mali farára, s kto- Úryvok z knihy: Peøinka, Václav – Vese-
ko je hodín a netrúbil zasa falošne, kúpili rým boli ve¾mi nespokojní. Meno mu bolo lé putovanie po Slovensku (Orbis, Praha 
mu lampáš. Surový. Ve¾mi sa radovali, keï namiesto 1934)

neho dostali za farára Øíhu. Ale splnilo sa 

RAJEC Bol STAROZÁKONNÝ RAJ
V depozite mestského múzea sa nachádza množstvo zaujímavých dokumentov a fotografií. Pri 

prezeraní sme našli aj úryvok z knihy „Veselé putovanie po Slovensku“, kde sa spomína mesto Rajec a 
Rajèania tak, ako ich videli ¾udia žijúci v tej dobe. Úryvok uvádzame tak ako je uverejnený v knihe.

Šzá
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v Trnave vyhral svoju kategóriu v maratóne, 2. miesto v kategórii 
na polmaratóne v Èachticiach atï.

Pavol Uhlárik – plne aktívny organizátor a bežec, ktorý má 
energiu nielen na organizáciu, ale aj prácu okolo klubu a behy. 
Najmä vïaka nemu je klub v popredí, pretože vie nadchnú� a pri-Zima nám prináša sú�aže, ktoré už v plnom prúde absolvujeme. 
tiahnu� aj mladých na šport a sú�aže. Zabehol 6 maratónov, v Zim-24. januára sa uskutoènila Èièmianska bežka, èaká nás Biela stopa 
nom triatlone na Majstrovstvách Európy obsadil vo svojej kategórii na bežkách, zimné kritérium a potom sa zaène rozbieha� nová be-
3. m., taktiež na MTB v Sú¾ove, 3. m. Medvedí okruh. V rámci Ži-žecká sezóna.
linskej ligy 3. m. a výborné èasy ako vytrvalec na maratónoch        Ale predsa len tak radostnejšie sa obzrie� za našimi výkonmi a 
v Bratislave 3:11, v Prahe 3:23, v L. Mikuláši, v Žiline všetko kva-dosiahnutými úspechmi nás teší a zároveò motivuje do ïalšej tvr-
litné behy, ktorých má za sebou za celý rok okolo štyridsa�.dej práce.

Vyrovnanými bežcami vo svojich výkonoch a pretekoch sú aj 
Miroslav Drlièka, Ján Kavec, Ján Vanák, Ján Uhlárik, ktorí boli Najkrajšie stretnutia sú vždy spoloèné akcie a takými boli aj 
po celý rok aktívnymi bojovníkmi na sú�ažiach, ale aj dobrými or-maratóny v Bratislave, v Prahe a v Košiciach, kde bežali vo ve¾kom 
ganizátormi a pomocníkmi v klube, absolvovali viacero sú�aží za poète nielen maratónci a polmaratónci, ale aj deti a zapojili sa aj 
MK Rajec.niektoré manželky (Lenka Kavcová).

Janka Žideková – 3. miesto v okresnej bežeckej lige, 3. miesto Mnoho akcií a pretekov bolo usporiadaných v rámci klubu – 
v behu do vrchu v rámci SR, 3. miesto maratón Èadca, 5. miesto Rajecký Borošovec, Horský duatlon, Beh rajeckým rínkom, Med-
maratón Rajec. Celkovo za rok 2009 bežala 7 maratónov, èo je vedí okruh, Rajecký maratón, Cooperov test (12-minútovka) a 
druhé miesto zo všetkých bežcov v okrese Žilina.Èièmianska Bežka.

Deti majú pravidelné stretnutia      
v telocvièni vždy v utorok. Vo štvrtok 
trénujú beh vonku – všetko pod vede-
ním Pavla Uhlárika, ktorý sa venuje 
najmä mládeži. Do toho patria aj cyklo-
túry po okolí Rajca a Žiliny, jarné 
prázdniny, kde je vždy okolo 30 ¾udí aj 
s de�mi, tréningy na bežkách, turistika 
poèas celého roka.

Krásnym zážitkom pre mnohých 
boli výstupy na Rysy, K¾ak, Strážov 
alebo na Kyèeru. Všetkých sa zúèastni-
li maratónci spolu s rodinami a de�mi.

Najnároènejšie preteky, ktoré po-
trebujú prípravu, absolvujú len tí naj-
zdatnejší z klubu.

Maratón vo švajèiarskom Zermate 
bežalo 7 našich bežcov, ktorí týždeò 
predtým robili cyklotúry po Taliansku 
a Švajèiarsku – bola to nezabudnute¾ná 
akcia, plná zážitkov a dojmov.

NAŠI  AKTÍVNI  ŠPORTOVCI

Rastislav Galoviè Nesmieme zabudnú� ani na našu aktívnu mládež. bol vyhlásený za najlepšieho športovca Raj-
Barbora Žideková – juniorské zlato z ME v zimnom triatlone, ca za rok 2009. Na maratóne v Bratislave 7. miesto, ví�az okresu 

ví�azka kategórie MTB Sú¾ov, 1. miesto ako juniorka v Stráòavách Žilina v maratóne, v Trnave na maratóne 2. miesto, ví�az Èachtic-
na 10 km. Klára Rybárová – 3. miesto v ŽBL, Monika Cesneková, kého polmaratónu, samozrejme ïalšie výborné umiestnenia a 
Martina Uhláriková pekne zabojovali v Kanianke a na Behu ra-ví�azstvá na pretekoch v rámci celého Slovenska.

Michal PeknýZdeno Koleda jeckým rínkom. Naši chlapci  vyhral viaceré preteky, , ví�az Slovenského pohára v behu do vrchu za 
v BL Žilina obsadil 5. miesto. Peter Uhlárik, Lukáš Pekný, Damián rok 2009, 3. miesto Slovenská bežecká liga, ví�az Medvedieho 
Cesnek, Pavol Hartiník, Pavol Uhlárik, Matúš Kavec majú za se-okruhu, ví�az viacerých behov do vrchu. 3. miesto na ME v zim-
bou viaceré úspechy a umiestnenia. Teší nás prístup mládeže          nom triatlone – Látky Mláky, celkovo odbehol 42 pretekov za celý 
k športovým aktivitám a tým aj dobrej reprezentácii klubu a mesta rok.

Ondrej Veselovský Rajec. odbehol 6 maratónov, na 50 km v Žiline 
Sme radi, že vidie� ove¾a väèšiu úèas� mladých ¾udí na športo-obsadil 2. miesto (3:40:50), 100 km v Taliansku zabehol za 

viskách a stretnutiach, ktoré im dávajú viac vytrvalosti, pevnej vôle 9:28:00, maratón v Bratislave 2:49, Rajec 2:52:47. Vyhral maratón 
a zážitkov zo sú�aží.v Trnave v rámci študentov Slovenska, maratón na Skalke a obsadil 

Ïakujme za dosiahnuté úspechy a prajeme všetkým nadšencom 3. miesto v okrese Žilina ako maratónec.
Bartolomej Galoviè pohybu dobrý vstup do novej sezóny a rok plný radosti zo športu,  má za sebou úspešnú sezónu. Je to pä�de-

je života, osobných úspechov a vzájomných stretnutí.siatnik, ktorý nestarne a mladým bežcom rovnocenným súpe-
rom. V Bratislave obsadil 1. miesto nad 50 rokov, v Rajci 2. miesto, J. Žideková, MK Rajec

MARATÓNSKA BILANCIA



RAJÈAN 2/2010

ktoré sa na zhotovovaní èipky podie¾ali, ale i tých, 
ktoré sa do spolupráce chystali zapoji� v nasledujú-
com roku. 

Pre ve¾ký záujem prihlásených klubov pribudli 
valce, ktoré sa rozkotú¾ali po Slovensku na viacero 
smerov – západnú a východnú cestu. Valec, ktorý Èipkárska cesta je putovanie valca s èipkou po 
sme prevzali v Martine od Obèianskeho združenia celom Slovensku, na ktorom môžu èlenky jednotli-
Pôvabnica Turca z Martina nabral kurz stredná vých klubov vytvori� a zanecha� kus svojej práce, 
cesta.svojho umenia a výtvarného cítenia. Spolu s valcom 

Krúžok palièkovanej èipky pôsobiaci pri Mests-putuje aj kronika, do ktorej každý klub uvedie svoj 
kom kultúrnom stredisku Rajec nie je ve¾ký, ale s ra-názov, kde pracuje, krátku históriu svojho klubu a 
dos�ou sme sa to tohto zaujímavého projektu pri-mená s krátkou charakteristikou tých, ktorí sa pria-

hlásili. Èipka sa skladá zo mo na tvorbe èipky 
štvorcov s údanými roz-podie¾ali.

Èipkárska ces- mermi, do ktorých sa pa-Projekt 
ta lièkuje vlastná tvorba. vznikol v Národopis-

Štvorce sú lemované po nom múzeu v Liptovskom 
stranách tradiènou èip-Hrádku v spolupráci         
kou, ktorú si kluby (krúž-s Klubom palièkovanej 
ky) volia sami.èipky v Liptovskom Mi-

Do projektu Èipkárska kuláši. Cie¾om je zmapo-
cesta v Rajci som si do-va� tradiènú i súèasnú pa-
volila vstúpi� s návrhom, lièkovanú èipku ako živý 
ako inšpiráciu pre èipku dôkaz jej existencie a 

do štvorcov použi� ornamentálne motívy èièmian-èinnos� klubov na území Slovenska.
skej výšivky. Dôvodom bolo aj rozhodnutie, že ako Palièkovaná cesta zaèala svoju pú� 10. augusta 
regionálnu èipku prepalièkujeme èipku zo Starých 2008 v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline, kde ju 
hôr používanú na èièmianskom kroji. Rajecká doli-od Klubu palièkovanej èipky z Liptovského Mikulá-
na nemá vlastnú regionálnu èipku. Nepalièkovala sa ša prevzal Klub èipkárok zo Žiliny. Ïalej nasledova-
ani v Èièmanoch, ale ženy si ju kupovali v Starých la Nová Dubnica, Trenèín a pod¾a harmonogramu 
Horách. Na mužskom odeve òou zdobili okraje ïalšie kluby. Klubov pribúdalo a èipka zaèala dosa-
rukávcov. Na ženskom odeve zdobila rukávce a hova� úctyhodnú dåžku. Po roku putovania sa valec  
lemovala okraje zástery. Najviac ma fascinovala s èipkou vrátil 9. augusta 2009 do skanzenu v Pri-
farba èírobieleho èièmianskeho kroja, na ktorom byline. Tu bol pripravený program Remeselnícka 
žiarila farebnos� a jedineènos� ornamentu. nede¾a – Deò palièkovanej èipky. V rámci neho sa 
Geometrické tvary prevedené v žltých, oranžo-uskutoènilo slávnostné stretnutie všetkých klubov, 
vých, èervených a èiernych farbách, sem-tam dopl-
nené zelenou farbou.

Po nakreslení technického výkresu pre èipku zo 
Starých Hôr a vyriešení ornamentálnych motívov do 
štvorca sme sa všetky èlenky krúžku (J. Jantošèia-
ková, B. Kasmanová, H. Paulíniová, E. Pekná, A. 
Polaèková a L. Pekaríková) s chu�ou pustili do pa-
lièkovania. Štvorèeky pribúdali aj èipka zo Starých 
Hôr a s napätím sme èakali, keï sa to všetko spolu 
zošije. Spolu sme upalièkovali 14 štvorcov a po ich 
zošití a prišití regionálnej èipky po oboch stranách 
vznikla èipka široká 17,5 cm a dlhá 130 cm (samot-
ná èipka 116,5 cm, ostatné je plátno s údajmi). A my 
sme mohli obdivova� našu Èipkársku cestu. 

20. februára si ju v Rajci prevezme Klub palièko-
vanej èipky zo Žiaru nad Hronom. Valec s èipkou sa 
pokotú¾a ïalej po Strednom Slovensku a my mu 
prajeme š�astnú cestu.

Na záver poïakovanie èleniek krúžku patrí An-
ne Tordovej, riadite¾ke MsKS Rajec a Zuzane Šèas-
nej, ktoré nám ochotne pomohli pri realizácii krás-
neho projektu a Martinovi Šimkovi, ktorý poskytol 
starú èipku zo Starých Hôr na prepalièkovanie a 
prispel svojimi vedomos�ami o èièmianskom kroji.

Za KPÈ pri MsKS Lýdia Pekariková

ČIPKÁRSKA CESTA 
V RAJCI

ČIPKÁRSKA CESTA 
V RAJCI

LÝDIA PEKARIKOVÁNA KOHÚTI

Foto: Z. Pekný

Krúžok palièkovanej èipky 
pri MsKS Rajec
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC VÁS POZÝVA

POCHOVÁVANIEPOCHOVÁVANIEPOCHOVÁVANIE

AB SYAB SYBASYBASY¼UDOVÉ ZVYKY PRI PRÍLEŽITOSTI UKONÈENIA FAŠIANGOV

PO VYSTÚPENÍ FOLKLÓRNEHO SÚBORU POCHOVÁME BASU 
A UKONÈÍME FAŠIANGOVÉ VESELENIE
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DETSKÝ 
   KARNEVAL
DETSKÝ 
   KARNEVAL

14. február 201014. február 2010
kultúrnY dom v rajcikultúrnY dom v rajci

nede¾a

Zraz masiek o 14.00 hod.

Nástup masiek
a zaèiatok plesu o 14.30 hod.
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Mestské kultúrne  stredisko Rajec
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