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CRIEPKY Z KRONIKY RAJCA 3.

Už tretíkrát pozývame čitateľov Spravodajcu Mestského
múzea Rajec naprechádzku po starobylom Rajci ajeho okolí. Tak
ako vpredchádzajúcich číslach (2007, 2008) i aktuálnepokračova
nie prináša pozoruhodnosti a zaujímavé fakty z histórie mestečka

zaznamenané vmestskej kronike.
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... v oblasti Žiliny a Rajca prebehla v 14. storočí kolonizácia
nemeckého kolonizačného práva? Spomenuté mestá tvorili cen
trum a obce Rajecká Lesná (aj Frivalď), Šuja, Čičmany a snáď aj
Fačkov si zachovali vo svojich znaky nemeckých prvkov, hoci
v dobe vzniku, neskôr, a aj v súčasnosti je absolútna väčšina oby
vateľstvaslovenská. V Rajci boli napríklad zaznamenané nemecký
pôvod pripomínajúce mená Hanzík, Sznaker, Laczman, Winkler,
Duss a pod. (dnes sa už nevyskytujú). J. Ľ. Holuby v Slovenských
pohľadoch z r. 1893 píše: " Však vieme so spoľahlivou istotou, že
vneďalekom Fryvalde (Freiwald) ešte okolo r. 1600 aj nemecky sa
vkostole kázalo, čovšakužvr.1630celkomprestalo, lebo nemeckí
kolonisti už boli naporadposlovenčení"(Slovenské pohľady, roč.

XIII, 1893, s. 466)

... historický Rajec pôvodne nebol žiadnym významnejším
strediskom obchodu? Jarmoky sa tu nekonali až do r. 1604, keď
v tomto roku (na príhovor Juraja Thurzu) vydal cisár Rudolf II.
mestečku Rajec koncesiu na vydržanie jarmokov. Tu niekde treba
hľadať začiatok obdobia, ktoré Rajec preslávilo. Výhodná poloha
sa stala predpokladom pre rozvoj a rast obchodu najmä v stredove
ku. Po stavbe považskej cesty sa však postupne začala rozvíjať

Žilina a Rajec zostal akoby bokom obchodného diania. Pôvodný
obchod a remeslá postupne zanikli, časť obyvateľstvaprešla k hos
podárstvu a časť našla uplatnenie v miestnom textilnom priemysle,
prípadne v žilinských a považsko-bystrických priemyselných pod
nikoch.

... miestne názvy ako Žiar, Požehy, Pálenisko a iné prinášajú
svedectvá o páleniskách pri získavaní a kultivovaní pôdy? Okolie
Rajca bolo vždy bohaté na lesné porasty o čom vypovedajú pome
novania Jasenové, Dubová, Javorina, Bukovina a pod. Postupne
nadobúdali lesy a drevo hodnotu a pre ochranu lesov boli ustano
vení tzv. hájnici. Starý systém ťažby, spracovania, obnovy a obrany
lesa sa udržal až do zrušenia poddanstva (r. 1846). Nový lesný zá
kon bol vydanývr. 1879. V rajeckom chotári boli dve píly na reza-

nie dosák: jedna bola spojená s horným mlynom medzi Rajcom a
Šujou, druhá bola v Porubskej doline. Obe boli pánske, píla v Po
rubskej sa po r. 1846 stala mestskou, v r. 1866 zhorela, neskôr bola
opäť vybudovaná. Drevené uhlie potrebné v šmykniach (kováč

skych dielňach) vyrábal" uhler" (uhliar), ktorý bol menovaný už
vr. 1539. Môžeme predpokladať,že rozšírené miestne priezvisko
Uhlárik, je odvodené práve odtohto starého slova.

... ďalšie časté miestne meno Pekara, pravdepodobne poukazu
je na rozšírené pekárske remeslo? Pekárov mohli držať aj na zá
mockom území osadení šoltýsi, samozrejme, s povolením zemepá
na. Pekár sa spomína už v účtoch z r. 1539, bližšie údaje však
chýbajú. Pamätníci všaknaisto vedia, žejednaz funkčných pekární
bola nabývalej ulici kap. Jána Nálepku ešte vr. 1974.

... starí Rajčania sa zaoberali vo veľkom šindliarstvom? Šindle
sa vyrábali ručne, drevopotrebné na ich výrobu sapodľazáznamov
vyskytovalo v hore na Ciernom blate, Pod dlhú dolinku. Mešťania
kupovali šindle po 20 grajciarov za kopu. Za škodu vzniknutú zru
šením kúpy sa trestalo, o čom svedčí tento zápis: "Anno 1713 die
11, júna Andreas S. CH, že kúpy zbehol pokutován na chrám boží
na dinárov 50. "Remeselníci vyrábali aj drevené klince na šindle,
ktoré boli pomerne drahé.

... chmeľnice boli takmerv každom majeri lietavského panstva?
Žito sa obyčajnespracúvalo na múku, jačmeň putoval do sladovní
na výrobu sladu. Prvý záznam o rajeckom pivovarníctve pochádza
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už zr. 1544. V polovici 17. stor. bolo varenie piva v Rajci na vrcho
le. Pivo sa varilo podľa domov a vlastníctva zeme. Rajec mal pivo
varský cech a štatút na varenie piva. Zo štatútu vyplýva, že ak chcel
mešťan variť pivo, dostal na ratuši (mestskom dome) cechu (cia
chu), za ktorú zaplatil poplatok na varenie podľavlastníctva zeme.
R. 1626 podľa urbára panstva Lietavy tých, ktorí mali menej ako
4 pruty zeme zo 103 mešťanov bolo 69, a len 34 bolo bohatých
mešťanov - tí neplatili pri varení piva takmer nič, alebo len pár
denárov. Najbohatším bol istý Juraj Smatana, ktorý vlastnil 10,5
pruta poľa (vyše 52jutár) a mohol variťaž 20 varov. Podľa zápisov
mestskej pokladničnej knihy
z r. 1811 sa v tomto období ' I I '

v Rajci staval nový pivovar;
pravdepodobne išlo o budovu
so stfpikovou arkádou na pr
vom poschodí, na južnej strane
námestia oproti mestskej radni
ci (budova mestského múzea).
Pôvodná jednopos-chodová
renesančná stavba vznikla asi
v 2. pol. 17. stor. a neskôr v 18.
a 19. stor. bola prestavaná. Ešte
vr. 1881 sa v protokole spomí
na asekurácia (poistenie, resp.
poistné) pivovaru. Málo známoujebáseňChvála rajeckéhopiva od
KarolaAkaya, farára z Maríkovej, Frivalda a Rajca, ktorý bol horli
vým členom Učeného tovarišstva. Báseň vyšla napr. v časopise

Matice slovenskej s názvomMatičnéčítanie(14. 9. 1970).

... v kronike Rajca sa uvádzajú spomienky niektorých najstar
ších rajeckých rodákov? Prepísané rozprávania (často v rajeckom
nárečí), akési neoficiálne pozorovania a výpovede jednotlivcov sú
cenným zdrojom zaujímavých informácií o dianí v mestečku.

Takéto je aj rozprávanie Blažeja Igondu (* 3. 2. 1880) z r. 1974,
ktorý vtedy patril medzi najstarších miestnych obyvateľov.Vyše 30
rokov (1916 - 1950) vartášoval v rajeckej súkennej továrni a dobre
si pamätal aj na štrajk robotnikov súkenky z r. 1924. Spomína na
najväčšíchrajeckých boháčovz tohto obdobia, na rajeckú synagó
gu, na Jána Machalického i na sochy na námestí. K soche svätého
Jána sa chodievalo s procesiou z kostola na Jána Krstiteľaa k soche
svätej Trojice na sv. Floriána. Pamätal si, že v kostole boli kedysi
"pavlačea, tie dal odstrániť farár Nemček, ktorý dal tiež zasypať

krypty. Spomína kanonika Rihu, pochovaného hore na rímsko
katolíckom cintoríne a dekana Baroša, pochovaného vonku proti
vchodu do kostola od starej fary, kde mápomník. Uvádza, že kedysi
boli v Rajci dva cintoríny. Jeden bol pri súkennej fabrike, tam, kde
je kaplnka a druhý blízko sociálneho domu Sloveny. Iný zápis
zachytáva spomienky Floriána Bučka (* 15. 5. 1898), ktorý (okrem
iných pozoruhodných údajov) spomína na zvyšky starobylej dedi
ny zvanej Charubina (lokalita neďalekoRajca, preslávená v súčas-

nosti budovaním golfového ihriska), kde bola tzv. majálesová do
linka a blízko stáli dva bôry nazývané" šibenice a. Okolitý les bol
vyrúbanýokolor. 1910.

... v Charubine bol postavený murovaný dom, ktorý volali kaš
tielom. V údolí stála studnica a pri nej vykresaný válov z topoľa.

Asi 200 krokov od toku Čerňankybol cintorín, vzdialený od chod
níka smerujúceho od Rajca do Malých Ledníc asi 100 krokov. Hro
byuž nebolo I?oznať,ale kríž tam ešte stál. Blízko rástlo desaťkoša
tých líp. Cez Suju sa chodilo pásť do Vidošovej, Návratnej a Cibu
ľovej, pasienky boli i na Skotni, Bôri, ďalšiemenšie boli aj inde. Na
prelome storočí (19. - 20. stor.; pozn. MS) asi do r. 1940 bolo na
pastvinách až 700 - 800 oviec. Od otca F. Buček počul, že kaštieľ

v Charubine patril k bytčianskemu panstvu. Podľa zápisu z kano
nickej vizitácie v r. 1767 mala táto lokalita s vtedajším oficiálnym
názvom Charubin-Čierna67 obyvateľov, ktorí patrili k farnosti a
kostolu privilegovaného mestečkaRajec.

Poznámka 1: Pán F. Buček pravdepodobne opísal posledné
zvyšky stredovekej dediny v terajšej lokalite Charubina. V histo
rických záznamoch je uvádzaná ako Cherubin-Czerna (1773),
Cherubim-Cscherna (1786), Cherubín Cžerná (1808), Cheru-bin
cserna (1863 - 1888). Osídlenie tejto dediny pozostávajúce z nie
koľkých desiatok murovaných domov bolo detailne zakreslené na
rakúsko-uhorských mapách z druhého mapovania za vlády cisára
Jozefa IL Pri budovaní golfového ihriska však nitrianski archeoló
govia v r. 2007 odkryli namiesto očakávanýchostatkov zaniknutej
stredovekej dedinky vzácne pohrebisko z mladšej bronzovej doby.

Zvyšky dediny boli už dávno predtým postupne
rozorané a kamene vyzbierané, takže Charubi
nu ako dedinu sa už asi nepodarí preskúmať a
výsledky výskumu zaznamenať.Ostane po nej

" ibanázov, ktorým sa investor rozhodol pomeno-
, vať golfové ihrisko. Podľa článkuv Pravde zjú

na 2007 (8. 6. 2007) archeológovia namiesto
hľadanej dediny objavili dávnoveký urnový háj,

čo bolo pre nich zadosťučinením za predošlý neúspech, pričom
nový nález ich dokonale uspokojil: odkryli 45 popolnicových hro
bov lužickej kultúry. Podľa slov vtedajšej vedúcej výskumu arche
ologičkyL. Benedikovej ide zatiaľo jediné pohrebisko svojho dru
hu medzi hornou Nitrou a Žilinskou kotlinou, čo naznačuje, že pred
tritisíc rokmi na našom území nežili iba izolované enklávy, ale
ľudiaosídl'ovali celé horské a podhorské oblasti.

Poznámka 2: Fakty z kroniky uvádzame tak, ako boli zazname
nané. V niektorých prípadoch zápisy upravujeme (najmä kvôli roz
sahu), príp. doplňamenašimi postrehmi a komentármi.

Pokračovanie nabudúce

PaedDr. Miloslav Smatana, CSc., absolvent Pedagogickej fakulty
v Nitre, pracuje v Jazykovednom ústave SAVv Bratislave
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JOZEF MATUŠÍK - RAJECKÝ REZBÁR

Rezbárstvo tvorí výraznú oblasť ľudovej výtvarnej kultúry.
V Rajeckej doline má dlhú tradíciu. Spočiatku bolo doplnkovou
činnosťou, uplatňovalosa napredmetoch rozličnéhofimkčnéhoza
merania. Zaoberali sa ním roľníci, pastieri i inak zameraní ľudoví
remeselníci, napr. medovnikári, modrotlačiariapod.

Postupne však prerastá do výraznej špecializácie jednotlivcov.
Prvá písomná zmienka o rezbárovi Jánovi Žernovičovi pochádza
z roku 1774. V písomnostiach súkenníckeho cechu sa spomína me
dzi pridruženými členmicechu ako sculptor, t.j. remeselný rezbár.

Rozvoju rezbárstva v Rajci praje najmä druhá polovica 19. sto
ročia. Stretávame sa s prácami mnohých naturistov, ktorí využili
svoje prirodzené nadanie. Spomedzi nich vyniká Ladislav Rúčka

(1870 - 1914), pôvodne vyučenýza stolára.
Jadro tvorby dlhú dobu predstavovalo náboženská tematika.

Dielňu so zameraním na sto1ársko-rezbársku sakrálnu výrobu mali
na prelome 19. a 20. storočia bratia Igondovci, vyrábali však i rez
bou zdobené dvere a brány.

výrazný posun v tematickom a umeleckom charaktere rajecké
ho rezbárstva nastáva so začiatkom 20. storočia. K slovu sa dostá
vajú výrazné rezbárske osobnosti: Jozef Matušík (1874-1951) a
Jozef Brieštenský (1879-1968), ktorý ešte pred prvou svetovou
vojnou zakladá v Rajci prvé rezbárske výrobné družstvo (1909 
Rajeczifaragóg terme/o szovetkezete).

Vďaka starostlivej opatere pnouzných Jozefa Matušíka sa sú
časťou zbierkového fondu múzea v Rajci stali jeho vlastnoručné

náčrtya skice budúcich rezbárskych diel.

JozefMatušík s manželkou Vilmou

JozefMatušík sa narodil 8. 8. 1874 vo Varíne, ale po predkoch
pochádzal z Rajca. Jeho otec Ľudovít Matušík (1840-1906) bol
učiteľom, pôsobil vo Varíne, Ďurčinej a v Rajci. Jeho matka Anna
(1840-1924) bola dcérou vtedajšieho rajeckého mešťanostuPažic
kého. Mali spolu tri deti, dvoch synovajednu dcéru.

Už od detstva prejavoval talent pre výtvarnú tvorbu, preto ho
jeho otec po vychodení ľudovej školy poslal na štúdium do Klášto
ra pod Znievom na Odbornú školupre umelecké spracovanie dreva.
Čo sa týka úspechov Jozefa Matušíka pri štúdiu, naše pramene sa
odlišujú v uvádzaní faktov. Podľa jedných vďaka svojmu nadaniu
zvládol štúdium dvoch ročníkovza jeden rok (porov. : Spravodajca
mestského múzea Rajec 2/94, s. 9); avšak podľa iného zdroja štú
dium nedokončil,pravdepodobne pre nedostatok financií. Zo školy

odišiel ku svojim pnouzným - bratrancovi do Viedne (niektoré iné
pramene nesprávne uvádzajú, že do Budapešti (porov.: Kalesný, F.
Z histórie ľudového a remeselného rezbárstva v Rajci. In: Vlasti
vedný sborník Považia VlI. Banská Bystrica: Stredoslovenské
vydavateľstvo, 1965, s.163).

Počas pobytu vo Viedni sa vyučil za holičaa vrátil sa do Rajca.
Tu si v rodičovskom dome otvoril holičstvo a v roku 1906 sa oženil.
So svojou manželkou Vilmou, rod. Minárikovou, pochádzajúcou
z Považskej Bystrice, mali 5 detí.

Ako holič mal Matušík veľa voľného času, lebo podľa vtedaj
ších obyčají sa muži holili a strihali sami. Jeho klientelu tvorila
hŕstka inteligencie a časť židovských obchodníkov. Preto je len
prirodzené, že sa nevyužitý čas snažil vyplniť tým, k čomu celý ži
vot inklinoval a znova sa začalvenovaťrezbárstvu.

Najskôr tvoril iba pre vlastné potešenie, no po prvej svetovej
vojne, keď s príchodom českých zberateľovnarástol záujem o ľu

dovú tvorbu, sa mu rozšírila možnosť tvorby aj na komerčnéúčely.
Traduje sa, že istý českýprofesor Dr. Václav Prunar z Klatov (tu sa
opäťmôžeme stretnúť s nesprávnym údajom, že pochádzal z Klad
na (porov.: tamtiež) od neho odkúpil vyše 400 kusov rôznych so
šiek a mal pre ne vyhradenújednucelú izbu.

Spolupracoval aj s Jozefom Brieštenským, pre ktorého sa dre
vorezby vyrábali podl'a dodaných
vzorov zvaných "modelmi". Hoci mal
Matušík aj mnohých súkromných zá
kazníkov (napr. poľovníkov), jedna
ko jeho rezbárska tvorba nenadobu
dla charakter pravidelnej remeselnej
podnikateľskej výroby, ako tomu bo
lo u Jozefa Brieštenského.

Vo svojej tvorbe sa JozefMatušík
zameriaval predovšetkým na figurál-
nu tvorbu. Stvárňoval osobitosti re- •
giónu v postavičkách Čičmancov,
Fačkovcov, Rajčanov či Ďurčanov,

ale aj postavy bačov, Jánošíka, figúr- Foto:tll'C1livMM

ky zvierat: ovečky, medveďov, psí- =..::.........;;,;;,;,;.,=--~_ .......
kov a podobne. Preslávená bola jeho drevorezba Eliša, slabomy
seľné syna židovského obchodníka.

Osobitnú kapitolujeho tvorby predstavujú diela s náboženskou
tematikou: čiuž sochyjednotlivých svätých, ale aj komplexné diela
ako krížové cesty alebo betlehemy. Svoje diela často dotváral aj far
bou-polychrómoval.

Štúdie a predlohy ku svojim dielam si kreslil sám, či už spamäti
alebo si ich prekresľovalpodl'a fotografií z propagačných materiá
lov továrni zaoberajúcich sa produkciou rezbárskych výrobkov.
Ako sme už spomenuli vyššie, časť z nich sa počas tohtoročnej

sezóny stalo súčasťou zbierkového fondu múzea.
Nachádzajú sa medzi nimi skice so zoomorfnými motívmi

(medvede s krošňou, stojaci medveď), rastlinnými motívmi (rám
z viniča) i antropomorfnými motívmi svetského charakteru Gazdec
na koni, Jánošík). výraznú prevahu však majú skice so sakrálnou
tematikou, napr. Ján Krstiteľ, anjel, kľačiaca postava, či rôzne vý
ňatky zo scén ukrižovania Ježiša.

Osobitný význam má súbor náčrtov ku krížovej ceste (chýba
skica XIII. zastavenia), predovšetkým z toho hľadiska, že sa nám
podarilo objaviťaj dielo zhotovené podľanich.

O tejto kolekcii drevorezieb sa nám počas výskumu podarilo
zistiť, že ju v roku 1954, už po autorovej smrti, rodina predala isté-
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Jozef Matušík zomrel po plnohod
notnom živote naplnenom tvorivou
prácou 27. augusta 1951 v Rajci.

Foto: archlv MM Pri určenídruhej z nich však nastáva
polemika, podľa jedných je autorom
sochy sv. Františka z Assisi (porov.:
Spravodajca mestského múzea Rajec
2/94, s. 9). Podľa iného zdroja je auto
rom sochy sv. Jozefa.

Tieto údaje sa nám zatiaľnepodarilo
verifikovať, pretože ani na jednej zo
spomenutých sôch sa nezistilo žiadne
signovanie. Isté je, že obe sochy sú vy
robené z dreva a nesú podobné znaky
rezbárskej práce.

Na zisťovaníich pôvodu budeme aj
):.I1~\\."\:-1",'1 naďalej pracovať. Možno sa nám napo

kon podarí objasniť, čo všetko patrí ku
dielam, na ktorých sa podpísala ruka
Jozefa Matušíka.

Mgr. Jana Brezániová, vyštudovala etnológiu
na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

rv

Krížová cesta IV: zastavenie

Pramene:
Kalesný, F. Z histórie ľudového a reme
selného rezbárstva v Rajci. In: Vlasti
vedný sbomík Považia VII. Banská

l"'"=:==---~--------~=.......... Bystrica: Stredoslovenské vydavateľ-

stvo, 1965, s.160-171
Spravodajca mestského múzea Rajec 2/1994, Rajec: MsKS, 1994
http://www.uluv.sk/product/rezbarstvo-77/
http://www.rezbarstvo.sk/index.php?Item=86&id=102&option=
com content&task=view

Významné miesto v našej zbierke
zaujímajú aj dve takmer totožné skice
mŕtveho tela Ježiša Krista. Pravdepo-
dobne podľa niektorej z nich bolo zho
tovené tak, ako ho môžeme dodnes
vidieť počas veľkonočných sviatkov
v kostoloch v Božom hrobe.

Medzi jeho diela, ktoré sa zachovali až do dnešných čias, patria
postavičkyvalachov v slovenských krojoch vo vianočnombetlehe
me alebo sochy štyroch evanjelistov, ktoré kedysi zdobili drevenú
kazateľnicuvo farskom kostole v Rajci.

Ústna tradícia mu pripisuje aj autorstvo dvoch sôch svätcov,
ktoré sú umiestnené na bočnýcholtároch kostola, pramene sa zho
dujúpri prvej z nich a to sv. Anne.

mu kňazovi,ktorý pôsobil niekde v oko
lí Brezna (v tom čase tam žil jeho naj
mladší syn Alexander s manželkou,
ktorí si ku sebe zobrali vdovu po Matu
šíkovi). Bola to doba, ktorá nepriala
náboženstvu a tak na akékoľvekotázky,
kam dielo vlastne putuje, nebol priestor.

Získané indície nás postupne dovie
dli do Kostola Narodenia Panny Márie
v Lome nad Rimavicou. Tu sa nám po
darilo objaviť hľadanú krížovú cestu
kompletne zachovanú a inštalovanú. Po
porovnaní predlôh s hotovým dielom sa
ukázalo, že autor sa len minimálne od
klonil pri vlastnej rezbe od pôvodných
predstáv zachytených napapieri.

Naše poďakovanie za pomoc pri
hľadaní patri farskému úradu Lom
nad Rimavicou a kronikárovi obce
Mgr. ĽudovítoviKubišovi.

RAJECKÝNÁREčovŕ SLOVNÍK - 3.lý6er: písmená K - L

Po druhom ukážkovom výbere nárečových slov z pripravova
ného slovníka rajeckého nárečia (porov. Spravodajca mestského
múzea Rajec, 2008, s. 6-1O, písmená F -1) prichádza tretie pokra
čovaniea výber z hesiel písmen K - Ľ. Opis štruktúry výkladu náre
čového slova v rámci hesla, zoznam použitých skratiek a zoznam
obcí boli uverejnené spolu s prvou časťou slovníka (porov. Spravo
dajcamestskéhomúzeaRajec, 2007, s 7. as. IO-ll).

Doklad o heslovom slove v kontexte vety alebo slovného spoje
nia (t. j. exemplifikáciu) uvádzame vo viacerých prípadoch po he
slovom slove, pričom jeho úlohouje ilustrovaťvýznam hesla Ged
noslovné doklady zaraďujeme kvôli lokalizácii). Za symbolom
hviezdičky (*) nasledujú lexikálne ustálené (menné i slovesné)
spojenia, po znaku plného kosoštvorca (.) nasleduje frazeologická
jednotka ajej význam.

Pozn.: Pôvodní obyvatelia Rajca a blízkeho okolia zaiste ešte
i v súčasnosti poznajú nezvyčajné nárečové slová, ktoré by mohli
pripravovaný slovník obohatit: Ak sa medzi čitatel'mi nájdu takí,
ktorí by mali záujem do slovníkaprispieť, nech sa, prosím, ozvúpí
somne či osobne autorovi tohto článku (adresaje v redakcii časopi
su). Zdôrazňujeme, že nejde o zámernepripravovanú výskumnú ak
ciu; je to skôr nepriama výzva záujemcom o nárečie, so zámerom

zhromaždiť,prezentovat: a tak uchovaťpresúčasné i budúce gene
rácie čo najviac z toho, čo ľudRajeckej doliny sprevádzalo možno
stovky rokov: svojský a nenapodobiteľný, originálny jazykový
prejav.

K

kabáč m. osúch z chlebového Gačmenného) cesta: Do ruki kabáča
hibajza ofcami (Či)
kabáček m. pagáčik upečený z nekysnutého cesta: Napiekla ka
báčkvoprešetkích (Ďu)
kabáčkim. pomn. druh rastliny, bot. slez nebadaný (Maiva neglec
ta): kabáčki (Či)
kabanka Ž. detská košieľka: Ľen kabanku malo na sebe obľečenú

(Či)
káčac nedok. 1. špliechať, oblievať (niekoho): Čo ma káčešf? (Rj)
2. rozlievať tekutinu, vyšplechovať: V malém hrnci sa to ňedalo

preňiesc, to bikáčaloz ňeho (Rj)
káčer m. 1. samec kačky: Káčer napretku a za ňím hadam patnás
kačiek(Rj)2. zalomená železná pásovina navoľnomkonci oja, kde
sapri priahaní vkladájarmo: káčer(Či)
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návec al. nesúci človek: Ti si také ľedačo! (Rj)
ľedajakí zám. neurč. menej kvalitný, zlý, neporiadny; hocijaký:
Ftedi ňebol'iľedajakévíropki, majstersi stálza tím, čo urobel (Rj)
ľedvi čast. častica, ktorá vyjadruje krajný stav, sotva, tak-tak: Ľed
vizrne to kúpel'i (Du)
ľedvina ž. obyč. mn. č. párový orgán v tele; oblička: Na ľedvini tr
pel hadam celíživot (Rj)
ľeja ž. prudký dážď, lejak: Ňetrvalo duho, taká ľeja sa spuscela, že
no(Rj)
ľemešm. rezná súčasťpluhu: ľemeš(Či)
ľen m. 1. úžitková poľná rastlina pestovaná pre vlákna a semeno,
bot. ľan (Linum) 2. vlákna tejto rastliny: česadz a priazdz ľen (Rj)
3. tkanina vyrobená z tohto vlákna: plachetkaz ľenu (Rj)
ľešpic m. kováč. kutáč na rozhŕňanieuhlia al. pahreby v ohnisku:
ľešpic(Rj)

ľesa ž. časť ohrady medzi dvomi stlpmi, upletenej z konárov alebo
prútia: Ľesu budze treba opravic (Ku)
ľevčovípríd. v spoj. ľevčovéoko (Rj) - kovové oko na lievči (žŕd

ke podopierajúcej rebriny na voze)
ľevípríd. ľavý: Vľevémboku ma klalo na ňevidržaňie(Zb)
lezenaž. rezb. vyrezávaná latka, lišta na okraji skrine: lezena (Rj)
ľiatovecm. liaty zvonec pre ovcu: Kerési ovečkimal'i l'iatovec (Či)
ľingaťnedok. štrngať, cengať: l'ingaďostroškama (Či)
ľinoár i ľinonárm. drevené pravitko: Ľinonárnosel do školi (Či)
ľiňica ž. drevená ohrada, do ktorj sa stavia hovädzí dobytok pri
podkúvaní: l'iňica (Rj)
ľipa ž. 1. listnatý strom s voňavými liečivými kvetmi, bot. lipa (Ti
lia): Pri rieke za susedom bola krásna l'ipa (Rj) 2. sušené kvety toh
to stromu a odvar z nich: navaridz ľipi (Rj)
ľisce s. zadná časť nohy pod kolenom, lýtka: Naša maďmajú ešťe

hlatké l'isťe (Či); l'isce (Rj)
ľiščiakm. samec líšky, lišiak: l'iščiak(Kp)

ľiščípríd. súvisiaci s líškou, pochádzajúci z líšky: l'iščiadziera (Rj)
loboda, lobotka i lobuotka (i ľesná marijánka) Ž. 1. voňavá rast
lina používaná v kuchyni ako korenie a v liečiteľstve, bot. pamajo
rán obyčajný (Origanum vulgare): modrá lobuotka (Či) 2. vysoká
poľnáburina, varená (v časeneúrod) ako špenát: lobotka (Či)

lógrik m. zdrob. menšie ložisko, čapík; vôľav ložisku: lógrik (Rj)
lohiňa (i hlohiňa) Ž. 1. ker z čeľade ružovitých, bot. hlohyňa (Pyra
cantha): Ňiže náz bolapekná lohiňa (Či) 2. ker z čeľadejabloňovi
tých, bot. hloh (Crataegus): Koza sa ťivrigala do lohiňe (Či)

ľoch m. prístrešok postavený pri kolibe pre hovädzí dobytok, ktorý
sapasie na salaši: A višie, ta mal'i ľochpostavení(Či)
lokec m. lakeť: Šľahnul sa fukcom o kredenc (Rj) • ruki zedranépo
lokce (Rj) - o veľmi zrobenom človeku

lokša Ž. posúch zo zemiakového, nekysnutého cesta ako príloha
k rozmanitýmjed1ám, príp. ochutený (plnený) makom, bryndzou a
pod.: Lokšínarobel'i, to bolofacht chutné! (Rj)
loňi (i vloňi)prísl. v minulom roku, vlani: Loňi veru ňebolo sl'iviek
skoro ňišt (Rj)
lopár m. lopata na vyberanie chleba z pece: Z lopárom chľebíkpek
ňe vibrala, potrela (Rj)
lopúch m. rastlina s veľkými zelenými listami, bot. lopúch (Arc
tium): Aj ti dol'inki bočné, to bolo udržiavané, to sa koselo, čiľje to
samílopúch (Kp)
lošťiakm. trojštvrťovýmužský kožuch: 10šťiak(Rj)
lucerňa i ľuterňaŽ. lúčna rastlinapestovaná ako krmovina, bot. lu
cerna (Medicago): Stačelo kedzz lucerňeprihodzel (Ďu); luterňa (Či)

lupák m. nástroj na odkôrovanie stromov (lúpanie kôry stromov):
lupák(Či)

Pokračovanie nabudúce

PaedDr. Miloslav Smatana, CSc., absolvent Pedagogickej fakulty
v Nitre, pracuje v Jazykovednom ústave SAVv Bratislave

, v, " v

ZIMNE SCITANIE VODNEHO VTACTVANA RAJCANKE

Jedným znajsystematickejších monitoringov živočíchov u nás
je zimnésčítanievodného vtáctva. Toto sčítanie je zdrojom údajov
o zimovanía migráciívtáctva viazaného na vodu, prebieha na vod
ných tokoch, vodných plochách a iných typoch mokradí (rašelinis
ká, vlhké lúky a pod.). Okrem odhadu vel'kosti a zmien populácií
vtáčích druhov sú výsledky sčítania dôležitým podkladom pre
ochranu významných lokalít s výskytom vtáctva.

Prvé sčítanievodného vtáctva sa na Slovensku uskutočnilovro-

Kvôli vypúšt'aniu termálnej vodyJe v Rajeckých Tepliciach
nezamŕzajúcaplochapočas zimy útočiskompre kačice,

ajpre labute zo zamrznutého jazierka v kúpeľoch

ku 1967 ako súčasťmedzinárodného sčítania v Európe a ďalších

krajinách. Vsúčasnosti sa do sčítania zapája ryše 100 krajín z rôz
nych svetadielov. Tieto aktivity na medzinárodnej úrovni zastrešuje
Wetlands International (organizácia na výskum, ochranu a udrža
teľné lryUŽívanie mokradís celosvetovoupôsobnosťou.

Sčítavanie vodného vtáctva v našej krajine od roku 1967 na
mnohých miestach nemalo kontinuitu, desiatky rokov boli sledo
vané len určité lokality. Od 90. rokov sa situácia zlepšila, postupne
pribúdali toky a vodné plochy, na ktorých sa uskutočňovalo

pozorovanie vodných vtákov, zapájalo sa stále viac dobrovoľníkov.
V súčasnosti patrí Slovensko medzi najlepšie zmapované

krajiny. Okrem medzinárodného termínu (v polovici januára) sa na
Slovensku mapuje aj v mesiacoch október až apríl, najväčšie

pokrytie lokalítje však vjanuári.
Zimné sčítanievodného vtáctva zabezpečujeSlovenská ornito

logická spoločnosť1BirdLife Slovensko v spolupráci s Omitolo
gickým klubom pri Oravskom múzeu a Botanickou záhradou
Univerzity Komenského v Blatnici.

Mapované lokality na Slovensku sú rozdelené do 20 regiónov,
Rajčanka je zahrnutá do regiónu Horné Považie. Koordinátorom
tohto regiónuje Ing. Martin Kostra, ktorýje zodpovedný za organi
záciu sčítania,zber údajov a odovzdanie výsledkov národnému ko
ordinátorovi.

Sčítanie vodného vtáctva na rieke Rajčanka realizujeme od
zimy 2003/2004. Monitoring je vždy zabezpečený aspoň v hlav-

SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2009 13



nom medzinárodnom sčítacom termíne v januári, ostatné termíny
sú pokrytépodľakapacít dobrovoľníkov.

Rajčankajena účelyzimného sčítaniarozdelená na 5 úsekov:
Raj l: ústie do Váhu- Porúbka (cestný mostna začiatkuobce)
Raj2: Porúbka- Rajecké Teplice (železničnýmost)
Raj3: Rajecké Teplice - Rajec (čerpacia stanica PHM - začiatok

regulovaného úseku toku)
Raj4: Rajec - Fačkov (ústie Fačkovskéhopotoka)
Raj5: Fačkov-mostv Hanušovej

Samostatne sú zaznamenávané výskyty vtákov na Šujskom ra
šelinisku a rybníku Košiare.

Pri sčítavanína Rajčankesa mapuje líniovou metódou, pričom
sčítavateľprejde po brehu rieky celý pridelený úsek, zaznamenáva
zistené druhy a ichpočetnosť.Každý úsekmá svoj sčítací formulár,
v ktorom okrem informácií o sčítavateľovi, termíne a monitorova
nom úseku (dÍžka úseku, šírka toku, typ biotopu...) nechýbajúúdaje
o počasí, snehovej pokrývke, pokrytí hladiny ľadovou vrstvou,
zaznamenaných negatívnych faktoroch a pod. Kjednotlivým dru
hom vtákov sauvádzajú počtypozorovanýchjedincov.

Rajčanka je síce druhovo relatívne chudobná lokalita (počet

doteraz zistených druhov počas zimných sčítaní je 16), jej mapo
vanie je však o. i. dôležité pre ucelenú predstavu o výskyte vtáctva
v povodí Váhu.

Počas 5 zimných sezón (od zimy 2003/2004 do zimy
2007/2008), ktoré sú zhodnotené v tomto článku, sa vykonávalo
ščítanievodného vtáctva spolu v 20 termínoch. Z toho len v 2 termí
noch sa podarilo zabezpečiťsčítaniena všetkých úsekoch Rajčan-

ky.
Najkomplexnejšie (na 4 - 5 úsekoch) sa sčítanie realizovalo

vždy v januári v rámci medzinárodného sčítania. V ostatných me
siacoch sa prioritne monitorovali úseky bližšie k ústiu Rajčanky,čo

ovplyvnilo aj spektrum zaznamenaných druhov. Najväčšií celkový
početjednotlivcov všetkých druhov vtákov na celom toku bol zis
tený vo februári 2005 - spolu 389jedincov.

Stabilne sa vyskytujúcimi druhmi na Rajčankepočas zimného
obdobia sú kačicadivá a volavka popolavá, boli zistené pri každom
sčítaní. Zároveň patria medzi najpočetnejšie druhy (maximálny
početjedincov zistených počas jedného termínu bol u kačice divej
336 a u volavkypopolavej 26).

Pravidelne boli zaznamenané aj druhy vodnár potočný (s výs
kytom na celej dfžke toku) a labuť hrbozobá (zimujúce jedince
v priemyselnej zóne v Žiline na úseku Raj l a celoročne sa vyskytu
júce jedince v Rajeckých Tepliciach v úseku Raj2). Z častejšie

pozorovaných druhov je potrebné spomenúť rybárika riečneho.

V úsekoch najbližších k ústiu do rieky Váh (Raj l a Raj2) boli spora
dicky zaznamenané aj pre Rajčankumenej bežné druhy, napr. kači
ca chrapkavá, sliepočkazelenonohá, lyska čierna,čajky.

Zoznam druhov, ktoré boli zaznamenané na rieke Rajčanke

počaszimných sčítaní:

čajkasmejivá (Larus ridibundus)
čajka striebristá (Larus argentatus)
hlaholka obyčajná(Bucephala clangula)
chochlačkasivá (Aythyaferina)
kačicadivá (Anasplatyrhynchos)
kačicachrapkavá (Anas crecca)
kormorán veľký(Phalacrocorax carbo)
labuťhrbozobá (Cygnus olor)
lyska čierna(Fulica atra)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
rybárikriečny(Alcedo atthis)
sliepočkazelenonohá (Gallinula chloropus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
trasochvosthorský (Motacilla cinerea)
vodnárpotočný(Cinclus cinclus)
volavkapopolavá (Ardea cinerea)

Tabuľka: Počty vybraných druhov zaznamenanýchpočas zim
ného sčítania vodného vtáctva na rieke Rajčanka v medzinárod
ných sčítacíchtermínoch (polovicajanuára) 2004 - 2008 (spolu za
úseky Raj1-Raj5, resp. Raj 1-Raj4):

druh/rok 2004 2005 2006 2007 2008
kačica divá 292 176 273 154 312
volavka popolavá 7 13 20 11 12
vodnárpotočný 18 19 5 16 12
rybárik riečny 2 1 O 2 O
labuť hrbozobá 3 O O O 2

Zmeny v druhovom zastúpení aj početnosti u vtáctva sú závislé
od počasia, termínu v rámci zimnej sezóny a iných faktorov. výs
kyt vtáctva je výrazne ovplyvnený podielom zamrznutej plochy
toku. Zamŕzanie Rajčanky je nerovnomerné aj kvôli vyústeniu
splaškovej kanalizácie na viacerých miestach priamo do rieky, vy
púšťanie termálnej vody v Rajeckých Tepliciach, ktorá má vyššiu
teplotu ako recipient, ako aj kvôli tepelnému znečisteniuz odpado
vých vôd z priemyselnýchpodnikov.

Okrem monitoringu vtáctva sú pri sčítanízaznamenávané aj iné
zaujímavé údaje, ktoré si sčitavateľvšimne, napr. na Rajčankeboli
zaevidované nelegálne skládky odpadov, pobytové znaky vydry a
pod. Údaje zo zimného sčítavanianie sú a nemôžu byť vyčerpáva
júcou inventarizáciou druhov vtákov vyskytujúcich sa na vodnom
toku, napriek tomu (aj vďaka vyhodnocovaniu údajov zo sčítania

za širšie regióny) prispievajú k poznaniu a ochrane vtáčíchpopulá
cií.

RNDr. Eva Stanková, absolventka Fakulty prírodovedných vied UMB
v Banskej Bystrici, v súčasnosti pracuje aka referentpre životné

prostredie Mesta Rajecké Teplice, je externou doktorandkou Katedry
krajinnej ekalógie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Rada by som poďakovalavšetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
podieľajúna zimnom sčítanívodného vtáctva (nielen na Rajčanke)

mapovaním v teréne, koordináciou sčítania a spracovaním údajov.
Koordinátorom zo SOS/Birdlife Slovenkso Martinovi Kostrovi (ko
ordinátor regiónu Horné Považie) a Kataríne Slabeyovej (národný
koordinátor) ďakujemzaposkytnuté údaje k článku.

Použitá literatúra:
Kostra M. (in litt.), 2009: Záznamy zo zimného sčítania vodného
vtáctva, Rajčanka,2003 - 2008, SOS/Birdlife Slovensko, Bratisla
va
Slabeyová K., Ridzoň J., Darolová A., Karaska D. & Toprercer J.
2008: Správa zo zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku
2004/05 - SOS/Birdlife Slovensko, Bratislava.
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VRETIENKOVITÉ MOTÝLE (ZY9aenidae Leach, 1819)
RAJECKEJ DOIJNr

Veľmi známa, ale nepočetná čeľaď našich menších druhov
motýľov. Niektorí autori ich priraďujú k nočným motýľom

(Heterocera). Iní autori ich zasa naopak radia k denným motýľom

(Rhopalocera), čo má väčšiulogiku, lebo tieto druhy lietajú hlavne
cez deň. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že Zygaenidae patria
k motýľom s dennou aktivitou.

Vretienkovité motýle sú typickými predstaviteľmi hmyzu
tradičneobhospodarovanej krajiny. Typickým miestom ich výsky
tu sú zvyčajnexerotermné biotopy v nižších a stredných polohách.
Tieto biotopy sú buď prirodzené (strmé svahy s teplomilnou vege
táciou lesostepného charakteru), alebo vznikli a aj sa udržiavajú
činnosťou človeka (lúky, pasienky, sady, záhrady a železničné

násypy). Jedinci tejto čeľade sa len zriedkavo vzďaľujú zo svojich
biotopov. Ich populácie sa zvyčajnevyskytujú na viac-menej ostro
ohraničených stanovištiach a z tejto skutočnosti vyplýva aj isté
riziko ich možného ohrozenia.

Populácie týchto motýľov sú dnes ohrozené viacerými rizi
kami:
- jednakje to činnosť človeka: vypaľovanie trávy, aplikácia ume

lých hnojív a pesticídov v susedstve xerotermných biotopov
výskytumotýľova zalesňovanie.

- ďalšou vážnou príčinou ich ohrozenia je prirodzené zarastanie
biotopov drevinami - tzv. sukcesia.

Na miestach svojho výskytu motýle poletujú pomalým
letom, často si sadajú na okolíkaté rastliny, bodliaky a iné vhodné
živné rastliny imág. Sú ľahkozraniteľnéa môžeme ichveľmiľahko
uloviť. Ojedinele sa dajú niektorí samčekovia zelenáčikov (Pro
cridinae) prilákaťvečernasvetlo.

Na celom svete je popísaných dnes niečoviac ako 1000 dru
hov motýľov tejto čeľade, z čoho na územní Slovenskej republiky

Adscita statices Linnaeus, 1758

Zygaena carniolica Scopoli, 1763

bolo zatiaľpopísaných 25 druhov motýľov.
Na územní Rajeckej doliny sme zistili zatiaľ iba 10 druhov.

Žiaden druh motýľa, ktorý sa vyskytuje na území Rajeckej doliny
z tejto čeľadenieje naúzemí našej republiky chránený.

Motýle z čeľadeZygaenidae na našom území delíme na dve
podčeľade:

1.) Procridinae =zelenáčiky

2.) Zygaeninae = vretienky (= vretienôčky)

NA ÚZEMÍ RAJECKEJ DOLINY BOLO ZATIAĽPOPÍSA
NÝCH NASLEDUjÚCICH 10 DRUHOV:

Jordanita globulariae Hiibner, 1793 - zelenáčik guľôčkový?

Adscita statices Linnaeus, 1758- zelenáčik štiavový
Zygaena carniolica Scopoli, 1763- vretienka vičencová
Zygaena osterodensis Reiss, 1921-vretienka hrachorová
Zygaena loti Denis & Schiffermiiller, 1775- vretienkakozincová
Zygaena ephialtes Linnaeus, 1767- vretienka ranostajová
Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808- vretienka ľadencová
Zygaena filipendulae Linnaeus, 1758- vretienka obyčajná
Zygaena brizae Esper, 1800- vretienkapichliačová
Zygaena purpuralis Briinnich, 1763- vretienka dúšková ?

*Poznámka autora: Druhy označenéotáznikom sú veľmipodobné aj na
iné druhy z tejto čeľade. Keďže neboli robené preparáty ich kopulačných

orgánovje možné, že sajedná aj o iné druhy, pretojepri ich názve otáznik.
Po vypreparovaní ich kopulačných orgánov bude užjednoznačnejasné
o ktoré druhy sajedná, ale dnes je druh stanovený iba na základe vonkaj
ších znakov, čo v týchtoprípadoch nieje celkomjednoznačné.

MUDr. Karol Kill.,
člen Slovenskej entomologickej spoločnosti

Zygaena ephialtes Linnaeus, 1767

Zygaena filipendulae Linnaeus, 1758



Počas II. svetovej vojny bol Rajec bombardovaný
dvakrát počas dvoch týždňov - 7. a21. aprila 1945

Poš~~

DCliý radv Rajci
(dnešná Hollého ul.)

PošlWdená 6udOva SolWCovne (dnešná Športová ul.)

SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA - vychádza od roku 1993. Vydala Mestská knižnica pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rajci. Adresa
redakcie: MsKS Rajec, Nám. SNP 2/2,01501 Rajec, č. tel.: 04115424703, kniznicarajec@rajec.net, mesacnikrajcan@rajec.net. Tlač: MsKS Rajec.
Registr. č. OÚ 6/2000. ISSN 1335-0692. EV2876/09. Náklad:200ks. Nepredajné.


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

