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Magdaléna Prešnajderová - Rybáriková
29.8.1920

R,ajec
Narodila sa v rodine notára Viktora Rybárika. V rokoch 1939 - 44 študovala na SVŠT na oddelení kreslenia a
maľovania u akademických maliarov Jána Mudrocha, Maximiliána Schurmana, Martina Benku, Gustáva Mallého,Vladimíra Droppu i u akademických sochárov Jozefa kostku a
Jána Koniarka. Na prírodovednej fakulte UK študovala zemepis. Potom pôsobila ako stredoškolská profesorka 'na
dievčenskom gymnáziu v Bratislave. Čoskoro sa vydala
a prestala učiť. Vychovala 5 detí. Počas tohoto obdobia života sa rodina viackrát sťahovala, pretože jej manžel bol leká-,
rom vo viacerých mestách. Za tú dobu poznala kus
Slovenska, čo sa odzrkadlilo aj v jej výtvarnej činnosti, ku
ktorej sa neustále vracala. V neskoršom veku začala znova
učiť výtvarnú výchovu na SUŠ a gymnáziu v Seredi, kde žije
dodnes.
Dôraz v tvorbe kladie na maľbu v plenéri. "Dielo Stvoriteľa je tak dokonalé, že som šťastná, ak sa mi čo len
trochu podarí priblížiť k Jeho predlohe, k prírode, ktorá
nás obkloplUe."

I
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V RAJCI PRI MALEJ ÚPUSTE
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PREDSTAVUJEME ExpozíCIU MESTSKÉHO J.HÚZEA
PRI PRÍLEŽITOSTI JEHO OTVORENIA
Ružena Rybáriková

Chceli sme začať splácať dlh VOCl naslm starým
otcom. Chceli sme zaplniť biele miesta vo vedomí n;=tšich
občanov a pozdvihnúť ich sebavedomie a úctu k svojim
predkom, oživiť, či prebudiť lásku k rodnej hrude.
Presvedčiť, že máme bohaté tradície, kultúru, zručných a
múdrych predkov, ktorí nás preslávili v celom svete...
Zriadili sme regionálne múzeum v Rajci. Krátkych l!i
mesi;=tcov od zriadenia do otvorenia sme zbierali expOll,íty, doku!nenty, spomienky, obrátili sme sa na pamätníkov,
kroniky, archívy. Scenár 1. expozície sprístupnenej pri príležitosti slávnostného otvorenia múzea a 800-tého výročia
l.písomnc:i zmienky o Rajci v nás dozrieval dlhšiu dobu.
Vedeli sme s určitosťou, že chceme prírodovednú i národopisnú expozíciu.
Prírodoveda bude organickým prepojením živej a neživej prírody Rajeckej kotliny a jej horskej obruby. Nevystačíme s vlastným, doposiaľ skromným materiálom.
Požiadali sme o pomoc rodáka, priateľa, prírodovedca a
ochotného spolupracovníka RNDr. Petra Bitušíka a Stn'doslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Stretli srne sa s
ochot.ou il mimoriadnym porozumením. Prírodovedci z
Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici nám zapožičali
s výnimkou chrobákov, motýľov a ryô všetky expon,íty
živej prírody. RNDr. Bitušík zrealizoval vlastný scenár, v
ktorom sa sa mu podarilo na malej ploche cca 24 lll:?
zachytiť to podstatné, čo charakterizlue prírodné prostredie Rajeckého regiónu. Expozícia je rozdelená do troch
samostatných častí . prostredie lesa (Strážovské vrch\',
Malá Fatra), prostredie lúk a polí (predhori;=t ;=t poriečJJ;i
rovel1) a kotlina (niva Rajčianky, jej tok, rybník, ra~di
nisko). V každej časti sú sústredené exponáty živej a ndi·
vej prírody vo vzájomnom prepojení - vedľa exponátov
fauny typické ukážky horninového materiálu budluúceho
predmetné územie.
Slabšie je zastúpená flóra, ktorú nebolo možné v primeranej kvalite a množstve získať za takú krátku dobu
prípravy expozície. ReprezentlUú ju len kmene stromových porastov a kroviny. O to príťažlivejšie pôsobia fotomontáže krajiny, ktorými sú doplnené jednotlivé vitríny. V
prírodovednej expozícii je sústredených 173 exponátov.
Pôsobí vyváženým a uceleným dojmom.
V scenári národopisnej expozície bol jasný od počiatku len jeden zámer a hlavná myšlienka - sústrediť sa na
tradíciu remeselnej výroby v Rajci. Tá bude jadrml1 expozície a stane sa základom pre stálu expozíciu. Doplnená
bude vyôerom zo zbierkového fondu múzea. Našou snahou bolo, aby sme našli optimálny spôsob inštalácie, aby
expozícia nepôsobila prílišnou rôznorodosťou. Vy1XT
exponátov a ich rozmiestnenie sa menilo prakticky do
posledných dní. Chceli sme totiž vybrať skutočne tie
najvzácnejšie a najreprezentatívnejšie, ktoré by zaluali
návštevníkov a oslovili najmä rodákov mesta a obdivovateľov nášho regiónu.

l

:'\Tosnou časťou boli reme-s]á. A tak si ru našli svojemiesto debnárstvo s prcv<lhou n,ísl rt~jm' }l()llží\'anýc:h pri

výrobe- sudov, k()ZIl~llínvo a garbiarstvo H'Preze!: IO\';lilé
tak nástrojmi !Ia spracovanie koh ako ,~ ich fi!lállll' výrobky. Hodno spomentíf rezbárstvo s kr.:isnymi exponátmi
rajeckej v}Tezával1{j hrány z pozost.<llosli Rudolfa Pribiša,
či nábytku, ktorý tvorí zariacirniC' "Ilwštianskej izby" z prelomu storočia. Z d'aL~ích rl'lllCsil'1 "Jí 1<1stlípl'I1(; sln!<lrsr.vo,

obuvníct.vo a krajčírst.vo. Popri ('xpoll;ll.Och rt'tllt'selnt'j výroby sú tu vystavené i predmety domáct:i poľnohospo
dárske-j, živočíšnej či t.ext.ilnej výroby (včelárstvo,
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spracovanie ľanu, obilia, pradenie, tkanie). Zastúpené sú i tvorbe rajeckých rodákov - spisovateľov a básnikov a pod.
Nie je účelom vymenovať všetky vystavené exponáty,
predmety z inventáru kuchyne a ukážky rajeckého ľudové
nie je to nakoniec ani cieľom tohto článku. Skôr som
ho odevu.
Celú expozíciu·dopfň~ú predmety a písomné doku- chcela po prečítaní príspevku vzbudiť v čitateľovi záujem,
menty približujúce spoločensko - politický a kultúrny život aby pri návšteve Rajca zaradil do svojho programu i návštemesta a okolia. Na prvom mieste musím spomenúť náš . vu nášho múzea. Veď i v tomto prípade platí, že lepšie
historický klenot - Výsadnú listinu Márie Terézie z r. 1749, jeden krát vidieť, ako 100 x počuť alebo čítať. Nuž, tešíme
ktorou potvrdzuje, že občania &yca sú oslobodení od pla- sa na Vašu návštevu!
tenia dane a miestneho poplatku. Ďalej sú to pečatidlá
mesta z 18. a 19. storočia, archeologické nálezy, katastrálne
mapy, listiny a doklady dokumentujúce počiatky "lenovej" RNDr. Ružena Rybáriková, 1954, vyštudovala PFUK - aplikotovárne v &yci, či železnice, diela a doklady o živote a vanú geofyziku, pracuje ako vedúca Mestského múzea v Rajci
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NEZIVA PRIRODA RAJECKEHO REG/DNU /2/
Ružena Rybáriková

Ako bolo spomínané v prvej časti príspevku (Spravodaj
str.7, 8) ,juhozápad Rajeckej kotliny lemujú Strážovské
vrchy, ktoré sú jedným z J2-tich jadrových pohorí
centrálnych Karpát so všetkými znakmi typickými pre
fatransko-tatranské pásmo, ale i celým radom osobitostí.
Jednou z nich je skutočnosť, že Strážovské vrchy netvoria.
jednotný tektonický útvar, ale sa členia do viacerých
čiastkových pásiem (rajecká synklinála, antikIiná1ne pásmo
Skalky-Rovne, synklinála domanížsko-brezanská a súľovské antiklinálne pásmo). Bližšie spomeniem len útvary
zasahujúce do nášho regiónu:
Rajecká synklinála - tiahne sa po západnom obvode'
malo- fatranskej megaantiklinály. Na severe ju obmedzuje
rajecko-teplický zlom, najuhu pokračuje v osovej elevácii,
ktorú sleduje. dolina &yčianky a uzatvára ju Čičmianska
kotlina.
Skalky - Rovne - pásmo, ktoré sa člení do troch úsekovSkalky-778 m, prah Na hlinách - 534 m a Rovne - 823 m.
Na stavbe pásma sa v prevažnej miere p6dieľ~ú
subtatranské pn'krovy, v depresiách bazálne súľovske
vrstvy, lokálne i flyš. Pre obyvateľov &yca je zaujímavý
práve tzv. prah Na hlinách, ktorý je miestom prfjemných
vy1etov a prechádzok do okolia mesta. Prah spája Rajeckú
synklinálu s DomanížskoukotIinou. Predstavuje 3 km
dlhý, l km široký pruh územia medzi Širokou a Hvojtovou
dolinou nepatrne vyvýšeny oproti obom ~otlinám.Prah
budujú bazálne súľovské vrstvy (zlepence a drVené dolomity) ťažené ako múčkové dolomity. Ľavostranné prítoky
Rajčianky ho rozčleňujú na čiastkové chrbty, ktoré nesú široké plošiny s výškou okolo 550 m (Cibuľková, Na hlinách). Prelomové doliny rozrezáv~úce prah sú ioo - 120
m hlboké a vyznačujú sa pomerne širokým údolným
dnom, silne zasuteným. Pravouhlá riečna sieť a drvené do- .
lomity naznačujú, že doliny sa viažu na zlomové poruchy.
Geologická stavba Strážovských vrchov:
Kryštalické jadro sa vyznačuje rovnomerným zastúpením granitoidov (vyvrelé horniny), migmatitov a metamorfitov (premenené horniny). Hlavnú časť Strážovských
č.l,

vrchov buduje rozsiahly krížňanský príkrov - triasové kremence, dolomity, slienité vápence, pestré pieskovce,
miestami bridlice. Mladšie členy príkrovu - jura, krieda
m~ú v tejto oblasti flyšový charakter (striedanie vrstiev).
Tvorené sú slienitými vápencami, slieňovcami, rádiolário~:
vými vápencami, pieskovcami s vložkami zlepencov. Osobitne treba spomenúť škvrnité sliene a vápence jurského
veku, ktoré sú bohaté na nálezy skamenelín (krinoidy, foraminifera,ježovky, amonity) - nálezy pri Čičmanoch.
Chočský a Strážovský príkrov je v našom regióne reprezentovaný najmä gutensteinskými vápencami s polohami
dolomitov anisského veku a svetlošedými, jemnokryštalickými brekciovitými dolomitmi stredno až vrchnotriasového veku - nimije budovaný Srniak.
Treťohory sú reprezentované tzv. paleogénom príbradlovej zóny. Ide o zlepence a brekcie vystupujúce na
báze v Prečínskej a Domanížskej kotline, do regiónu teda
zasahuje len okrajovo. Paleogén však vytvára morfologicky
veľmi zaujímavé a malebné prostredie susediace s Rajeckou kotlinou.
Pásmo Skalky sa pripína k Súľovským skalám v úseku
osovej elevácie Žibridu (867 m). Ichjužné krídlo je zložené z prvkov krížňanského príkrovu a klesá strmými,
skalnatými svahmi k doline Rajčianky (Slnečné skaly).
Pásmo Rovne má priliehavé meno, lebo sa vyznačuje pomerne zarovnaným povrchom, ktorý vďačí za svoje uchovanie dobrým konzervačným vlastnostiam podložia
(odolné dolomity a vápence). Vcelku monotónny obraz
síce hlboko rozčleneného reliéfu, v podstate však hladko
modelovaného v strednej a západnej časti Rovní, ostro
kontrastuje s východnými zlomovými svahmi s častými
skalnatými zrubmi. K nim sa zrejme viaže i skupina Vranínov, ktoré sú oddelené dolinou Rajčianky. Vraníny sú
zaujmavé nielen z geologicko - morfologického hľadiska
svojími skalnými divokými útvarmi s niektorými povrchovými krasovými formami. Sú predmetom záujmu botanikov
aj archeológov.
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KONODONTY TRIASOVÝCH
VÁPENCOV
V OKOLÍ RAJCA
Pri prechádzkach Strážovskými vrchmi a pozornejšom
sledovaní horninového materiálu možno nájsť bohatú
faunu, najmä lastúrnikov. Spomeniem len lokalitu pri
Čičmanoch, Zliechove, či Fačkove. V odborných kruhoch
sa však venuje pozornosť imikrofaune. Mikrofosílie sú
cenným stratigrafickým materiálom. Okrem iného napomáhajú pri určovaní veku hornín, čím umožňujú spresňo
vať genézu horninového komlexu.
V okolí R::Yca bolo získaných viacero mikrofosílií pri
prieskumoch v lokalite Trstená a Veľká Čierna - viď obrázok.

Lokalita Trstená
Ide o opustený lom v Suchej doline, nachádzajúci sa asi
300m od osady Trstená na pravej strane cesty, vedúcej z
Trstenej do Suchej doliny. Vápencové súvrstvie je odkryté
na. dvoch miestach, pričom v pravej časti, výrazne oddelenej od vlastného lomu, vystupujú sivé rohovcové vápence,
ktoré predstavujú spodnejšie vrstvy vápencového komplexu, v hlavnej' časti lomu vystUpl~Ú svetlejšie sivoružové až
červené vápence.
Lokalita Veľká Čierna
Ide o opustený lom, nachádzajúci sa asi 750 m východne
od Veľkej Čiernej, na pravej strane cesty vedúcej z Rajca do
Veľkej Čiernej. Presná lokalizácia odkryvu, aj geologické
pomery okolia,je znázornená na priloženej mapke.

popfsANÉ NÁLEZY KO NODONfOV
.V LOKAlITE VEĽKÁ ČIERNA

popfSANÉ NÁLEZY KONODONfOV
V LOKALITE TRSTENÁ

Z triasových reif1ingských vápencov boli získané sklerity
holotúrií, ihlice húb, rybie zvyšky a zúbky, ostne ježoviek,
krinoidové články, schránky lamelibranchiátov ai. Veľmi
zatVímavé boli nálezy konodontov.
Co sú konodonty?
Sú to drobné zúbkovité mikrofosílie zložené z fosforečnanu vápennatého, materiálu veľmi podobnému apatitu. Ich veľkosť kolíše od zlomkov mm do 2-3 mm. Farba je
variabilná : z nemetamorfovaných a tektonicky nepostihnutých hornín pochádzajú sklovito číre, bezfarebné
konodonty, s pribúdajúcou "tepelnou" metamorfózou sa
ich farba postupne mení cez jantárovo hnedú, šedú až po

novovať

detailnejšie biostratigrafické ddcnie paleozoika a
triasu. Napríklad v triase sa vyčleňuje 26 konodontových
zón a také podrobné delenie neumožňuje žiadna iná skupina skamenelín.

čiernu.

Konodonty sa nachádz<yú výlučne v morských sedimentoch. Najbohatšie na ich výskyt sú spravidla jemné kalové vápence a iné sedimenty, ktoré sa ukladajú v
pomerne plytkom prostredí.
V posledných rokoch sa dospelo k názoru, že konodonty sú zúbkami primitívnychchordát, podobných akrániám (Agnátha, kruhoúste ryby). O konodontových
. zvieratách vieme zatiaľ s určitosťou len toľko, že to boli
morské živočíchy žijúce vo vode s normálnou salinitou
značne citlivé najej kolísanie. Boli schopné aktívne plávať,
žili však prevažne zahrabané v mäkkom sedimente
morského dna. Napriek tomu, že sú konodonty zatriedené do umelého systému, nakoľko ich príslušnosť k prirodze,nému zoologickému systému nie je jednoznačne
vyriešená, majú nespornú biostratigrafickú hodnotu. Sú
známe od vrchného kambria /prvohory/ cez celé paleozoikum ·až do triasu, najmladšie známe konodonty
pochádz<yú z rétu. Na základe týchto mikrofosílií sa dá sta-

Ukážka konodontovej fauny z Trstenej

Použitá literatúra:
l. Mamr, E.: Žilinská kotlina a priľahlé pohoria. Bratislava,
SAV 1963.
_
2. Maheľ, M.: Geologická mapa Strážovských vrchov a
vysvetlivky. Geofond 1962
3. Kol.: Geologická mapa Č..sSR-list Žilina, l: 200000 a
vysvetlivky
4. Puškárová, K: Konodonty Strážovských vrchov (nepublik.dipl.práca) 1977
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POZNÁMKA K FAUNE RAJECKÝCH STUDNÍ
Peter Bitušík
Výskum fauny intravilánu súčasných moderných miest
prináša spravidla veľmi podobné výsledky. Druhový
inventár živočíšnych spoločenstiev pozostáva totiž väčšinou
z tých istých mimoriadne hílŽevnatých a nenáročných druhov schopných vzdorovať ľudským aktivitám a navyše z
nich aj ťažiť. Pravda, tam kde človek zachoval kus nenarušenej prírody v centre miest alebo ju nahradil záhradami a
parkami, či vodnými nádržami, nie je zriedkavosťou výskyt
aj takých druhov, ktoré sme zvyknutí pozorovať skôr na
pôvodných biotopoch, než uprostred civilizácie.
Fauna mesta Rajec by nebola v tomto smere výnimkou
nebyť nenápadných obyvateľov podzemných vôd, ktorí
dostali mesto, nech sa to zdá akokoľvek nepravdepodobné, do povedomia svetovej zoologickej verejnosti. V
roku 1948 popísal totiž Remy podľa exemplárov získaných
z rajeckých studní celkom nový druh kôrovca, dnes známy
pod menom Asellus (Proasellus) slavus. A hoci je v
súčasnosti známy z viacerých podobných biotopov na Považí od L. Mikuláša po Nové Mesto nad Váhom a na
Hornej Nitre, rajecké studne zostanú typovou lokalitou tohoto druhu navždy.
Tesne pred 2. svetovou vojnou navštívil Rajec profesor
Masarykovej univerzity v Brne Sergej Hrabe, aby v rámci
výskumu prameňov a studní Slovenska preskúmal aj tamojšie studne. Vo svojej publikácii (Hrabe, 1942) okrem
opisu zistených taxónov uvádza aj mená majiteľov troch
studní, z ktorých odoberal materiál.
Odvtedy sa o faunu studní nikto nezaujímal. Keď sme sa
v roku 1989 s Dr.]. Brtekom z Hornonitrianskeho múzea
rozhodli prieskum studní zopakoval', neboli sme si celkom
istí výsledkom. Za polstoročie, ktoré uplynulo od Hrabeho
výskumu, dostala príroda Slovenska zvlášť silné rany a územia, na ktorých sa dnes rozprestierajú ľudské sídla, sa za
ten čas zmenili na nepoznanie. Z hľadiska zachovania
pestrosti rastlinných a živočíšnych foriem neodškriepiteľne k horšiemu. Bolo teda celkom možné predpokladať,
že devastácia prostredia na povrchu zeme sa preniesla aj
do podzemia a ovplyvnila ajjeho obyvateľov.
Podzemné vody sú totiž z hľadiska obývateľnosti
extrémnym prostredím. Charakterizl~e ich predovšetkým
nedostatok svetla, nízka, veľmi málo sa meniaca teplota,
stály chemizmus a nízky obsah živín. Nezvyčajné, ale
konštantné podmienky tohoto prostredia vyformovali svojich neobyč~ných obyvateľov. Pre život v temnote nic sú
potrt"hné zrakové orgány, ani zafarbenie tela, ktoré by
svojho majiteľa robilo v prostredí menej nápadným. Pravé
živočíchy podzemných vôd (st:ygobionty) sú teda úplne
slepé a žltobiele. Stratu očí však nahradili silným rozvojom
hmatu a receptorov umožňujúcich vyhľadávanie nie príliš
h~jných potravných zdrojov. V porovnaní s ich príbuznými na povrchu zeme majú nízku látkovú výmenu (reakcia
na obmedzený prísun organických látok využiteľných ako
potrava) a malú reprodukčnú schopnosť, ktorú vyrovnávajú relatívnou dlhovekosťou. Trvalá tma a stabilná teplota
zmazáva všetky cyklické zmeny životných rytmov, tak typic~é pre organizmy na povrchu. Keďžt" podzemná voda
vyplňa len nepatrné priestory v horninách (studi1a s
väčším objemom vody nie je prirodzený typ podzemných
vôd, iba ľudské riešenie problému, ako sa k podzemmj
vode dostať), živočíchy tu žijúce musia mať nutne malé
rozmery tela. A ak by sme ich opäť porovnali s ich príbuzenstvom z povrchových vôd, zistili by sme, že zariadenia
na plávanie ustUpl~Ú v prospech hrabavých, či kráča'vých
orgánov.
.
Všetky stygobionty žili kedysi v pramei10ch a potokoch
na povrchu. Podzemie sa stalo pre ne útočiskom v minu-

lých geologických dobách, keď na Zemi jedna klimatická
zmena striedala druhú.
V mnohých prípadoch má preto fauna podzemných
vôd reliktný charakter a možno tu nájsť starobylé druhy,
pre ktoré označenie "živá skamenelina" vôbec nie je
prehnané.
Naše počiat.očné obavy cl oSlld malých obyvateľov
podzemných vôd Rajca sa však, našťast.ie, nepotvrdili.
Odobrali sme materi~l z lO studní, mt"dzi ktOlými boli ~i
st.udne p. Timku na Sportovt"j ulici rt p. Cibulku na ulici
l. mája spomínané Prof. Hrab~lll. S v)'l1imkoll jedint:i (vo
dvore domu na Hollého ulici) boli všet.ky oživené. Všade
sa vyskytovala žižiavka Asellus (P.) slavus (REMY 1948)
(iste aj laikovi sú známi jt"j najbližší príbuzní - sivé, alebo
hnedasté žižiavky pripomínajúce trilobitov, ktoré možno
nájsť na vlhkých miestach, napr. pod kamelí.mi, drevom a
pod.) a zatial' bližšie nedeterminovaný druh (druhy?)
rodu Niphargus. Podľa literárnych údajov boli v r~jeckých
studniach zistené zat.iaľ tri druhy nifargov: N. tatrensis
WRZESNIOWSKI 1888, ľ'!. inopinatus SCHELLENBERG
1932 aN. dudichi HANKO 1924 (t.en t.o bol pôvodne popísaný Schellembergom ako nový druh a pomenovaný N. rajecensis, neskôr sa však ukázalo, že- ide o chybnú
determináciu už známeho druhu).
Len v studniach na Partizánskej a Kostolnej ulici sa našiel vzácny Crangonyx snbterraI1ť'us BATE lRS9. Novinkou bol nález slovenského endemita - drobnťho
ulitníka Belgrandiella slovt"nica LOŽEK et BRTEK 1964,
kt.orého Hrabe nenašiel. Vzorka z jeclmj studne na Pani-

I

Niphargus sp. (skuto~ná vel'kosť l cm)

zánskej ulici obsahovala ~ zástupcov cC' lkom iných radov
kôrovcov: lastúrničky rodu Candona a archaickú hlbinovku rodu Bat.hynella.
Pre úplnosť treba docbť, že Hrabť'~ (l ~)42) uvádza aj
výskyt niekoľkých druhov máloštetinatých červov (Oligochaet.a) :
Rhynchelmis limosella, Haplotaxis g-ordioidcs, bližšie
neurčených zástupcov čeľade EnchytrC'idae, pričom jt"cien
druh - Peloscolex zavreli - pOpiSl~t' ako nový pre vedu.
Je ist.é, že načrtnutý zoznam zistC'ných taxónov nie je
úplný a ďalšie, podrobnejšie výskumy by mohli priniesť
zaujímavé výsledky.
Potvrdenie prít.omnost.i živočíchov v rajeckých
studniach je dôkazom, že i napriek zvýšenťmu znečist:ova
niu prost.redia, je kvalita podzemných vôd pod mestolll
dobrá. Najmä výskyt pra\.ých stye;obiontov LO signaliZl~('
veľmijasne.
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Spoločenstvo organizmov totiž zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v samočistiacich procesoch a je významnou
súčasťou geologicko-biologického filtra produkt~úceho
vodu najvyššej akosti. Systém však funguje len dovtedy,
kým je prísun živín do podzemia na úrovni, ktorú filter
stačí zvládnuť. V opačnom prípade nastáva katastrofa. Pre
celú podzemnú biocenózu, ale aj pre človeka, akje odkázaný na podzemné vodné zdroje.
Od čias, keď začala tiecť v rajeckých vodovodných
potrubiach voda pochádzajúca z prameňov v okolitých horách, prestali byť studne pre ľudí zal~jímavé. Voda z
niektorých sa používa na zavlažovanie, mnohé však zanikli
ako nepotrebné. Samostatné zasypanie studne nie je však
to n"!:ihoršie, čo môže život v podzemí postihnúť. Presakovanie močovky, silážnych štiav, splachyanorganických
hnojív z polí, prienik ropných a toxických látok., to sú
fáktory, ktoré mávajú oveľa nebezpečnejšie následky.
Ochrana pozoruhodného podzemného spoločenstva ži-

vočíchov spočíva v ochrane prostredia, na ktoré sa svojim
vývqjom adaptovalo. Iba lak Illožno nchovať aj pre budúce
generácie faunn r<ljeáých podzemných vôd, ktorá vzhľa
dom na svoj starobylý, reliktný charakter a obmedzený
výskyt presahl~(' vedeckým významom ďakko za hranice
Slovenska.

Použitá literatúra
1. Hrabe,S ..l942 : Poznámky o zvíľene ze studní a pramenu na
Slovensku. - Sbor. Pfírodoved. klubu v Brne. 24: 23 - 30

._-----------_._._._- .. .__ .- ._---.- .-- .. _----RNDr. Peter Bitušík, CSc, 1957, vyštudoval PF{ lK v Bratislave;
"

v súčasnosti pracuje na Fakulte ekológie
ty vo Zvolene

Technick~

univerzi-

Ako bolo uvedené už v minulom článkn3 ), hmyz: disponuje veľkou citlivosťou zmyslových receptorov a na druhej
rajeckej oblasti
strane vysoká schopnosť migrácie ho predurčuje indikovať
svojim výskytom aj nepatrné zmeny biotopu.
Radom.í?· Blažek
Výskyt teplomilných nových druhov hmyzu bol v niekoľkých posledných rokoch hlásený z rôznych ohlasti Slovenska.Taktiež v Rajci samotnom, v jeho okolí a najmä v
V niekoľkých posledných rokoch je možné pozorovať v priľahlých dolinách bol zaregistrovaný "ýskyt niekoľkých
našich zemepisných šírkach celkové otepľovanie klímy.
vyložene teplomilných druhov chrobákov. li nás medzi ne
Dôkazom toho je aj na obr. l zachytené grafické sledova- patria napríklad čeľade krascovitých (But.neslir!ae) a
nie množstva tepelnej energie potrebnej na vykurovanie pestrokrovcovitých (Cleridae) . Krascov je z celého sveta,
hlavne však z trópov, evidovaných 12 (Joa druhov, z paobytných budov v Rajci, kde bola regresnou analýzou
learktickcj oblasti 200 a z našej krajiny 110 druhov. l )
hodnôt postupných priemerov
. Významnou mierou k popísaniu niekoľko tisíc nových
druhov čeľadi Buprestidae pripel v minulosti čcskoslo
venský bádateľ Jan Obenberger./)
Z krascov, okrem bežného takmer čierneho 5 až 6 mm
veľkého krasca štvorbodkového (Anthaxia quadripunctamesačných spotrieb energie v závislosti od času nájdená
la L.) a zeleného alebo červeno-zeleného v Rajeckej
funkcia polohy oscilačnej osi, ktorá pri dostatočnom počte Lesnej chyteného A. nitid'llla. L., sa v priľahlých dolinách
meraní n, ako v danom prípade, spoľahlivo ukazuje celko- Porubská, Suchá a Vojtová vyskytuje kovovohnedý 10 až 15
vý charakter priebehu(čiara na obrázku označená písme- mm veľký krasec šesljamkový (Chr)'Sobothrys affinis F)s runom B). Písmenom A označená lomená čiara spojl~e žovozlatými jamkami na krovkách .~ keď sa ntjedná o
hodnoty mesačných spotrieb. K uvedenému je treba po- druh typicky teplomilný, ale horský 6 , ktorý "'Ystupl~e až
dotknúť, že závislosti dávajú obraz iba o teplotách, okrem
do nadmorských výšok 1100 m, zasluhuje si zmi~nku na
tomto mieste. Jedná sa o druh celkovo dosť vzácny:», ktorý
najteplejších mesiacov, kedy je spotreba bez rozdielu
takmer nulová.
je navyše peknou ozdobou našej prírody. Živý, 9 až 12 mm
veľký, tmavo atramentovomodrý krasee Phaenops cyana F.
Spotreby energie na vykurovanie (A - mesačné, B -,-očné)
s plochým telom, sa v hojnom počte "'Yskytl~e v doline
Vojtová na zoťatých boroviciach. K najprekvapivejším nál("zom patrí priamo v centre mesta nájdený ojedinelý kus 12
až 16 mm veľkého kovovo zeleno sfarbeného krasea Ouali.0
sia dives GtálL s pozdľžnymi oranžovými pásmi a modrým
)0
~tredom kroviek, ktorý patrí k najkrajším chrobákom. Ty20
pickým zástupcom z palety južných druhov je krasec AthaIO
xia fulgurans Schrank, objavený v doline Suchá. Zatiaľ bol
~
doložený ibajeden exemplár tohto 4 až 7 mm červeno-ze
260
~;
leno-modro sfarbeného skvostu, "'Yskytl~úceho sa iba
250
,..0
v najteplejších oblastiach Moravy a Slovenska. Jeho vývoj
prebieha v ovocných kôstkovicovitÝch stromoch a v drie- .
230
ni 2).
'
,
'
220

Klíma a hmyz
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U pestrovcovitých je situácia obdobná. Z pale arktickej
oblast je známych 140 druhov, od nás iba 15.])To býva
väčšinou aj príčinou ich maltj za..<;t1Ípenosti v zbierkach a
ked', tak len bežnejšími druhmi ako sú pestrokrovec
mravcový( Th.anasim'Us .fnrmi(a1Í'us L.), ktorý sa bdne vysky-
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tuje v dolinách Vojtová a Rybná a pestrokrovec včelí(Tricho
des apiariui L.), ktOJý v rajeckeji oblast zatiaľ pozorovaný
nebol. Jedným exemplárom z Rajca je doložený výskyt
pestrokrovca opilo mollis L. o veľkosti 9 mm. Je slamova žltý
s hnedými pásikmi. Ako sa uvádza 4) je to kozmopolitný
druh, ale vyskytuje sa iba na "vhodných" lokalitách.Ďalší

Použitá literatúra
1. Balthasar, V.: Rá~ brouci - Coleoptera, Klíč zvíreny ČSR,
sv. 2. s.419-703, CSAV, Praha 1957.
2. 1?í1ý, S.: Klíč k určování čs. krascú (Buprestidae), Academia,
CSAV, Praha 1977.
3. Blažek, R.: Význam a funkcia hmyzu v prírode.Spravodaj
J!lestského múzea-Rajec, 1(1993), č. l",s. 9.
4. Cerný, ~.: Pestrokrovečníkovití brouci Ceskoslovenska.
Zprávy essE, I9íče k určování hmyzu 7, Coleoptera Cleddae, CSSE pli CSAV, Praha 1988.
5. Malan,].: Naši brouci. ed. OKO, SNDK, Praha 1963.
6. Novák, L, Spitzer, K: Ohrožený svet hmyzu. Academia
Praha 1982.
7. Obenberger,].:Kapitolky o broucích., ed. Veda o život,
Orbis, Plaha1956.

,/
Tillus elcmgatus L

druh, šullly, asi 10 mm veľký, čierny pestrokrovec Titl-us
elongatus L. sa síce vyskytuje aj v severnejších zemepisných
šírkach, ale u nás iba v listnatých lesoch južnej Moravy a
Slovenska a v teplých oblastiach Čiech. Bol chytený v Rajci
tiež vjednom exemplári.
Všetky doložené kusy opísaných druhov sa nachádzajú v
zbierke autora.

Ing.Radomír Blažek, 1951, vyštudoval VÚT Ff Gottwaldov,
amatérsky sa dlhé roky venuje entomológii

opilo mollis L

'",

Netopiere blízko nas
Karol Hulj'ak

Netopiere sú živočíchy so zaujímavým spôsobom života,
v mnohom opradeným ešte tajomstvami apoverami.
Z hľadiska zoo-systematiky tvoria rad netopierov Chiroptera, dva podrady: Megachiroptera - kalone a Microchiroptera - netopiere v užšom slova zmysle, zahrňujúce viac
než 800 druhov. Vlastné netopiere (Microchiroptera)
žijú vo všetkých svetadieloch. Ich zemepisné rozšírenie je
smerom na sever limitované výrazným faktorom - teplom.
Pomer ich hmotnosti k povrchu tela je veľmi malý, čo
zapríčiňuje, že ich tepelná bilancia je negatívna. Plocha
ich krídel, ktoré sú silne prekrvené, je niekoľkokrátväčšia
ako povrch ostatného tela. Musia mať preto veľký prúem
potravy, aby vykryli energetické straty. Vo vyšších zemepisných šírkach v zime potravu nenájdu a len relatívne
málo druhov sa prispôsobilo týmto podmienkam tak, že
upadajú do zimného spánku.
Na Slovensku, v miernom pásme, sa vyskytujú netopiere
v počte 24 druhov v dvoch čeľadiach Rhinolophidae podkovárovité a Vespertilionidae - netopierovité. Je všeobecne známe, že netopiere sa v nočných tmách a v
temných jaskyniach orien tujú echolokáciou, tj. vysielaním
zvukov s vysokou frekvenciou 30 kIlz - lia kHz a
súčasným zachytávaním a spracovaním spätne odrazených
vín. Toto sluchové videnie je u netopierov tak dokonale
vyvinuté, že sú schopné veľmi rýchlo lokalizovať i letiace
predmety, zistiť ich veľkosť aj hmotnostnú konzistenciu.
Funkcie ich echolokátora a následné reakcie mozgu a po-

hybového systému sú dokonale zladené. Pri rýchlom pohybe im slúžia i vedľajšie pomocné zariadenia, najmä koža
krídel, ktorá zachytí odrazy vzdušných vín, najmenšie
zmeny tepla i prúdenie vzduchu. Táto kožaje veľmi citlivá
a jemná. Krídla tvoria dve vrstvy kože, ktoré k sebe tesne
priliehajú,
pretože
niet
medzi nimi
žiadneho
svalstva.Ultrazvukové vlny tvoria netopiere v hrtane a vysielajú ich ústami alebo nosom. Podľa toho majú modifikovanú anatómiu nosohltanovej trubice éY výzor ich tváre.
Základnou zložkou potravy netopierov je hmyz. Rôzne
druhy sa podľa stanovíšť a spôsobu lovu špecializujú na
rôzne druhy hmyzu a spravidla si pri získavaní potravy nekonkurujú. Všetky druhy netopierov u nás žijúce sú zaradené do "Červenej knihy ohrozených a vzácnych druhov
rastlín a živočíchov ČSSR". Súčasne patria aj medzi živočíchov chránených zákonom (vyhl. č. 125/1965 Zb.), ktorých spoločenskú hodnotu určujú nové právne normy vo
výške 2000 Sk za jedinca. Napriek ochrane počet netopierov z roka na rok klesá. Príčiny ohrozenia sú hlavne v chemizácii prostredia, V ktorom žije ich potrava - hmyz a v
úbytku oddychových priestorov. Netopiere stí vo väčšine
jaskynnými druhmi. V lete obývali rôzne dutiny v skalách a
bútľavých stromoch. Bútľavé stromy vplyvom intenzívneho
hospodárenia v lesoch prakticky zmizli. Zimné druhy zanikéYú v rôznych kameňolomoch,sprístupňovanímjaskýi1 turistom a pod.
Ako náhrada za bútľavé stromy často poslúžili netopie-
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~om povalové priestorystarýchb~d~v;akosú nap~. hradý,zámky,kostoly, skl~dy a podobné ľuďmi opustené alebo
málo navštevované miesta.
Takéto sídlo sa nachádza aj v Rajci v podkroví farské:~~.
kostoIa. Dlhé roky je tu známe letné osídlenie kolóniou
netopiera obyčajného (Myotis myotis L.) V roku 1975 ~a
uvádza (Obuch) odhad veľkosti kolónie na 2 500 ks, čo
podľa vtedy známych údajov bola najväčšia kolónia v republike. V roku 1992 pred rekonštrukciou krovu, bol
odhad veľkosti kolónie už len na 1500 jedincov
(RNDr. Židek) . Z ústnych podaní pamätníkov, ktorí chodievali ako zvonári často na vežu v 50-tych či 50-tyeh rokoch sa dá usúdiť, že početnosť kolónie sa v tomto období
pohybovala snáď i nad hranicou 5 000 ks. Z uvedeného
je zrejmé, že i u nás jednoznačne klesá počet netopierov.
Zaradenie dočerveného zoznamu je opodstatnené.
.
Netopier obyčajnýje naším najväčším druhom. Dosahuje dfžku 70 - 85 mm, rozpätie krídel až 30 cm a váži 20 - 45
gramo~. Svojún -sonarom dokáže ~~chytiť nielen lietajlíci
hmyz, ale i chrobáky pohybujúce sa V tráve či suchom lístí.
To mu liI'nožňlije loviť potravu aj na zemi.
Ak by sme použili jednoduchú matematiku a počítaj:
aké množstvo hmyzu spotrebl~e taká kolónia netopierov:
dostali by sme zaujímavé číslo. Ak odhadneme, že pri vysokej energetickej náročnosti netopiere spotrebujú nočne
potravu v množstve aspoň 1/5 svojej telesnej hmotnostÍ.
potom pri aktivite od apríla do konca septembra (asi 15C
nocí) . to predstavuje pre 1.500 ks konzumáciu 1,5 tony
hmyzu. Väčšinu tohto množstva tvorí práve škodlivý hmyz.
Kolónia vo farskom kostole bola citeľne oslabená rekonštrukčnými prácami v lete 1992. Napŕiek citlivému
postupu všetkých zainteresovaných, opustilo lokalitu asi
95 % jedincov. Po skončení prác sme zaznamenali zostatok len niekoľko desiatok (asi 80-9Ó) netopierov. Keďže
to bolo v septembľi, s nádejou sme očakávali rok 1993. V
apríli a do začiatku mája naletelo do obnovených priestorov asi 200 jedincov, čo je mierny nárast a základ pre
obnovenie kolónie. Samozrejme, že po obnove krovu a
podkrovných priestorov, vznikol problém, čo so znečisťo
vaním, ktoré tieto živočíchy spôsobl~ú. Aby došlo k súladu
medzi podmienkami ochrany ohrozeného druhu i ochrany kultúrnej pamiatky, urobili sa najnutnejšie opatrenia.
Členovia ZO SZOPK vybudovali záchytnú plošinu pod štítom krovu v miestach maximálneho výskytu častí kolónie,
a raz ročne sa očistí podkrovie od exkrementov.
Okrem toho sa treba vyvarovať zbytočného vyrušovania
netopierov, zvlášť počas rodenia mláďat, vjúni.
Zo zaujímavosti zo života tohto druhu treba uviesť, že
kolónie tvoria samice, kým samci žijú v lete jednotlivo,
pária sa v jeseni a na zimu odlietajú do jaskýI1. Priemerný
vek je asi 3 roky, najstarší zistený jedinec mal však až 31
rokov. A ešte uvedieme spoločenskú hodnotu kolónie v
Rajci: podľa dnešných kritérií sa dá vyčísliť sumou
400000 Sk. (200 ks x 2000 Sk).
Aby sme sa neobmedzili len najeden druh netopierov,
môžeme spomenúť ešte niekoľko ú<;lajov zo zimovísk v
okolí Rajca. V Porubskej a Frivaldskej doline boli zistené v
o

•

•

jaskynhých priestoroch V1989 a 1993 roku dfuh)1 zrodov
večernica, podkovár hrdziak a snáď i ucháč. Presné drue
hové určenie vzhľadom na snahu nevyrušiť jedince zo
imného spánku sa nerobilo.

•

Netopier obyčajný (Myotis myotis)

Na záver ešte dodajme, že je načase skončiť s poverami
o zamotávaní sa netopierov do vlasov, cicaní krvi a pod.
Nočný spôsob života a vyôorné echolokačné videnie prakticky neumožňuje netopierom kontakt s človekom. Skôr
naopak,človek svojou nepremyslenou alebo i zámernou
činnosťou negatívne vplýva na životné podmienky týchto
tvorov a spôsobuje ich úbytok.
Použitá literatúra:

1. Baruš V. a kol. : Červená kniha ohrožených a vzácnych
druhú rostlin a živočichli ČSSR, zv.2, Státní zemedelské
nakl., 1990 Praha.
2. Huljak K: Záznamy z činnosti ZO SZOPK Rajec, 1989-93
3. Obuch]. : Súkromné poznámky
4. Pachinger K:Netopiere I; Ekopanoráma 4,1992
5. Pachinger K:Netopiere II, Ekopanoráma 5, 1992

Ing. Karol Huljak, 1956, oddelenie štátnej ochrany prírody Obvodného úradu životného prostredia, zaoberá sa
amatérsky výskumom a ochranou vstavačovitých rastlín a
chránených živočíchov
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SYMBOLY OBCE RAJECKÁ LESNÁ - FRlVALD
Bohuslav Pekný

Ako občan Rajeckej Lesnej (Frivaldu) som mal vždy
túžbu zverejniť históriu obce, preto som pátral po
n<ystaršom zázname o obci a po obecných symboloch.
Po intenzívnom hľadaní v archíve v Bytči bola objavená
listina z roku 1418 s prvou zmienkou o obci. Ďalej,
predchádzajúci predseda miestneho národného vyboru
Ján Pakoš bol v spojení sJánom Frivaldským, žijúcim v Budapešti, ktorý mu daroval diapozitív s erbom rodu Frivaldských. V roku 1991 bol nájdený v knihe Jur<ya Fojtíka
"Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy" aj
podrobnejší opis erbovej pečate zmieneného rodu, ktorá
nie je datovaná, ale typ pochádza pravdepodobne z roku
1675. V tejto knihe je uvedená aj nedatovanú pečať obce
Frivaldu, ktorá sa typovo zaraďuje do roku 1785. Na pečati
je vyobrazený rad ôsmich stromov, pričom dva stredné tvoria od koreňa k vrcholkom tvar písmena V.
Zástupci obecného úradu vyslovili súhlas so zámerom,
aby obec Rajecká Lesná - Frivald ako mariánske pútnické
.miesto malo svoj erb, pečať a vlajku. Urobil sa návrh, na
ktorom bol umiestnený rad ôsmich stromov ako historický
symbol obce - les. Pod stromy bólo na modrom poli
urriiestneťJ.épísmeno- M ako Mária. Po odsúhlasení
zástupcami obecného úradu bol návrh v septembri 1992
predložený heraldickej komisii pri odbore archívnictva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Komisia však dala
záporné vyjadrenie s tým, že návrh nevyhovuje stanoveným
kritériám. V ďalšom postupe bola firmou SIGNUM Bratislava vytvorená štúdia erbu, pečate a vl<yky. Z troch
návrhov, bol obecným zastupiteľstvom jeden vybraný a
zaslaný na schválenie. Heraldická komisia navrhnuté
symboly schválila dňa 20.5.1993.
Tak vznikli nové obecné symboly. Erb je v nasledovnom

prevedení: Hlavnú časť tvorí skupina ôsmich stromov, pričom prostredné dva stromy sú v tvare písmena V. Podklad
pod stromamije strieborný, stromy sú jasne zelené, olemované čiernym okr<yom. Nad stromami sú dvaja anjeli, ktorí
držia uprostred písmená MÁRIA. Nad písmenami je kráľovská koruna. Táto časť erbu naznačuje význam pútnickéhó miesta. Keď si zosúladime celý erb,jeho obsah môžeme
vyjadriť takto: Najprv vznikla osada, obkolesená hustým
lesom, kam viedla úzka husto zarastená cesta. Tu postavili
kostol, kde bol na hlavnom oltári umiestnený obraz Panny
Márie. Neskôr v prvej polovici 15. storočia vytvoril neznámy
rezbár sochu Panny Márie, ktorú dali urobiť občania z
rodu Frivaldských. Kostol zasvätili Panne Márií - Kráľovnej
anjelov. Preto je v erbe znak "Mária - Kráľovná, aby Panna
Mária, naša Kráľovná, ochraňovala obec, ktorá vznikla skutočne v lese.· Až dodnes sa tu konajú púte na počesť Panny
Márie. I nový kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie.
Tento znak erbu je umiestnený <y v pečati, pričom v kolopise je nápis OBEC/RAJECKÁ LESNÁ. Vlajka sa skladá z
troch pruhov. Okrajové pruhy sú biele, v strede je jasne zelený pruh. Pruhy sú zakončené cípmi.
Vyhotovením erbu sme chceli, aby sa. obec Rajecká
Lesná zaradila podľa histórie odkazu našich predkov, ako
aj zvýraznenou mariánskou úctou medzi tie obce a mestá,
ktoré už oddávna vlastnia svoje symboly. A tak sa deň 5. 4.
1991 zapíše do histórie obce ako významný deň, kedy Rajecká Lesná dostala nové obecné symboly.

Bohuslav Pekný, 1956, starosta obce, zaujíma sa dlhé roky o

históriu obce, neúnavný archeologický bádateľ.
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GALÉRIA PRI MESTSKOM MÚZEU
Gabriela Podolanová

Človek nemôže lepšie uniknúť pred svetom ako prostredníctvom

umenia a nem&e byť s ním tesnejšie spojený než cez umenie.
j.WGoethe

Človek má jedinečnú schopnosť pozorovať, vidieť, vnímať a tvoriť. Vďaka týmto vlastnostiam sa· môže stať

I

I
I

tvorcom umeleckých diel a byť zároveň aj divákom a príjemcom.
Renesančný filozof, vedec a teológ Mikuláš Kuzánsky
uviedol vo svojom traktáte o umení už v 15. st. nasledujúce
myšlienky: umenie je predovšetkým tvorivým videním,
stvárnenie hmoty umelcom je už len pokračovaním procesu videnia. Účasť rozumu je v umení oveľa dôležitejšia než
pri poznávaní. Umelec totiž vytvára také veci, aké si vymyslí, 'aké chce rozum, kým pri poznávaní sa už rozum len
prispôsobuje existujúcej skutočnosti.
Umenie teda spája citovú, estetickú.i rozumovú stránku
človeka. Podnecuje človeka k tvorivosti a k aktivite, neprežiť svoj život v kúte, v pasivite a ľahostajnosti. Kladie otázky
o pôvode Bytia, o zmysle ľudského života.
Vznik Galérie pri Mestskom Múzeu cieli k vytvoreniu
priestoru pre všetkých návštevníkov, ktorým umenie dáva
ďalší životný rozmer. Výstavy sú plánované tak, aby oslovili
postupne rôzne typy návštevníkov. Okrem výstavnej a
výchovno-vzdelávacej činnosti (prednášky a besedy o
umení) sa plánuje i založenie vlastného zbierkového
fondu. V súčasnosti ho tvoria 4 originály a veríme, že v
blízkej budúcnosti, v závislosti od fmančných možností, sa
nám podarí tieto exponáty obohatiť o tvorbu obyvateľov
našej doliny či blízkeho okolia.
Za 5 mesiacov existencie sa na 5 výstavách vystriedalo
viac než 2000 návštevníkov, a to nielen zo Slovenska. Autori vo svojich dielach naozaj dokázali upútať, priviesť k zamysleniu. Súčasné moderné umenie je síce veľmi
rôznorodé, ťažko defmovateľné a mnohoznačné, no veľmi
často zobrazuje prvky deštrukcie, skazy, násilia, hrôzy.
Umenie by však malo cieliť kdesi inam, z hrôz a ničoty,
ktorú človek pripravil pre seba a svojich blízkych by mal
svietiť lúč na cestu k životu. I výstavy v Galérii sú preto
orientované k pozitívnym hodnotám.
Prvou výstavou sa predstavili holandskí umelci združení
okolo súkromnej galérie K E. K z Epe. Zaujali svojou
netradičnosťou, farebnosťou, stvárnením pocitov, ktoré sú
blízke mnohým-hľadanie východiska z osamelosti, hľada
nie ciest k svetlu, slobode a demokracii. Keramické
objekty vo farbách zeme a trávy iste zostanú pre mnohých
návštevníkov nezabudnuteľnými. Priestory renesančného

domu veľmi vhodne dopľňali túto inštaláciu moderných
obrazov a sôch.
Podobne tomu bolo i pri vystavovaní prác mladého
umelca z Rajeckých Teplíc Ľubomíra Dubeňa. Jeho
abstraktné obrazy boli bežnému. návštevníkovi možno
ťažšie zrozumiteľné, no poskytovali divákovi veľký priestor
pre vlastný výklad a rozbeh fantázie. Netradičné aranžovanie prác na zemi i na lanku v strede miestnosti potvrdzovali odpútanie sa od zaužívaných konvencií. O čom je
vlastne život? Ako rôzne môže byť prežitý?
August a september patrili v našej galérii 2 umelcom
staršej generácie. Magdaléna Rybáriková-Prešnajderová sa

AI!' ....

),"

s nadšením vracala ku svojim spomienkam na rodný Rajec.
Jej realistické a očarujúce portréty detí i starkých v radnici
na námestí lákali množstvo pamätníkov i obdivovateľov.
To tiež potvrdzuje jej miesto v galérii kvalitných slovenských portrétistov.
Karol Matejčík, neprofesionál zo Žiliny, ponúkol svoje
kresby starých žilinských i rajeckých zákutí. Miest, ktoré už
neexistujú, no dotvárajú náš spomienkový svet. Jeho
hnedý uhoľ vytváral prfjemné, mäkké a harmonické obrazy krajiny i architektúry.
Začiatok novembra prilákal do galérie hostí zo Žiliny a
okolia. Vystavovali tu svoje práce neprofesionálni výtvarníci pod záštitou Regionálneho kultúrneho strediska zo Žiliny.
výstavy sú doplnené informačnými materiálmi o autoroch a ich dielach a sú často spojené s vernisážou]e to
spôsob ako prilákať väčší počet návštevníkov, osloviť širší
okruh ľudí. Aby umenie prinášalo radosť, inšpiráciu i potešenie z tvorby.
PhDr. Gabriela Podolanová, 1958, vzdelaním informatik, v
súčasnosti kultúrny pracovník v Rajci.
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MIKULAS S CUSY
UMENIE - PRÍRODA
Nejestvl.~e nič, čo

by bolo

vy1učne

na obidvoch.

prírodou alebo
.

výlučne

umením. Každá vec sa svojím spôsobom

zúčastňl~e

MENS OiV/NIA TERMINAT
Nijaký výtvor sochárstva, ani maliarstva, ani
je o všetkom.

umeleckť'ho remesla

nevznikne bez rozumu; práve rozum rozhodu-

1. strana obálky - Detail vyrezávanej rajeckej brány,
4. strana obálk,'Y - Výsadná listina Márie Terézie z roku 1749 zo zbierok Mestského múzea.

RESUME
Rajec's native Magdaléna Rybáriková-Prešnajderová prepared the exposition of her realistic portraits and
landscapes in Gallery of the Town Museum.

In the first contribution the director of the Museum Ružena Rybáriková introduces us to the first expositioIlS
of the Town Museum. She writes about methods and process during the preparatioll of it.
In the article Lifeless nature we can read about geological processes in rising the mountains and landscape in
this region.One part speaks about interesting fossil.
Peter Bitušík describes the fauna of Rajec's wells.
How can climate influent on existence of some kind of beetles writes Radomír Blažek.

In the town Rajec we have the colony of very scarce bats. Their behavior and mood of life describes Karol
Huljak.

In last part of the journal there are two articles of history of Rajecká Lesná and its historical coat-of-arms by Bohuslav Pekný and next-some last activities of Gallery and future plans in the field of crealive art in Rajec by
Gabriela Podalanová.

Toto číslo vychádza vd'aka finančnej podpore pána Vladimíra Domanicke'ho z Kamennej Ponl1l)"
Do Fondu Mestsk/ho múzea prispeli:

Štefánia Bohdalová - Pekáreň,
Mária Mládenková - Slovenka
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Rozprávka vnukovi
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Starunka Alojzia Kalužayová
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