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NOVÝ BYTOVÝ DOM SA UŽ ZAČNE STAVAŤ
V januárovom čísle Rajčana sme informovali o tom, že Skládka odpadov v Šuji by sa
mala zaplniť do konca tohto roka. Máte nejaké nové informácie?
Po premeraní morfológie skládky môžem
podať informáciu, že vybudované kazety vydržia dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo. Na
skládku odpadov môžu obce zo združenia
Skládky odpadov rajeckého regiónu vyvážať
ešte do decembra 2019. Samozrejme, problém sme nenechali napospas, ale stále prebiehajú rokovania s ministerstvom životného
prostredia, akým spôsobom by ešte bolo možné predĺžiť fungovanie skládky v Šuji, aby sa
nestalo, že za dva roky nebudú mať obce rajeckej doliny kde vyvážať komunálny odpad.
Pri bývalej Medike by mal vyrásť ďalší bytový dom s nájomnými bytmi. Získalo mesto finančnú dotáciu na jeho výstavbu?
Neoficiálne nám bolo potvrdené, že naša
žiadosť o finančný príspevok na výstavbu nového nájomného domu nám bola schválená aj
Štátnym fondom rozvoja bývania, aj ministerstvom dopravy. Predpokladám, že v najbližších týždňoch sa začne s výstavbou nového
bytového domu v areáli Mediky, kde vyrastie
ďalších 33 úplne nových bytov. Realizácia
stavby bude trvať približne jeden rok.
Mesto Rajec sa zapojilo aj do výzvy Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu
futbalového štadióna.
Mesto Rajec ako vlastník pozemku a aj
nehnuteľnosti sa zapojilo do výzvy Slovenského futbalového zväzu, kde sme sa uchádzali
o finančné prostriedky na rekonštrukciu šatní
a boli sme úspešní. V roku 2012 sme z rozpočtu mesta na budove so šatňami zateplili obvodový plášť. V rámci získaného grantu zateplíme aj strop minerálnou vatou a sadrokartónom, vybudujú sa nové elektrické rozvody, vymenia sa všetky dvere a podlahy a nainštaluje
sa nový elektrický kotol, aby šatne neboli závislé od kúrenia z vedľajšieho priestoru pohostinstva, ale vykurovanie bolo samostatné.
Musím podotknúť, že tieto priestory neslúžia
iba futbalistom, ale využívajú ich aj iné športové kluby v meste, napríklad hokejbalisti či
tenisti. Stavebné práce sa zrealizujú počas letnej prestávky v júni a v júli.
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 24. mája sa poslanci zaoberali aj komunitným plánom sociálnych
služieb. Čím sa tento plán zaoberá?
Zákon o sociálnych službách ukladá mestám a obciam vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. Tento plán vypracoval Spoločný obecný úrad v Rajci, ktorý zahŕňa obce
Rajec, Čičmany, Fačkov, Rajecká Lesná, Šuja, Ďurčiná, Malá Čierna, Veľká Čierna, Jasenové, Kľače, Zbyňov a Konská pre roky 2018
až 2022.
Zaoberá sa problematikou seniorov a
poskytovania sociálnych služieb obyvateľom
v dôchodkovom veku, ako aj prevenciou pred
sociálnym vylúčením, zachytáva priority v oblasti informovanosti o sociálnych službách a
problematiku dostupnosti bývania, predstavuje návrh cieľov a priorít zameraných na podporu a sociálne služby pre rodiny a deti. V komu-

nitnom pláne je zmapovaná situácia dotknutých obcí v sociálnej, ekonomickej a demografickej oblasti, aké sociálne služby v súčasnosti
poskytujeme, a tak ďalej. Plán hovorí aj o vyhliadkach do budúcnosti, čo bude potrebné riešiť v sociálnej oblasti, ktoré skupiny obyvateľstva budú najviac ohrozené, akú sociálnu starostlivosť budú vyžadovať, či akým spôsobom
ju zabezpečíme. Je v ňom vízia prepravnej
služby a sociálneho taxíka v rámci regiónu,
rozšírenie služby jedálni spolu s rozvozom a
domácej opatrovateľskej služby, požičiavanie
zdravotných pomôcok, zriadenie internetovej
stránky o sociálnych službách v regióne, výstavba sociálnych bytov, zriadenie finančného
systému individuálnej podpory rodín v chudobe, napríklad prostredníctvom nadácie, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre
seniorov, zvýšenie bezbariérovosti verejných
budov v sledovaných obciach, zriadenie detských jaslí, pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa a mnoho iného.

AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

Aké investičné akcie sa pripravujú v najbližšej dobe?
V Domove vďaky je v havarijnom stave
kotolňa a poslanci mestského zastupiteľstva
pristúpili k tomuto problému s plnou vážnosťou. Pretože v prípade, ak sa stane havária
v škôlke alebo v škole, deti môžeme nechať
doma, ale neviem si predstaviť, že by nám úplne vypadlo kúrenie v Domove vďaky. Kde by
sme umiestnili 27 klientov tohto zariadenia?
V týchto dňoch pripravujeme rekonštrukciu
kotolne, kde sa okrem kúrenárskych úprav zakúpia dva nové kotly, ktoré zabezpečia vykurovanie už v nasledujúcom vykurovacom období.
Na základe dlhodobej
požiadavky obyvateľov
z časti Vojtová, kde je pri
rodinných domoch nespevnená, prašná a štrková
prístupová cesta, sa rozhodlo, že tu v júni od Bystrickej ulice po posledný
rodinný dom položíme
nový asfaltový koberec.
Začali sa práce na
zatepľovaní budovy, kde
sídli centrum špeciálnopedagogického poradenstva (vedľa Katolíckej spojenej školy).
Položíme nový asfaltový koberec v dĺžke zhruba 70-80 metrov na ceste
do Porubskej doliny od
ZATEPĽOVANIE BUDOVY SCŠPP
evanjelického cintorína
smerom do kopca.
V spolupráci s Cenzuálnym spolumajiteľv roku 2017 je to už v hodnote viac ako 15 mistvom Rajec položíme na ďalšom 200-300
liónov eur. Za zmienku stojí aj zadlženosť
metrovom úseku nový asfaltový koberec ďalej
mesta k pomeru bežných príjmov predchána ceste do Porubskej doliny.
dzajúceho rozpočtového roka, v roku 2011 to
Samozrejme, po zimnom období opravíbolo takmer 27 %, v roku 2017 už iba 8,6 perme výtlky po cestách a chodníkoch, ktoré sú
centa.
v správe mesta.
Poslanci rozhodli aj o použití rezervného
Na cintoríne sme opravili obe ručné studfondu, ktorý sa tvorí z výsledku hospodárenia
ne a chcel by som poprosiť návštevníkov, aby
vo výške 10 % z prebytku, čo je za minulý rok
ich začali používať na polievanie.
takmer 17 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky
sa použijú na opravu havarijného stavu MaterZa rozhovor ďakuje Šzá
skej školy na Mudrochovej ulici, kde vlhne su1x snímka: Z. Ščasná
terén z poškodenej kanalizácie.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva
poslanci schvaľovali aj Záverečný účet
Mesta Rajec za rok 2017. Ako hospodárilo
mesto v minulom roku?
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 po vylúčení účelovo určených prostriedkov v sume 49 310,23 eur je
prebytok vo výške 169 524,41 eur.
Kontrolórka mesta Ing. Bibiana Sekáčová
porovnala výsledky hospodárenia za obdobie
rokov 2008 až 2017, z ktorých vyplýva, že
Mesto Rajec navýšilo svoj majetok viac ako
dvojnásobne. Na porovnanie v roku 2008 malo mesto majetok v hodnote 6 miliónov eur, ale
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Z MÁJOVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ďalšie riadne zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva
v Rajci sa uskutočnilo 24. mája 2018.
V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka mesta
Ing. Sekáčová správu o kontrole plnenia uznesení. Po diskusii, v ktorej
sa poslanci pýtali na plnenie niektorých uznesení, zobrali túto správu na
vedomie.
Následne predložila poslancom vedúca finančného oddelenia
p. Záborská rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením, ktoré
poslanci taktiež zobrali na vedomie.
V zmysle uznesenia MZ č. 23/2018 zo dňa 1. marca 2018 sa vykonali rozbory hospodárenia v Domove vďaky Rajec za rok 2017. Výsledky rozborov hospodárenia, ktoré predniesla poslancom p. Záborská,
prerokovala finančná komisia a následne mestská rada. Domov vďaky
vykázal výsledok hospodárenia za rok 2017 vo výške 168,85 €. Mestské
zastupiteľstvo zobralo výsledky na vedomie.
V zmysle uznesenia MZ č. 23/2018 zo dňa 1. marca 2018 sa uskutočnili rozbory hospodárenia za rok 2017 aj v rozpočtových organizáciách ZUŠ a ZŠ. Výsledky hospodárenia, ktoré predniesla poslancom
p. Záborská, prerokovala finančná komisia a následne mestská rada.
Základná škola vykázala výsledok hospodárenia za rok 2017 vo výške
7,14 €, Základná umelecká škola vykázala výsledok hospodárenia vo
výške 9237,27 €. Poslanci zobrali výsledky na vedomie.
V ďalšom bode programu poslanci prerokovali záverečné správy a
záverečný účet Mesta Rajec za rok 2017, hlavná kontrolórka predniesla
odborné stanovisko k záverečnému účtu, kde vyhodnotila rok 2017 ako
veľmi úspešný rozpočtový rok. Po krátkej diskusii poslanci schválili Záverečný účet mesta Rajec a celoročné hospodárenie bez výhrad.
V apríl 2018 sa uskutočnil prieskum v MŠ na ponechanie otvorenia
MŠ počas prázdnin. Na mesiac júl 2018 je záväzne prihlásených 37
detí, na mesiac august 2018 je záväzne prihlásených 29 detí. Z tohto
dôvodu bolo potrebné prerokovať návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017,
kde sa stanovil poplatok 50,00 eur mesačne za dieťa, ktoré bude navštevovať MŠ počas letných prázdnin. Poslanci tento dodatok jednomyseľne schválili.
Poslancom bol predložený návrh VZN č. 1/2018, ktorý rieši úpravu
výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ a na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí. Navrhované VZN poslanci taktiež jednomyseľne schválili.
Ďalej sa poslanci zaoberali návrhom komunitného plánu sociálnych
služieb, ktorý je strategickým dokumentom pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v platnom znení. Mesto Rajec preto v zmysle tohto zákona vypracovalo
návrh komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý určuje ciele a priority
v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy
a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a
poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť. Finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a taktiež mestská rada komunitný plán prerokovali a poslanci MZ navrhovaný komunitný plán schválili.
Vedúca finančného oddelenia predniesla poslancom návrh na použitie rezervného fondu, ktorý sa tvorí z výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok a jeho použitie schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Mesto
navrhuje použiť časť rezervného fondu na rekonštrukciu hospodárskeho pavilónu Materskej školy na Mudrochovej ul., resp. na odstránenie
jeho havarijného stavu. V predloženom odbornom stanovisku hlavnej
kontrolórky k použitiu rezervného fondu bolo taktiež odporučené jeho
schválenie. Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu vo výške
20 tisíc eur schválilo.
Riaditeľka Domova vďaky Mgr. Lívia Hodasová požiadala o odsúhlasenie finančného príspevku na rekonštrukciu plynovej kotolne, ktorá
nebola modernizovaná od roku 1997 a je v havarijnom stave. Náklady
na rekonštrukciu kotolne by podľa predloženej cenovej ponuky predstavovali 45 tisíc eur. Nakoľko Domov vďaky nemá na rekonštrukciu peňažné prostriedky, požiadala riaditeľka DV o poskytnutie finančných
prostriedkov z finančných darov obyvateľov domova. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo použitie týchto financií vo výške 19 tisíc eur. Zvyšné
finančné prostriedky poskytne mesto.

V ďalšom bode programu sa poslanci zaoberali prenájmom a odpredajom nehnuteľností, ako aj prípravou vyhlásenia verejnej obchodnej
súťaže na odpredaj pozemku mesta.
Dňom 1.4.2018 nadobudol účinnosť Zákon č. 70/2018, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Táto novela
zákona má, okrem iného, dopad aj na odmeňovanie poslancov MZ tým,
že je stanovená maximálna výška odmeny, ktorá môže byť poslancom
vyplatená. Z toho dôvodu boli vypracované nové zásady odmeňovania,
v ktorých je taktiež riešená výška odmeny pre členov komisií – neposlancov a zapisovateľky komisií. Poslanci MZ navrhované zásady odmeňovania schválili.
Hlavná kontrolórka predniesla poslancom návrh Plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018, ktorý poslanci schválili.
Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený uznesením MZ
č. 96/2017 dňa 14.12.2017. Bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný.
Na základe vývoja potrieb Mesta Rajec a predpokladanej skutočnosti
bol vypracovaný návrh zmeny rozpočtu mesta Rajec na rok 2018, ktorý
bol poslancom predložený. V odbornom stanovisku k navrhovanej zmene hlavná kontrolórka odporučila navrhovanú zmenu schváliť. Po diskusii, v ktorej poslanci kládli otázky k jednotlivým kapitolám rozpočtu, navrhovanú zmenu rozpočtu aj schválili.
Mestu Rajec boli doručené štyri protesty prokurátora k niektorým
všeobecne záväzným nariadeniam, a to VZN č. 15/2012, ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov, k VZN č. 7/2012 Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska v Rajci, k VZN č. 6/2012 Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci a k VZN č. 4/2006
Štatút mestskej polície. Poslanci zobrali protesty prokurátora na vedomie a odporučili vypracovať nové dokumenty.
Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka Správu o výsledku
kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou za obdobie od 1. marca do
24. mája 2018. Poslanci správu zobrali na vedomie.
V interpeláciách predniesli poslanci požiadavky a pripomienky občanov mesta, ktorými sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia mestského úradu. Otázky sa týkali napr. kosenia cintorína, opravy cesty do Porubskej doliny v spolupráci s Cenzuálnym spolumajiteľstvom PS, projektu kompostérov, letného tábora, opravy výtlkov na cestách, orezávania stromov a pod.
V diskusii Mgr. Augustín poďakoval vedúcej oddelenia kultúry p. Tordovej za zapojenie KSŠ do projektu cezhraničnej spolupráce. Taktiež
poďakoval mestskej polícii, ktorá poskytla súčinnosť v rámci prípravy
Katolíckej spojenej školy na branné cvičenie.
Posledným bodom programu bolo výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa ZUŠ. Vedúca oddelenia správneho p. Uríková informovala poslancov, že vzhľadom k tomu, že dvakrát po sebe rada školy ZUŠ
nenavrhla primátorovi vymenovať kandidáta na obsadenie funkcie
riaditeľa ZUŠ, je potrebné pripraviť nové výberové konanie, ale už
v zmysle Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Je potrebné vymenovať novú komisiu, ktorá sa bude zaoberať výberovým konaním na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ. Jedného člena určil
zástupca zamestnancov, a to PaedDr. Beátu Vörösovú. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili komisiu v zložení – členovia mestskej
rady, Bc. Jaroslav Jankech a PaedDr. Beáta Vörösová.
Alena Uríková,
vedúca oddelenia správneho MsÚ Rajec

CHCETE VEDIEŤ
ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE?
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE
VO VAŠOM MOBILE
ALEBO V E-MAILOVEJ SCHRÁNKE
viac: www.rajec.sk / sms-info informácie k odberu
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PROJEKT DOPRAVNÉHO IHRISKA PRE MATERSKÚ ŠKOLU NA UL. OBRANCOV MIERU V RAJCI ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ!

BEZPEČNE A HRAVO CESTOU-NECESTOU
Materská škola na Ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantovej
výzvy Nadácie Tesco v rámci programu Vy
rozhodujete, my pomáhame zameraného na
podporu lokálnych verejnoprospešných projektov.
Projekt Bezpečne a hravo cestou-necestou, ktorý riešil vybudovanie dopravného
ihriska v areáli materskej školy a nákup kolobežiek pre deti, získal grant vo výške 1 300 eur
od Nadácie Tesco.
V zimných mesiacoch sme zrealizovali
všetky potrebné nákupy farieb, valčekov,
značkovacieho vozíka a ostatných pomôcok
pre realizáciu dopravného ihriska. Rovnako aj
nových kolobežiek, odrážadiel a cyklistických

prilieb pre deti z materskej školy. Keď nám už
počasie prialo viac, v apríli sme sa naplno pustili
do organizácie dobrovoľníckych brigád.
Ochotní rodičia a pani
učiteľky zo škôlky sa
aktívne zapojili do všetkých potrebných prác, od prípravy plochy na
náter, cez nákresy pomocného značenia až po
vlastnú realizáciu náterov. Ešte predtým všetkým zriaďovateľ materskej školy, Mesto Rajec,
vynovil asfaltový povrch na školskom dvore,
aby realizácia dopravného ihriska mohla byť
uskutočnená na bezpečnom, hladkom povrchu. A ako vyzerala samotná realizácia?
Môžete si pozrieť fotografiu na ilustráciu, ktorá
snáď nepotrebuje komentár.
Na edukačnú návštevu do materskej školy
zavítala aj mestská polícia. Jej príslušníci zábavnou a poučnou formou poučili deti o základných zásadách správania sa v cestnej premávke a „bezpečne a
hravo“ vyriešili vzorové
dopravné situácie.
Na záver chceme
poďakovať Nadácii
Tesco Pontis za finančnú podporu, všetkým

PRÁCE NA DOPRAVNOM IHRISKU
ochotným rodičom a priateľom školy a pani učiteľkám. Najväčšou odmenou pre všetkých zainteresovaných je radosť detí a nadšenie, s akým trávia čas na novom dopravnom
ihrisku.

EDUKAČNÁ NÁVŠTEVA MESTSKEJ POLÍCIE:
RIEŠENIE DOPRAVNEJ SITUÁCIE
Ing. L. Rybárová, odd. výstavby
a životného prostredia, MsÚ Rajec
3x snímka: archív MsÚ Rajec

NAJLEPŠÍM ŠPORTOVCOM ZA UPLYNULÝ ROK SA STAL RASTISLAV KALINA
Viac ako desať rokov máme v našom meste krásnu tradíciu, a tou je oceňovanie najlepších športovcov. 11. mája sa vo veľkej zasadačke mestského úradu uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Najlepší
športovec mesta Rajec za
rok 2017. Podujatie každoročne organizuje Mesto Rajec a Komisia pre školstvo,
kultúru a šport pri Mestskom
zastupiteľstve v Rajci.

Z rúk primátora mesta Ing. Jána Rybárika
a predsedu Komisie ŠKŠ Mgr. Michala Šupku
si ocenenie Najlepší športovec mesta Rajec
za rok 2017 prevzal bežec
Rastislav Kalina. V minulom roku exceloval na viacerých podujatiach doma
i v zahraničí. Už tretíkrát po
sebe sa stal najlepším Rajčanom na Rajeckom maratóne a teší sa zo zisku úžasného tretieho miesta v Slovenskom pohári v maratóne. Rasťovi patrí náš obdiv
za to, ako krásne sa venuje
svojej rodine, nezabúda na
svojich priateľov, a napriek
mnohým starostiam a povinnostiam poteší vždy svojim úsmevom.
Snímka: S. Kalma

Do hlasovania sa v tomto roku zapojilo sedem športových klubov. Spomedzi nominovaných športovcov
vybrala Komisia ŠKŠ najlepšieho športovca za uplynulý
rok, najlepší športový kolektív, mladé športové talenty,
Najlepším športovým
najlepších trénerov a udelila
RASTISLAV KALINA
kolektívom sa stali mažoretocenenia za dlhoročnú šporky Kordovánky, na druhom
tovú činnosť. Najlepšieho
mieste sa umiestnil Maratón klub, na treťom
športovca klubu si spomedzi seba navrhli
mieste sa umiestnili dva kluby Futbalový klub –
samotné športové kluby. Otvorenie športovej
muži a futsalová Banda Rajec.
slávnosti spestrili svojim programom členovia
tanečného klubu Art in Mottion z Rajca pod
Ocenenie Najlepší športovec klubu si
vedením Michala Veselého.

prevzali: Šachový klub – Daniel Turanec, Stolnotenisový klub – Jozef Kavec, mažoretky
Kordovánky – Barbora Rizmanová, Futbalový
klub – Ladislav Person, Klub malého futbalu –
Matej Fraštia, Športový klub polície, stredisko
Rajec – Damián Cesnek, Maratón klub nenavrhol na ocenenie nikoho.
Ocenenie Mladý športový talent získali –
šachisti Timea Haásová a Filip Balvan, mažoretky Aneta Fusková a Oliver Kubačák, atlét
Juraj Mihalec, futbalisti Matej Martinka, Danka
Golierová a Kristína Vríčanová.
Za úspechmi športovcov stoja ich tréneri.
Ocenenie Najlepší tréner získali Patrik Holeša, Miroslav Pauliny, Magdaléna Mičechová,
Karol Židek, Janka Koledová Žideková.
Nezabudli sme ani na športovcov, ktorí
svojou dlhoročnou prácou prispeli k rozvoju rajeckého športu. Ocenenie za dlhoročnú športovú činnosť si prevzali Ferdinand Eloga, Jozef Straňanek a Richard Demeter.
Všetkým športovcom prajeme aj v roku
2018 čo najviac športových úspechov!
Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
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PROJEKT: POĽSKO-SLOVENSKÉ CESTY DEDIČSTVA

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE
technika tkania na krosienkach, pri ktorej museli spolupracovať deti
medzi sebou. Dvojice, zložené z jedného poľského dieťaťa a jedného
slovenského, spoločne tkali tkanice a išlo im to od ruky. Postupne sa deti
skamarátili a nemali sa problém medzi sebou ani dorozumieť. Posledný
tretí deň na deti čakalo kožiarstvo, kedy si vyrobili
mnoho drobných výrobkov.
Najskôr si vyrábali kožené
prívesky na krk, a keď zvládli techniku, vyrobili si aj náramky na ruku.
Pri spoločnej tvorbe projektu Poľsko-slovenské cesty dedičstva sa
mestá Czechowice-Dziedzice (Poľsko) a Rajec (Slovensko) rozhodli
realizovať viacero spoločných, vzájomne prepojených aktivít. Medzi
tieto aktivity patrí aj organizovanie spoločných workshopov pre poľské a slovenské deti, ktoré sú zamerané na vzájomné spoznávanie
prírodných, kultúrnych a historických jedinečností partnerov projektu.
A tak sa v máji v meste Rajec stretlo 10 detí z Czechowic-Dziedzic a
10 detí z Rajca, aby sa spoločne zúčastnili na remeselných tvorivých
dielňach – workshope zameranom na spoznávanie histórie Rajca,
Rajeckej doliny, tradičných remesiel. Počas troch dní deti spoločne
spoznávali tradičné remeslá – tkanie a kožiarstvo, ktorými sa Rajec
preslávil. Po spoločnom obede si prezreli
rajecké pamiatky – námestie, trojičný stĺp či
mestské múzeum.
Potom sa naučili najstaršiu techniku tkania
na rámikoch a neskôr
si vyskúšali aj prácu
na skutočnom
tkáčskom stave. Na
druhý deň deti spoznávali Rajeckú dolinu. Výlet začal návštevou Rajeckej Lesnej, kde
všetkých zaujal vyrezávaný pohyblivý Slovenský betlehem, ale i kalvária, či bazilika Narodenia Panny Márie. Ďalším cieľom bola dedinka
Čičmany, ktorá je typická svojimi krásnymi maľovanými drevenicami,
kde navštívili aj Radenov dom. Popoludní na ne čakala ďalšia stará

Na záver môžeme s radosťou konštatovať, že realizované remeselné dielne
naplnili cieľ projektu: Spoločná ochrana nášho poľsko-slovenského dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie. Nielen deti z Poľska, ale i naše rajecké
deti spoznali značnú časť
histórie Rajca, Rajeckej doliny a naše tradičné remeslá,
ktoré si mohli aj prakticky
vyskúšať.
Veríme, že všetkým zúčastneným prinieslo toto
spoločné stretnutie radosť,
nové poznatky a skúsenosti
a snáď i priateľstvá. Tešíme
sa na ďalšie stretnutie v júni,
tentokrát v Poľsku (Gmina
Czechowice-Dziedzice), kde zase čakajú naše rajecké deti tvorivé
dielne organizované poľským partnerom projektu.

DETSKÁ FYZIOTERAPIA
V dnešnej dobe môžeme pri mnohých
deťoch vidieť odchýlky od správneho držania
tela. Deti trávia často neprimerane dlhý čas
sedením nielen v škole, ale aj pri počítači a televízii čo, samozrejme, následne výrazne vplýva na ich pohybovú stránku. Či už ide o ploché
nohy, chybné držanie tela, chybné postavenie
chrbtice atď. Chrbtica a nôžky vášho dieťaťa
sa v detskom veku práve formujú. Po niekoľkých rokoch takýchto nesprávnych pohybových návykov sa často objaví bolesť, deformácia chrbtice a kĺbov. Keďže proces terapie je
zdĺhavý a náročný, je vhodné venovať pozornosť včasnej diagnostike problémov a prevencii.
Nielen týmto problémom sa venuje fyzioterapia, ktorá pozitívne ovplyvňuje pohybový
aparát i celý ľudský organizmus vrátane psychiky. Naše deti mnohokrát v škole prežívajú
napätie, neistotu, stres. Zvýšené psychické
napätie zvyšuje aj napätie v svaloch, ktoré je
potrebné vedieť primerane a správne uvoľniť.
Naša psychika úzko súvisí so svalovým napätím a držaním tela. Deti, ktoré sú živé, nepo-

sedné, výrazne aktívne, musia v škole dodržiavať pravidlá, sedieť pár hodín, čo pre ne
často býva náročné. Obmedzovanie pohybu
následne iba zvyšuje napätie, zhoršuje pozornosť. Čo s tým, a ako môže fyzioterapeut pomôcť aj vám, resp. vašim deťom? Čo si mám
všímať u môjho dieťaťa? Chceme vám pomôcť
nájsť na otázky týkajúce sa tejto témy.
Aj preto sme pre vás pripravili VZDELÁVACÍ SEMINÁR, ktorý sa uskutoční v priestoroch nášho centra v Rajci, Námestie A. Škrábika 37. Srdečne vás pozývame na prednášku
spojenú s diskusiou pod názvom ČO BY MALI
RODIČIA VEDIEŤ O DIEŤATI Z POHĽADU
FYZIOTERAPEUTKY, ktorá je určená pre
všetkých, ktorých táto téma zaujíma. Uskutoční sa vo štvrtok 14. JÚNA 2018 od 14.30 do
15.30 hod. a prednášať bude lektorka a fyzioterapeutka Mgr. Lucia Davis.
Špecialista vidí problém často v detailoch
a súvislostiach. Fyzioterapeut sleduje dieťa
nielen v stoji či v sede, ale aj v pohybe. Cvičenie prispôsobí jeho konkrétnym potrebám. Po-

Oddelenie kultúry, MsÚ Rajec
Odd. výstavby a životného prostredia, MsÚ Rajec
4x snímka: MsÚ

čas stretnutia si predvedieme aj krátke ukážky
rýchlych, ale nápomocných cvikov, ktoré môžete s vašimi deťmi v domácom prostredí realizovať aj vy sami. Obrátiť sa môžete aj na naše
centrum SCŠPP, kde vám ponúkame aj fyzioterapeutické poradenstvo a terapiu v príjemnom a útulnom prostredí bez zbytočného čakania. Účasť na tomto seminári je bezplatná!
V prípade záujmu vás prosíme o potvrdenie účasti (telefonicky alebo e-mailom), z dôvodu technického a priestorového zabezpečenia stretnutia. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s vami!
Zároveň touto cestou chceme poďakovať
všetkým materským, základným školám,
riaditeľom, špeciálnym pedagógom a učiteľom
za prejavenú dôveru a spoluprácu v tomto
školskom roku. A samozrejme, v neposlednom
rade aj vám rodičom, za vašu ústretovosť,
priazeň a podporu. Všetkým vám patrí naša
úprimná vďaka!
Kontakt Rajec: scspprajec@gmail.com ,
tel. č.: 0908 145 622
Tím SCŠPP, Rajec
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EXKURZIA KSŠ V KREMNICI
Konečne nadišla streda 11. apríla a my,
žiaci 8. A triedy Katolíckej spojenej školy v Rajci, sme sa vybrali mikrobusom do Kremnice.
Cesta nám s dobrou náladou veľmi rýchlo
ubehla. Cieľom exkurzie bolo navštíviť: Mincovňu v Kremnici, Banské múzeum štôlňu Andrej a Múzeum gýča.

Snímka: archív KSŠ

V mincovni nám pán sprievodca porozprával jej históriu. Následne nám poukazoval
miestnosti na razenie mincí a povysvetľoval
princípy fungovania strojov vo výrobe. Nakoniec sme si mohli i my vyskúšať vyraziť nád-

hernú mincu. Po veľmi zaujímavej a poučnej
prehliadke sme sa vybrali do štôlne Andrej. Na
začiatku prehliadky sme si museli obliecť
plášte a nasadiť helmy s čelovkami. Až potom
sme sa mohli vybrať s pani sprievodkyňou do
podzemia štôlne. Mali sme možnosť vidieť,
ako baníci v minulosti ťažili nerasty a boli sme
oboznámení s rozlohou a
históriou štôlne. Po skončení
prehliadky banského múzea
sme sa vydali späť do centra
mesta. Posledným naším cieľom bolo navštíviť Múzeum
gýča, kde nám pán sprievodca vysvetlil jeho históriu.
V tomto múzeu sme navštívili
viacero miestností, ktoré boli
preplnené niekedy aj humornými predmetmi. Po zábavnej
prehliadke sme si dali rozchod
v centre mesta. Nasadli sme
do mikrobusu a šťastlivo sme
sa vrátili k našim rodinám domov.
Za zorganizovanie skvelej exkurzie ďakujeme nášmu najučiteľovi Jurajovi Jasenovcovi. Všetkým odporúčame navštíviť mesto
Kremnica.
Michal Židek, žiak 8. A

PÚŤ KSŠ NA ŽIVČÁKOVÚ
Na sviatok Nanebovstúpenia Pána,
10. mája, sme putovali do Turzovky na horu
Živčáková. Ráno o ôsmej hodine boli žiaci 8. A,
8. B a školský spevácky zbor nastúpení pred
kostolom v Rajci. Cirkevné školy Žilinskej
diecézy si každý rok tento sviatok pripomínajú
spoločnou púťou a v ostatných rokoch sa pútnické miesto Turzovka
stala naším spoločným
cieľom.
Cesta bola spočiatku
trocha nudná, ale nejak
sme sa zabavili. Keď sme
tam prišli, mnohí boli prekvapení, že ešte musíme
ísť pekný kúsok do kopca.
Trvalo nám to hodnú chvíľu, kým sme hore doputovali. Bolo tam mnoho iných
škôl a ešte viac žiakov.
Každý si našiel pohodlné
miesto a sv. omša s otcom
biskupom T. Galisom mohla začať. Pre niektorých
žiakov možno bola dlhá,
ale pre iných bola veľkým
povzbudením. Po jej skončení si niektorí išli
vychutnať krásy prírody, pretože mali možnosť
vyjsť na vežu kostola a na chvíľu pozorovať
panorámu kysuckých hôr a vrchov. Tí, ktorí
majú strach z výšok, sa išli občerstviť k prameňu Lurdskej Panny Márie. V malom obchodíku
so suvenírmi sme si pokúpili rôzne drobnosti a
vyrazili sme na spiatočnú cestu k autobusu.
Kým sme sa tam dostali, pochopiteľne, znova
sme museli prejsť hodný kúsok cesty, tak ako
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predtým. Ale s tým rozdielom, že cesta nadol
ubehla veľmi rýchlo, pretože dole kopcom sme
„uháňali“. Cestu do Rajca sme prežili celkom
v pohode, veď niektorí od únavy aj zaspali a iní
sa mali o čom rozprávať.
Sme veľmi radi, že sme mohli absolvovať
diecéznu púť našich škôl. Pre mnohých to bolo

po prvýkrát, a preto mali na čo spomínať. Namiesto toho by sme možno doma popoludní
sedeli pred počítačom alebo televízorom a
takto sme si aspoň užili super zážitok a duchovne sa obnovili. Ďakujeme aj našim učiteľom, p. riaditeľovi R. Augustínovi a nášmu kaplánovi M. Melišovi, ktorí nás sprevádzali.
M. Albertová, žiačka 8. B
1x snímka: archív KSŠ

STAVANIE MÁJA
NA ŠKOLSKOM DVORE
MŠ MUDROCHOVA
Na pondelok 30. apríla sme sa už všetci
veľmi tešili. Ráno nás naše maminky vyobliekali na ľudovú nôtu, pretože nás v materskej
škole na našom školskom dvore čakalo prvé
spoločné stavanie mája. Dievčatá, ale aj
chlapci mali ľudové kroje, vyšívané košele,
klobúky a rôzne iné folklórne doplnky.
Hneď, ako sme sa nadesiatovali, sme sa
s našimi pani učiteľkami vybrali vyzdobiť vrcholec nášho mája. Priniesli sme si rôzne farebné stužky, aby bol máj čo najkrajší. Každý
z nás priviazal stužku na stromček, aby sme
sa tak spoločne podieľali na jeho skrášlení. Po
ozdobení stromčeka, sme už len netrpezlivo
čakali na silných chlapov, ktorí nám ho prídu
postaviť. Máj nám postavili – Marek Majbík,
Michal Kučera, Ján Štrba, Peter Škola a Roman Rolinčin, a aj touto cestou sa im chceme
poďakovať. So zatajeným dychom sme všetci
sledovali, ako sa im darí postaviť tak obrovský
máj na našom dvore. Keď bol máj na svojom
mieste, spustili sme obrovský potlesk a bola
z toho veľká radosť.
To však nebolo všetko a bolo pre nás prichystané ešte jedno prekvapenie. Na harmonike nám prišiel zahrať náš pán dekan Peter
Hluzák, za čo sme tiež veľmi vďační. S pani
učiteľkami sme si prichystali rôzne pesničky a
pán dekan nám k nim spravil hudobný sprievod na harmonike. Tancovali sme, spievali a
bolo nám naozaj veselo.
Celá táto akcia nám dopadla na výbornú,
a tak pevne veríme, že sa z tohto 1. ročníka
stavania mája na našom školskom dvore
stane pekná tradícia.
Bc. Patrícia Čerňancová
1x snímka: archív MŠ
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V máji sa zúročila príprava talentovaných
detí z Rajeckej doliny.
3. mája sa violončelisti zo Základnej umeleckej školy v Rajci zúčastnili 4. ročníka celoslovenskej violončelovej súťaže Talenty pre
Slovensko v Dolnom Kubíne. Violončelisti
z triedy Oľgy Pažickej, DiS. art., si domov priniesli skvelé ohodnotenie poroty a z 31 súťažných čísiel získali cenné výsledky.
I. kategória: Agáta Blažeková – strieborné
pásmo; Klára Kavcová – strieborné pásmo;
Mikuláš Blažek – strieborné pásmo; Lilien
Krutáková – bronzové pásmo.

V KONKURENCII SO CŤOU
II. kategória: Vanesa Uričová – bronzové
pásmo.
III. kategória: Mária Foltánová – bronzové
pásmo.
Mimoriadna cena – Diplom najmladšieho
účastníka súťaže získala Lilien Krutáková z prvého ročníka. Klavírna korepetítorka s. Dominika Juhásová AM bola ohodnotená Diplomom za klavírnu korepetíciu.
18. mája sa žiaci z triedy Oľgy Pažickej,
DiS. art., a Mgr. Zuzany
Kolenovej zúčastnili nultého ročníka celoslovenskej
súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu Detvianska zlatá struna v sólovej
hre na sláčikové nástroje
a v komornej hre. Ocenení
boli žiaci:
I. kategória: Juraj Jakubský (hra na husle) –
bronzové pásmo.
II. kategória: Klára Kavcová (hra na violončele) –
strieborné pásmo.
V. kategória: Eliška
Balgová (hra na husle) –
strieborné pásmo.

KONCERT FLAUTOVÉHO KVARTETA V MŠ

B1 kategória: Vanesa Uričová, Mária Foltánová, s. Dominika Juhásová AM (trio v komornej hre) – zlaté pásmo.
Veľká vďaka patrí vedeniu ZUŠ a ZRŠ. Poďakovanie patrí aj klavírnemu korepetítorovi
z husľovej triedy Bc. Marekovi Milovi a violončelovej triedy s. Dominike Juhásovej AM, v neposlednom rade aj Ing. Radomírovi Blažekovi
a Ing. Františkovi Kavcovi za odvoz detí na
súťaže.
Srdečne všetkým gratulujeme a tešíme sa,
že žiakom zo ZUŠ v Rajci hudba prináša
radosť a potešenie.
ZUŠ Rajec
2x snímka: archív ZUŠ

Snímka: archív MŠ

V stredu 16. mája navštívili našu Materskú školu na Mudrochovej
ulici žiaci Základnej umeleckej školy v Rajci. Flautové kvarteto pod
vedením pani učiteľky PaedDr. Beáty Vöröšovej nám zahralo melódie
zo známych rozprávok Perinbaba, Bob a Bobek, Pat a Mat. Predstavili
nám rôzne druhy fláut a pani učiteľka nám zahrala na priečnej flaute.
Deti so záujmom a citlivo počúvali koncert, z ktorého si odniesli nielen
vedomosti, ale aj príjemný zážitok. O tom, že nadšenie škôlkarov bolo
veľké, svedčil dlhý a silný potlesk.
Ďakujeme pani učiteľke i žiačkam ZUŠ za pekný kultúrny zážitok,
prajeme im veľa úspechov v hudobnom odbore a tešíme sa na ďalší
koncert.
Alena Tabačková, MŠ Mudrochova, Rajec

VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ
V marci sa konala v Kultúrnom dome v Rajci výstava poľovníckych
trofejí, na ktorej sa zúčastnili aj deti z našej Materskej školy na Mudrochovej ulici spolu so svojimi pani učiteľkami. Po príchode do kultúrneho
domu nás privítali členovia poľovníckeho združenia, ktorí nás výstavou
aj sprevádzali a ochotne odpovedali na naše zvedavé otázky.
Na tejto zaujímavej
výstave mohli naše očká vidieť množstvo jeleních, srnčích a diviačích trofejí, ale aj trofejí
z muflónov či danielov.
Táto netradičná
výstava sa nám veľmi
páčila a už teraz sa tešíme na podobné podujatia.
Anna Rybárová,
MŠ Mudrochova, Rajec
1x snímka: archív MŠ

ŠŤASTIE V NEŠŤASTÍ
15. mája sme sa z Materskej školy na Mudrochovej ulici vybrali na
výlet do Žiliny. Naša cesta bola naplánovaná do žilinskej synagógy. Ráno sme sa stretli v materskej škole s ruksakmi a naše kroky smerovali
na vlakovú stanicu. Deti plné očakávania nastupovali jedno za druhým
a hľadali si miesta na sedenie. Cesta nám pekne ubiehala, pokiaľ sme
neprišli na vlakové priecestie smerom na Višňové. Do vlaku narazilo
osobné auto. Našťastie strojvodcovi sa nič nestalo a my sme tiež vyviazli bez jediného škrabanca. Keďže náš výlet zrušila nehoda, o program, kým neprišiel autobus, sa nám postarali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline. Deťom predviedli hasičské auto a dali vyskúšať
prilby. Týmto nám spríjemnili čakanie na autobus. Avšak, autobus nebol
celkom obyčajný, ale hasičský. Deti s veľkom radosťou nastúpili a
v sprievode sirén sme odišli z miesta zrážky. Chlapci zo Záchrannej
brigády HaZZ v Žiline nás doviezli až pred škôlku. Na rozlúčku pustili
sirény a my sme boli opäť v našej materskej škole.
Ďakujeme Okresnému riaditeľstvu HaZZ a Záchrannej Brigáde
HaZZ v Žiline za pomoc a zážitok.
Bc. Veronika Halková, MŠ Mudrochova
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NAVŠTÍVILI SME RAJECKÚ HASIČSKÚ STANICU
Jednou z naplánovaných akcií v rámci témy Naši záchranári bola aj
návšteva Hasičskej stanice v Rajci. Po predošlom dohovore sme sa plní
očakávaní 10. apríla dostavili s deťmi do Hasičskej stanice.
Najskôr sme zneisteli, lebo brána sa začala dvíhať a vzápätí hasičské auto vyštartovalo von a za ním i parádna hasičská štvorkolka vhodná na zásah do
terénu. To už
sme vedeli, že
odvážni hasiči
nás takýmto
spôsobom
prišli privítať.
To bolo výskotu z prekvapenia a očí detí
nevedeli, kam
sa skôr dívať.
Službukonajúci hasiči
nás veľmi
ochotne oboznámili s vybavením moderných hasičských áut a mohli sme si vyskúšať
aj ich oblečenie. Každé dieťa si vyskúšalo aj striekanie vody, aby deti
pochopili, že hasičov môžu robiť iba chlapi s perfektnou kondíciou.
Otázok bolo veľmi veľa a po tejto parádnej prehliadke chce byť celá
trieda hasičmi, vrátane dievčat.
Srdečne ďakujeme ochotným a
milým hasičom,
konkrétne veliteľovi hasičskej stanice
a tiež hasičom
z tretej smeny, ktorí
sa nám postarali
o silný zážitok.
Edita Pekariková,
MŠ na Ul. Obrancov mieru v Rajci

KEĎ SA RODIČIA SPOJA A NADÁCIA ICH PODPORÍ...
12. mája sa za podpory Nadácie Volkswagen a grantovej výzvy
Zelená dobrovoľníkom podarilo Rodinnému centru Paletka v Rajci
dokázať, že dobrovoľníkov je stále dosť a že rodičom záleží na tom, kde
ich deti trávia voľný čas. ☺Realizoval sa totiž projekt Dorobme si spoločne ihrisko, zameraný na komunitnú úpravu prostredia a výsadbu
zelene na detskom ihrisku pri rodinnom centre.
Finančná podpora a snaha vytvoriť pre deti čo najpríjemnejšie prostredie,
rodičov motivovala natoľko, že svoje naplánované
aktivity rozšírili i o neplánované vytvorenie „bosého chodníka“, na ktorý sú
srdečne pozvaní všetci
rodičia so svojimi ratolesťami. Akciu zakončila spoločná grilovačka a pre všetkých zúčastnených to bol príjemne a zmysluplne strávený čas...

2x snímka: archív MŠ

Zuzana Tomčíková, Dominika Tomčíková,
Timea Haásová – rajecké šachistky úspešne
ukončili tohtoročnú šachovú sezónu.

Rodinné centrum Paletka
2x snímka: archív RC Paletka

ÚSPECHY RAJECKÝCH ŠACHISTIEK

dievčat do 18 rokov 3. miesto. Obidve budú
reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách
V čase od 21. do 27. apríla sa konali MajEurópy v lotyšskej Rige.
strovstvá Slovenska mládeže v šachu
v Liptovskom Mikuláši. Naše dievčatá ani
Následne sa 12. mája konali MSR mládetentokrát nesklamali a doniesli si domov nieže v zrýchlenom šachu
koľko cien. Najmladšia
v Topoľčanoch. Dievčatá
z dievčat Timea sa stala
vo svojich kategóriách
suverénnou majsterkou Sloznova zabojovali – Timea
venska v kategórii dievčat
sa stala opäť majsterkou
do 8 rokov. Svojím talentom
Slovenska v kategórii
už teraz vyčnieva medzi
dievčat do 8 rokov, Domirovesníkmi a veríme, že do
nika si do 16 rokov vybojobudúcnosti jej budú poháre
vala 5. miesto a Zuzana sa
a medaily len pribúdať. Za
stala vicemajsterkou Slosvoje víťazstvo bude reprevenska do 18 a 20 rokov.
zentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta v španielPrajeme dievčatám
skom Santiago de Composešte veľa šachových ústela. Ani sestry Tomčíkové
pechov a odhodlania do
nesklamali a opäť ukázali
trénovania, aby ich úspesvoj talent. Dominika obsachy boli ešte väčšie.
dila v kategórii dievčat do
16 rokov 2. miesto a v kateŠachový klub Rajec
górii do 20 rokov 3. miesto.
TIMEA HAÁSOVÁ
2x snímka: archív ŠK
Zuzana obsadila v kategórii

SESTRY TOMČÍKOVÉ
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SENIORI OSLAVOVALI
23. máj bol významným dňom pre seniorov Klubu dôchodcov – denného centra v Rajci. V tento deň pred 40. rokmi bol založený Klub dôchodcov v Rajci. Túto udalosť si pripomenuli slávnostnou členskou
schôdzou, na ktorú pozvali aj zástupcov spriatelených klubov dôchodcov z Bieleho Potoka,
Dolného Kubína, Liptovskej Osady, Martina, Nitrianskeho
Pravna, Rajeckých
Teplíc, Ružomberka
Černovej a Turčianskych Teplíc. Dva kluby sa ospravedlnili,
keďže mali na tento
deň naplánované iné
akcie. Zástupcovia
klubov sa zišli v dennom centre, kde sa
zapísali do kroniky klubu a presunuli sa do mestskej radnice, kde ich
prijal primátor mesta Ing. Ján Rybárik. Po krátkom programe a slávnostnom prípitku sa im prihovoril aj prednosta MsÚ Ing. Ján Jasenovec, PhD. Nakoniec si
prevzali od primátora
Pamätný list, ktorý im
bol udelený pri príležitosti 40. výročia založenia rajeckého klubu.
Potom seniori odišli autobusom do Rajeckej
Lesnej, kde sa zastavili
pri Zjavení Panny Márie, kde sa občerstvili
vodou z prameňa, ktorý
tu vyteká, následne si prezreli Slovenský Betlehem a Baziliku Narodenia Panny Márie. Po prehliadke sa seniori vrátili späť do rajeckého
kultúrneho domu. Tu bolo všetko pripravené na slávnostnú členskú
schôdzu, na ktorú boli pozvaní aj všetci členovia denného centra.
Snímka: P. Rýpal

Slávnostnú schôdzu otvorila predsedníčka klubu p. Jandušíková a
privítala na nej primátora mesta, prednostu MsÚ, p. Uríkovú, predsedníčku Jednoty dôchodcov R. Mikolkovú, zástupcov spriatelených klubov a členov klubu denného centra. Následne stručne zhodnotila prácu
klubu od jeho založenia až po súčasnosť, ktorá je na veľmi vysokej
úrovni, o čom svedčí hojná účasť na každom podujatí. Seniorom sa
prihovorila aj primátor mesta, ktorý vyzdvihol ich prácu, dobré výsledky
a starostlivosť, aby jeseň života mohli prežívať čo najkrajšie v radosti a
pokoji so svojimi potomkami a vnúčatami.
Nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili deti zo základnej umeleckej školy. Na záver zaspievala niekoľko ľudových piesní skupina speváčok z Jednoty dôchodcov. Nasledoval slávnostný obed, po ktorom
začala hrať hudobná skupina Kvanto. Seniori sa veselo zabávali, tancovali a spievali. Bolo to skutočne pekné jubilejné stretnutie s účasťou
spriatelených klubov.

Veľké poďakovanie patrí Mestu Rajec za to, že umožnilo zorganizovať slávnostné jubilejné stretnutie a za to, že na podujatie poskytlo
finančné prostriedky. K úspešnému zrealizovaniu podujatia prispeli aj
sponzori – Jedáleň Rajka, Supermarket Tesco Rajec, Vinuta, s.r.o.,
Rajec, Kofola, a.s., Rajecká Lesná, predajňa Eva – M. Pauliniová, predajňa Fit Pekný. Všetkým patrí veľké poďakovanie!
Š. Pecho, Klub dôchodcov, d.c.
3x snímka: P. Rýpal

VALNÉ ZHROMAŽDENIE CENZUÁLU

MÁJ ZDOBIL NÁDVORIE DENNÉHO CENTRA

Členovia Cenzuálneho spolumajiteľstva
Rajec, pozemkového spoločenstva, sa
20. mája stretli na Valnom zhromaždení
spoločenstva. Prítomní boli podielnici
s počtom hlasov 1 118,49. Valné zhromaždenie sa riadilo schváleným plánovaným programom. Členovia boli
oboznámení s prácou spoločenstva za
uplynulý rok, v ktorom spoločenstvo
dosiahlo zisk po zdanení vo výške
94 484,59 €. Trochu rušnejšia bola diskusia, kde niektorí podielnici vzniesli námietky
proti kúpe nového úžitkového auta pre Cenzuál,
ale bolo prijaté uznesenie z valného zhromaždenia, ktoré odsúhlasilo
93 % prítomných podielnikov, pričom odsúhlasili aj rozdelenie minuloročného zisku vo výške 50,00 eur na jeden hlas.
Aj naďalej chceme svojou činnosťou prispievať k rozvoju spoločenstva vedúcemu k spokojnosti našich členov.
Výbor spoločenstva

Máj patrí k najkrajším mesiacom v roku. Je symbolom lásky, radosti
a prebúdzajúceho sa života. Stavania májov patrí medzi staré tradície
našich predkov. Seniori denného centra pokračujú v týchto tradíciách,
a tak sa v predvečer 1. mája zišli v klube dôchodcov a vyzdobili vrcholec
mája pestrofarebnými stuhami. Ozdobený máj, symbol života, osadili
na nádvorí klubu. Po postavení mája bolo pre seniorov pripravené dobré občerstvenie. Seniori posedeli, pospievali, nechýbali rôzne vtipy a
žarty. Rozchádzali sa s pohľadom upretým na postavený máj, ktorý
nech je pre všetky ženy symbolom zdravia, radosti a spomienok.
Š. Pecho, Klub dôchodcov, d.c.

Snímka: archív Cenzuál
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BLAHOŽELANIE
Nech Ti slnko šťastia svieti, nech Ti
láska srdce hreje, nech Ti nikdy smutno
nie je a nebesá doprajú pevné zdravie.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti – jún 2018
65 rokov
Ján Lempochner

Dňa 20.5.2018 oslávil krásne
životné jubileum 75 rokov
náš drahý otec
Milan KAVEC z Rajca.

84 rokov
Antónia Rybáriková
85 rokov
Antónia Kurajská

70 rokov
Štefana
Bohdalová

Všetko najlepšie Ti z úprimného srdca prajú synovia Jozef,
Peter, Milan, Ľuboš, dcéry Janka a Mária s rodinami.
Máme ťa radi, ľúbime ťa!

89 rokov
Justína Tužinčinová

Emília
Schmidtová

90 rokov
Emília Rybárová

83 rokov
Marta Turská

SPOMIENKA

Srdečne blahoželáme!

Dňa 28.5.2018 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
Josefa RÁLKA z Rajca.
S láskou a úctou spomína
manželka a celá rodina

SPOMIENKA

Narodili sa
Peter Matiašovský – február
Jakub Babčan – február
Elizabeth Klimková – apríl
Samuel Ďuriak – apríl
Michael Lednický – apríl
Adam a Samuel Blažek – apríl
Adam Ondruš – máj
Matej Cintula – máj

Zosobášili sa v Rajci

Nič na svete nie drahšie, než zlaté
srdce matky a kto stratí ho, chudobný
je, nech má aj tie najväčšie statky.

Lenka Rybárová a Milan Kasman – 12.5.2018
Mgr. Miroslava Murgašová a Ján Šejnoha – 18.5.2018
Tatiana Kováčová a Andrej Pavlík – 18.5.2018
Ing. Slavomíra Balážová a Juraj Židek – 19.5.2018

Dňa 18.6.2018 si pripomíname
1. výročie úmrtia
Alojzie BABČANOVEJ z Rajca.
S láskou a úctou spomína dcéra Janka

Opustili nás
Ing. Robin Bittera 1981 – 15.5.2018
Ing. Jozef Rajčan 1944 – 25.5.2018
Pavel Babčan 1938 – 29.5.2018

MESTO RAJEC

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

ĎAKUJE
ZUŠ Morava, ZUŠ Brezová pod Bradlom, ZUŠ Rajec
a ZUŠ Bojnice za výstavu výtvarných prác

PROSBA

POZÝVA NA VÝSTAVU

Nemáte doma FOTOGRAFIU PÔVODNEJ
VYHLIADKOVEJ VEŽE NA DUBOVEJ?
Nedisponujete informáciami o jej vzniku,
výstavbe, či v ktorých rokoch bola na Dubovej
postavená?

VČELÁRSTVO-ZDRAVIE-PRÍRODA (1938-2018)
80. výročie včelárskej organizácie v Rajci a jeho okolí

inzercia

15.6. - 9.7.2018 Výstavná sieň Radnice v Rajci

Ak áno, zastavte sa v mestskej knižnici
(Mestský úrad Rajec, prízemie vľavo).
Vaše fotografie si naskenujeme a vrátime vám ich,
informácie si poznačíme.
Prípadne nám dajte vedieť na tel. č.:
041/ 542 47 03 alebo 0910 923 575.

Za pomoc ďakujeme
MsÚ Rajec
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