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O VyUžITÍ šPORTOVEJ 
HAly JE Už ROZHODNUTÉ

Ako sa mesto Rajec pripravuje 
na Pamiatku zosnulých?

Na cintorínoch plánujeme via-
ceré investície v tomto aj v budú-
com roku. Po tom, ako bola na jar 
zrekonštruovaná cesta na katolícky 
cintorín, práve v tomto období 
prebieha položenie zatrávňovacích 
dlaždíc pri hrobových miestach 
v novej časti tohto cintorína, ako 
aj opílenie konárov nad hrobovými 
miestami na cintoríne evanjelic-
kom. Do budúceho roka sú pri-
pravené zámery na rekonštrukcie 
poškodených chodníkov na oboch 
cintorínoch.

Pokračuje sa v zámere vybudo-
vania chodníka Rajec – šuja?

V nadväznosti na neschválenie 
žiadosti o dotáciu na cyklochodník 
rajec – Šuja z minulého roka, vy-
vstala potreba zmeniť projektovú 
dokumentáciu. Hlavným dôvo-
dom je vysoká rozpočtová cena, 
z prostriedkov mesta by nebolo 
možné realizovať zámer v takomto 
rozsahu. Preto bolo potrebné oslo-
viť projektanta, ako aj Slovenskú 
správu ciest a zistiť možnosti, ako 
túto cenu skresať na únosnú mie-
ru. V súčasnosti teda projektant 
pracuje na tom, aby sme mohli 
chodník rajec – Šuja v roku 2020 
konečne realizovať.

Je už rozhodnuté, čo 
bude v tzv. športovej hale 
a kedy ju mesto dokončí 
a sprístupní verejnosti?

Áno, síce si to vyžiadalo 
viac času, ale po ankete, 
viacerých rokovaniach 
s poslancami mestského 
zastupiteľstva, ako aj s pro-
jektantom, je na svete fi nálny 
zámer. Základom bude existujúca 
projektová dokumentácia, ktorá 
počíta s autobusovou zástav-
kou, resp. čakárňou, verejnými 
toaletami a kaviarňou/bufetom 
v časti od cirkevnej školy, a ten-
to zámer ostane nezmenený. Vo 
vnútornej časti samotnej haly 
po jej obvode boli naprojektova-
né vstavané predajné miesta aj 
s prípojkami. Zámer v tejto časti 
pozmeníme, aby hala ostala čo 
najviac variabilná. Takýto trhový 
predaj sa bude v týchto priesto-
roch realizovať v existujúcich 
stánkoch, v súčasnosti umiestne-
ných na tržnici, ktoré v prípade 
potreby kedykoľvek presunieme. 
Projektová dokumentácia bude 
počítať tiež s kultúrno-spoločen-
ským a športovým využitím, napr. 
lezeckou stenou či squashom. 
V zimných mesiacoch bude v hale 

inštalované umelé klzisko, ktoré 
budú môcť v dopoludňajších ho-
dinách využívať školy, popoludní 
verejnosť.

Cez leto sa začalo s rekon-
štrukciou malej telocvične 
v Základnej škole na lipovej ulici 
z rozpočtu mesta. Už je rekon-
štrukcia dokončená?

rekonštrukcia prebehla po-
merne hladko, teda aj zmluvné 
termíny sú dodržané. Pripisujem 
to aj skúsenostiam z rekonštruk-
cie veľkej telocvične, teda už 
pri odovzdaní staveniska sme si 
vedeli s dodávateľom povedať, 
aké nástrahy môžu počas rekon-
štrukcie vyvstať. A aj keď sme sa 
všetkým nevyhli, môžeme pove-
dať, že máme zase o niečo lepšie 
podmienky najmä pre deti, ktoré 
školu navštevujú, ale napr. aj pre 
mažoretky, ktoré telocvičňu využí-
vajú mimo vyučovacích hodín.

Primátora mesta Milana lipku sa pýtame na 
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho 
rozvojom, investičnými akciami či témami, ktoré 
sa prerokúvajú na zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva. Otázky položila Zuzana ščasná.

Práce na mestskom cintoríne.

Rekonštrukcia malej telocvične.
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Prevažne v lete sa na území 
mesta rozmohol vandalizmus 
na športoviskách. Podarilo sa 
vypátrať vandalov? Ako mesto 
plánuje bojovať s týmto fenomé-
nom?

Na moje prekvapenie sa vanda-
lizmu v športovom areáli dopustili 
maloletí vandali. A aj keď je väč-
šina tohto areálu pod dohľadom 
kamier, náčelník mestskej polície 
už pracuje na rozšírení kamerové-
ho systému, a to nielen v tomto 
areáli, ale aj na ďalších miestach, 
kde je to žiaduce už veľmi dlhú 
dobu.

Na stránkach Rajčana sme už 
spomínali, že sa pripravuje vy-
budovanie nabíjacej stanice pre 
automobily. Máte nejaké bližšie 
informácie k tejto investičnej 
akcii?

Do konca septembra bola 
možnosť uchádzať sa o dotáciu 
Ministerstva hospodárstva SR na 
predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie na nabíjacie stanice 
pre „vozidlá do zásuvky“. Výzva 
ohľadom dotácií na výstavbu, pre-
stavbu a rekonštrukciu nabíjacích 
staníc je prvou dotačnou výzvou, 
ktorá vyplýva z tzv. „Akčného 
plánu rozvoja elektromobility 
v SR“. V decembri by sa mali 
pritom občania dočkať aj mož-
nosti fi nančnej podpory na kúpu 
vozidiel s alternatívnym pohonom, 
pravdepodobne elektromobilov 
a plug-in hybridov. Aj to je jeden 
z dôvodov, prečo v Rajci takéto 
nabíjacie stanice v budúcnosti 
budeme musieť budovať. Prvá, 
s ktorou sa o dotáciu uchádzame, 
by mala vzniknúť na Kukučínovej 
ulici medzi poštou a cirkevnou 
školou.

Tak isto sa už viackrát na 
zasadnutiach mestského zastu-
piteľstva spomínalo nasvietenie 
priechodov pre chodcov v našom 
meste. Pristúpi mesto k tomuto 
kroku?

Čo sa priechodov pre chodcov 
týka, je pripravená projektová 
dokumentácia, ktorá rieši ich 
vyznačenie, nasvietenie aj deba-
rierizáciu. V súčasnosti projektant 
zapracúva pripomienky Slovenskej 
správy ciest, v budúcom roku by 
sa zámer mohol realizovať.

2x snímka: archív MsÚ

NOVÉ VyBAVENIE 
ODBORNýCH UČEBNÍ 
V Zš NA lIPOVEJ UlICI

Základná škola na lipovej ulici v Rajci je najväčšou 
školou v Rajeckej doline, ktorú navštevujú nielen deti 
z Rajca, ale i z iných spádových obcí v okolí. 

Cieľom školy, ako vzdelávacej 
inštitúcie, je kvalitne pripraviť svo-
jich žiakov na ďalšie vzdelávanie. 
V tomto kontexte bol koncipovaný 
aj projekt „Modernizácia interiéro-
vého vybavenia odborných učební 
Základnej školy, Lipová 2, rajec“, 
na základe ktorého získala škola 
fi nančné prostriedky na moderni-
záciu interiérového vybavenia šty-
roch odborných učební – učebne 
polytechniky, biochémie a dvoch 
učební informatiky.

Nový školský rok tak začala 
škola s modernizovanými odbor-
nými učebňami. Kompletne sa 
obnovilo ich vybavenie, ktoré už 
bolo opotrebované, a nahradili ho 
nové, moderné, pre deti atraktívne 
učebné pomôcky. Z poskytnutej 
dotácie boli zakúpené napr. nové 
laboratórne pracoviská s vyba-
vením, laboratórne pomôcky, 
pracoviská na obrábanie dreva, 
kovu, na vŕtanie, pílenie, brúse-
nie, dielenský materiál a náradie, 
skrine, stoly, stoličky, notebooky, 
tlačiarne, interaktívne tabule 
atď... V súčasnosti modernizova-
né odborné učebne zodpovedajú 
kvalitatívnym nárokom a trendom 
v modernej výučbe odborných 
predmetov, predstavujú významný 
prínos pre žiakov aj pedagógov, 
zatraktívnia a spestria výučbu 
odborných predmetov.

S radosťou môžeme konštato-
vať, že realizácia projektu priniesla 
naplnenie hlavného cieľa projektu: 
„Zlepšiť kľúčové kompetencie žia-
kov vytvorením lepších podmie-
nok pre ich odborné vzdelávanie 
a následne pre kvalitnú životnú 
úroveň“.

Nech teda nové vybavenie 
odborných učební slúži k rozvoju 

zručností a vedomostí našich detí, 
žiakov školy a nech prinesie nový 
rozmer do výučby odborných 
predmetov.

MsÚ Rajec, oddelenie výstavby 
a regionálneho rozvoja
3x snímka: archív MsÚ

link na web:
http://www.rajec.info/article/

default/4236

Projekt bol realizovaný s fi nančnou podporou EÚ - Európsky fond regionálneho 
rozvoja a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Laboratórne pracoviská.

Počítačová učebňa.

Vybavenie učebne polytechniky.
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DOžINKOVÉ OSlAVy V DOMOVE VďAKy

ANDREJ PAUlINy, SDB (1925 - 2005)

Seniori v rajeckom Domove vďaky nemali ani na konci leta núdzu o pestrý 
program, súvisiaci s prebiehajúcim ročným obdobím. Zatiaľ čo v júni pracovali 
spolu s deťmi zo susednej školy a s dôchodcami z Rajca na skrášlení záhrady, 
v auguste sa už mohli tešiť aj z plodov svojej práce. 

Náš významný rajecký rodák, kňaz, salezián don 
Andrej Pauliny, bol naozaj mnohostranný talent. 

Zamestnanci zariadenia im totiž 
v spolupráci s Nadáciou tatra ban-
ky vďaka podporenému projektu 
Dobré srdce pripravili dožinkové 
slávnosti.

Zásluhou finančnej pomoci 
z nadácie tak mohli seniori pro-
fitovať z tematickej ergoterapie, 
v rámci ktorej si zo sušených aj 
čerstvých rastliniek typických pre 
júl a august vytvárali kytice, ike-
bany, ozdobné košíčky či vence. 
Pri tejto aktivite si zaspomínali 
na žatvy, ktoré zažili v mladosti, 
a nešetrili úsmevnými aj dojemný-
mi príhodami spojenými s letom 
a zberom úrody. Pri rozpamätá-
vaní im výdatne pomáhali ľudové 
pesničky, ktoré do zariadenia 
prišiel zaspievať a najmä zahrať 
známy žilinský heligonkár. Pohy-
bovo zdatnejší klienti zariadenia 
si s muzikantami a so zamestnan-
cami zariadenia nielen zaspievali, 
ale aj zatancovali. kto chcel, mo-
hol si skúsiť aj mlátenie obilia či 

pečenie koláčov z prvých zrelých 
jabĺčok tejto sezóny.

Každý senior dostal na pamiat-
ku svoj vlastný vankúšik s vese-
lým folklórnym motívom a po 
príjemnom oddychu, strávenom 
tvorivou činnosťou, sa konalo 
symbolické poďakovanie prírode 
za hojnú úrodu. Nasledovala do-
žinková hostina, ktorá celú akciu 
príjemne zavŕšila.

Domov vďaky týmto ešte raz 
veľmi pekne ďakuje každému, kto 
sa do organizovania a podpory 
dožinkových slávností zapojil – 
prispel tak svojím dielom k zmys-
luplnej aktivite, ktorá mala pre 
seniorov zariadenia nielen rela-
xačný, ale aj terapeutický efekt.

Mgr. lívia Hodasová, riaditeľka 
Domova vďaky

snímka: archív DV

Vynikal predovšetkým v grafike, 
ale bol i spisovateľom, redakto-
rom, tvorcom minifilmov, pedagó-
gom či fotografom.

Sme v polovici nášho ročného 
projektu, v ktorom chceme jeho 
život a dielo opätovne priblížiť. 
Po vydarenom otvorení projektu 
v marci prednáškou, sv. omšou 
so saleziánmi a diskusiou, pokra-
čujeme mesačnou výstavou vo 
výstavnej sieni Radnice v Rajci od 
6. októbra do 4. novembra 2019.

Keďže nie sú zachované takmer 
žiadne originály ilustrácií, ktorých 
vytvoril neskutočné množstvo 
hlavne počas 42 rokov za želez-
nou oponou v taliansku, kam bol 
nútený utiecť, ostalo nám jediné: 
vyhľadávať ich v knihách iných 
autorov, ktoré Pauliny ilustroval. 
Išlo prevažne o básnické zbierky 
jeho spolubratov zo Slovenského 

ústavu sv. Cyrila a Metoda v ríme, 
napr. zbierky Gorazda Zvonického, 
Mikuláša Šprinca, Rudolfa Dilonga. 
Mnohé ilustrácie sme tiež našli 
v časopisoch, ktoré redigoval či už 
v Ríme (Slovenské hlasy z Ríma), 
alebo neskôr po roku 1989 i na 
Slovensku (Don Bosco dnes, Mari-
ánske zvony).

Na výstavu pozývame naozaj 
každého a zvlášť pre deti z vy-
braných ročníkov rajeckých škôl 
máme k výstave pripravené inte-
raktívne úlohy, spojené so súťažou.

Vo februári chceme vydať o ňom 
knihu a v marci, keď si pripome-
nieme 95. výročie narodenia dona 
Andreja Paulinyho, chceme odhaliť 
vedľa Kostola sv. Ladislava infor-
mačnú tabuľu venovanú práve jeho 
životu a dielu.

Chcem sa poďakovať mestu 
rajec a Farnosti rajec za ochotu 

pri spolupráci na tomto našom 
spoločnom projekte a zároveň 
je tu okrem pozvania na výstavu 
ponuka pre každého, ak by ste 
mali nejakú spomienku, svedec-
tvo, zážitok s donom Andrejom, 
môžete napísať na: donpauliny@
gmail.com. Váš text radi uverejní-
me v pripravovanej publikácii.

 Za organizačný tím
Alena Rybárová

snímka: autor

Stretnutie s mamou vo Viedni, jún 1964.
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19. septembra si Materská škola na Ul. obrancov mieru v Rajci pripomenula 40. výročie 
jej existencie. Naše pozvanie na narodeninovú oslavu prijali bývalí i súčasní zamestnanci, 
zástupcovia zriaďovateľa - mesta Rajec, členovia rady školy, zástupcovia vzdelávacích  
a kultúrnych inštitúcií, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje a, samozrejme, nechýbali ani deti. 

40. narodeniny 
MATERSKEJ šKOly

Dlhodobá a starostlivá príprava 
priebehu oslavy splnila naše oča-
kávania. Umožnila, aby sa priamo 
v jednej zo štyroch tried stretli 
ľudia, ktorí v dobe svojho pôso-
benia na škole patrili k aktívnym 
subjektom pracovných kolektívov. 
Vo vytvorenej atmosfére domino-
vali tie najkrajšie ľudské emócie 
– radosť a šťastie, sprevádzané 
úsmevmi, slzami šťastia a vrúc-
nymi objatiami. Prostredníctvom 
kvetov sme vyjadrili týmto ľuďom 
vďaku za to, že dokázali dať de-
ťom z hĺbky svojho srdca a duše 
to najlepšie.

Slávnostné príhovory prednostu 
mestského úradu Jána Jasenovca, 
bývalého primátora Jána Rybárika 
a riaditeľky školy Jany Demete-
rovej poukázali hlavne na jej vý-
znam nielen pre súčasnosť, ale aj 
na jej potrebu pri plnení výchove 
a vzdelávaní detí predškolského 
veku v budúcnosti.

Plynúcim časom si mater-
ská škola dokázala vybudovať 
dobré meno. Z prvých detí, ktoré 
prechádzali školskými bránami, 
sú dnes rodičia, ktorí opäť tými 
istými bránami privádzajú k nám 
svoje deti.

História materskej školy začala 
v septembri 1979, kedy sa v jej 
dvoch triedach nachádzalo 69 
detí. Na ťažké začiatky si za-
spomínali prvá riaditeľka Hele-
na Paulínyová a učiteľka Vlasta 
Straňaiová. Nezabudlo sa ani na 
úsilie, ktoré vynaložili zamestnan-
ci a rodičia v spolupráci s miest-
nymi závodmi, aby počas brigád 
upravili vnútorné i vonkajšie 
priestory. Ako dvojtrieda fungo-
vala plných 13 rokov. V jej histórii 
sa vystriedali štyri riaditeľky, 2 
pedagogickí zamestnanci pra-
cujúci v poverení vedenia školy, 
35 učiteliek, 15 upratovačiek, 3 
školníčky, 4 zamestnanci kotolne 
a 2 zamestnanci zodpovední za 
pranie. Od samotného začiatku sa 

spája s existenciou školskej jedál-
ne, v ktorej sa za štyridsať rokov 
vystriedali 4 vedúce zamestnan-
kyne a 12 kuchárok.

K VýZNAMNýM HISTORICKýM 
MEDZNÍKOM VýVOJA šKOly 
PATRIA ROKy:

1980 – uzatvorila patronátnu 
zmluvu so závodom Považských 
strojární a nadviazala družobný 
styk s MŠ Rokycany u Plzňe.

1980, 1985, 1990 – zapojila sa 
do nácviku československej spar-
takiády, skladby Rodičia a deti. 
Na túto skutočnosť nadväzuje aj 
súčasná profilácia školy, smeru-
júca k podpore pohybu a zdravia 
detí.

1984 – vznik detských jaslí, 
ktoré mali dve oddelenia a fungo-
vali 7 rokov. Do prevádzky bola 
spustená nová plynová kotolňa.

1991 – vznik štvortriednej MŠ 
ako dôsledok zániku detských 
jasieľ a zániku MŠ na Kostolnej 
ulici v rajci.

1983 – vznik integrovanej triedy 
ako realizácia myšlienky rajecké-
ho rodáka karola Matulaya a pri-
mátora Ladislava Žideka. Integ-
rácia mala vznešenú myšlienku, 
ktorá by bola v dnešných časoch 
ťažko dosiahnuteľná. Súvisela so 
zamestnaním odborného perso-
nálu a poskytovaním potrebných 

terapií. História takto ponímanej 
integrácie bola približne 10 rokov.

2002 – MŠ prešla pod pôsob-
nosť mesta Rajec.

2009/2010 – zrealizoval sa 
projekt, ktorého výsledkom bolo 
skvalitnenie materiálno-technic-
kých podmienok školy, a to za-
teplenie oboch budov a ich nová 
fasáda, výmena okien, inštalácia 
slnečných kolektorov, modernizá-
cia výučby zakúpením informač-
no-komunikačnej technológie.

2018 – vybudovalo sa dopravné 
ihrisko.

Za zmienku stojí aj opakujúci sa 
stav kapacitnej naplnenosti MŠ. 
V súčasnosti je maximálna naplne-
nosť pre štyri triedy, stanovená na 
85 detí. A ako to bolo v minulosti? 
Vždy praskala vo švíkoch. Len 
ťažko si možno predstaviť, ako by 
prebiehala súčasná edukácia pri 
počte detí porovnateľnom s rokmi 
1984, kedy bolo priemere na jednu 
triedu 35,5 dieťaťa. A v rokoch 
1984, 1985 sa nachádzalo priemer-
ne v jednej triede 34 detí.

Materskej škole do budúcnosti 
prajeme: ŠŤASTNÉ DETI, DOB-
RÝCH UČITEĽOV, SPOKOJNÝCH 
RODIČOV A LOJÁLNEHO ZRIA-
ĎOVATEĽA!

Jana Demeterová,
riaditeľka školy

snímka: archív školy
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Včelári priniesli obetné dary a vy-
prosili si požehnanie do ich rodín 
a do ďalšej včelárskej práce.

Pre verejnosť rajeckí včelári 
pripravili ochutnávku medu, medu 
s peľom, medovníkov, medových 
zákuskov a voskové prekvapenie 
pre pamiatku. Oficiálny program 
pokračoval za sprievodu včelárskej 
hymny v priestoroch jedálne ZŠ 
na Lipovej ul. v rajci. Predseda 
rajeckých včelárov Laco Balvan 
privítal prítomných a vyzval ich, 
aby si minútou ticha uctili pamiat-
ku zosnulého včelára Jána Kypusa 
z Rajeckých Teplíc. Potom sa rajec-
kým včelárom prihovorili pozvaní 
hostia: podpredseda Žilinského 
samosprávneho kraja rNDr. Peter 
Dobeš, člen VV SZV – zástupca 
Žilinského kraja Miloš Belan; výpo-
mocný duchovný Žilinskej diecézy 
thLic. Mgr. Marek Mucha, predse-
da včelárov družobnej včelárskej 
organizácie z moravských Pozlovíc 
Alojs Máliška a Rudolf Moravčík st., 
člen rodiny, ktorá spravuje Včelár-
sku paseku v Kráľovej pri Senci.

Nasledovalo vyhodnotenie súťa-
že o Najlepší med Rajeckej doliny 
(II. ročník) s ocenením najlepších 

medov v tomto poradí: 1. miesto 
– med Pavla Hollého z Fačkova, 
2. miesto – med Štefana Alberta 
z Ďurčinej, 3. miesto – med Ladisla-
va brezániho z Jasenova.

Ďalším bodom programu bolo 
oceňovanie zaslúžilých dlhoroč-
ných členov ZO SZV Rajec.

Čestné uznanie za aktívnu prácu 
v ZO SZV Vojtecha Križana v Rajci 
získal František Maňak z Konskej. 
Čestné uznanie za dlhoročné člen-
stvo v ZO SZV Vojtecha Križana 
v Rajci a aktívnu prácu s mladý-
mi získali: Pavol Hollý z Fačkova, 
Ladislav Kapasný zo Žiliny, Ján 
Jakubes z rajeckej Lesnej, Vincent 
Ďurčanský z Ďurčinej, Ladislav 
brezáni z Jasenova, konštantín 
kasák z Jasenova, Ladislav Dolnák 
z konskej, Miroslav Piala z konskej, 
Otto Kavecký z Kamennej Poruby, 
Peter Kavecký z Kamennej Po-
ruby, Miroslav Letko z kamennej 
Poruby, Marián Makuka z kamennej 
Poruby, Peter Mičech z Kamennej 
Poruby, Marián Vereš z kamennej 
Poruby, Tibor Dorica z Rajeckých 
Teplíc, Anna Hodásová z Rajeckých 
Teplíc, Milan Kianička z Rajeckých 
Teplíc, František Hríň z Turia, Milan 

Jančúch zo Stránskeho a Marta Pu-
terová z Jasenova. Čestné uznanie 
za dlhoročnú spoluprácu so ZO 
SZV Vojtecha Križana v Rajci získal 
Vladimír Benko z Lietavy, včelár, 
spracovateľ vosku a výrobca úľov.

Na záver Rudolf Moravčík st., 
včelár s 50-ročnou praxou, vo 
svojej prednáške priblížil rajeckým 
včelárom význam včely medonos-
nej pre prírodu a človeka a v druhej 
časti vyzdvihol včelie produkty pre 
zdravie človeka. Prednáška mala 
okrem informačného obsahu najmä 
ľudský rozmer, čo je v dnešnej 
skomercionalizovanej dobe veľmi 
vzácne. Počas prestávky oficiálne-
ho programu si včelári pochutnali 
na guláši, ktorý pre nich pripravil 
František Maňak, a taktiež mohli 
ochutnať všetky medy, ktoré vče-
lári prihlásili do súťaže o Najlepší 
med rajeckej doliny.

Na záver by som sa chcel poďa-
kovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na organizácii a zdarnom priebe-
hu tohtoročnej včelárskej nedele 
v rajci.

Ján Drobúl, člen výboru ZO 
SZV Vojtecha Križana Rajec

snímka: Karol Uhlárik

Včelári Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Vojtecha Križana Rajec 
sa v nedeľu 22. septembra stretli v Rajci, aby slávnostne ukončili uplynulý včelár-
sky rok. Oslavy začali v rajeckom svätostánku svätou omšou, venovanou včelárom, 
rodinám včelárov a poďakovaním za včelársky rok 2018/2019.

VČElÁRSKA NEDEĽA V RAJCI
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Program zasadnutia bol v zmys-
le schváleného plánu práce. Na 
začiatok si všetci zúčastnení prezreli 
opravenú a zrekonštruovanú chatu, 
ako aj objekt lesnej škôlky a zároveň 
sa pochvalne vyjadrili k jej stavu, ale 
tiež pripomenuli, aby sa doriešilo 
v budúcom roku sociálne zariadenie 
(suché WC). Ďalším bodom rokova-
nia boli aktuálne výrobné a ekono-
mické otázky činnosti Cenzuálu. 
Keďže na trhu s drevnou hmotou 
a aj výrobkami z dreva je vývoj 
cien pre nás nepriaznivý, výbor sa 
uzniesol na pokračovaní už predtým 
prijatých uznesení.

V ďalšom bode programu medzi 
nás zavítal bývalý dlhoročný pred-
seda p. Fusko, ktorý nám poskytol 
informácie z obdobia znovuobno-
venia činnosti nášho pozemkového 
spoločenstva a zároveň doniesol 
rôzne dobové dokumenty a fo-
tografie. Tento bod bol zaradený 
preto, lebo 10. januára 2021 si 
pripomenieme 30. výročie znovuob-
novenia činnosti Cenzuálu a zároveň 
uplynie už 125 rokov od založenia 
Cenzuálneho spolumajiteľstva. 
Výbor prijal uznesenie dôstojne si 
pripomenúť tieto udalosti a rozho-
dol na svojich ďalších zasadnutiach 
zaoberať sa touto otázkou.

Pri neformálnej diskusii a výbor-
nom guláši sme pokračovali v de-
bate, ako využívať opravenú chatu 
Palova búda na rekreačné účely pre 

členov Cenzuálu, ale aj záujemcov 
z radov širokej verejnosti, ktorí sa 
v prípade záujmu môžu informo-
vať u Mgr. Rybárovej, pracovníčky 
Cenzuálu.

Ďalšie plánované zasadnutie 
výboru sa uskutočnilo 11. septem-
bra, kde v súlade s plánom práce, 
po kontrole plnenia uznesení, bola 
venovaná pozornosť najmä plneniu 
výrobných a ekonomických úloh, 
o čom nás informoval predseda 
Ing. Pekara. Vo svojej informácii nás 
oboznámil, že bolo podpísané pre-
dĺženie nájomnej zmluvy na ďalších 
10 rokov pre spoločnosť ERPOS, 
s.r.o., zaoberajúcu sa banskou čin-
nosťou. Výbor tiež schválil uzne-
senie, o ktoré nás písomne požia-
dala spoločnosť Dolkam, a.s., Šuja. 
Jedná sa o vybudovanie obslužných 
ciest k dobývacím banským priesto-
rom. Po vypracovaní geometrického 
plánu pre dané parcely (na náklady 

žiadateľa) bude podpísaná nájomná 
zmluva podľa schválených podmie-
nok s dodatkom, aby sme uvedené 
komunikácie mohli využívať aj my 
pre ťažobnú činnosť.

V ďalšom bode sa výbor zaoberal 
otázkou zabezpečenia pripomenu-
tia si výročí, ktoré nás čakajú v roku 
2021. k tomuto bodu boli prizvaní 
p. Štefan Fusko ako bývalý predse-
da a žijúci pamätník týchto udalostí 
p. Jozef Buček. Výbor prijal úlohy 
pre jednotlivých členov a aj touto 
cestou chce požiadať občanov 
Rajca a širokého okolia, že pokiaľ 
majú dobové písomné materiály 
alebo fotografie z tohto obdobia, 
aby nám ich zapožičali, prípadne 
poskytli bližšie informácie, ako to 
bolo pri obnovení činnosti Cenzuálu 
buď v kancelárii, alebo hociktorému 
členovi výboru.

Výbor sa tiež zaoberal skutočnos-
ťou, že existuje veľký počet nezná-
mych vlastníkov členských podielov, 
ktoré spravuje Slovenský pozemko-
vý fond Bratislava (ide o viac ako 
156 hlasov). Ide hlavne o takých 
spoluobčanov, ktorí zahynuli počas 
vojny alebo v koncentračných 
táboroch, odišli do USA, Argentíny 
a podobne – prosíme prípadných 
dedičov, aby si vo vlastnom záujme 
vysporiadali tieto podiely v doda-
točnom dedičskom konaní.

Ing. Karol Dobeš, člen výboru
snímka: archív CS

Už tradične každý rok sa v lete stretávajú na spoločnom zasadnutí členovia výbo-
ru, dozornej rady a technicko-hospodárski pracovníci Cenzuálu v Porubskej doline, 
časť Elhotná. Tento raz sa toto zasadnutie konalo 17. augusta pri Palovej búde v 
príjemnom prostredí našej lesnej škôlky. 

POďAKOVANIE

INfORMÁCIE Z CENZUÁlU

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU 

AKCIA  do 31.12.2019-20%  

 RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE 

STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE 
A KUCHYNSKÉ LINKY. 

VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR. 

Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

inzercia

Mesto Rajec ďakuje
Zuzana Peknej 

za výstavu Pre radosť

Bystríkovi Hasalikovi 
za výstavu výrobkov

SZZ Pridomovému záhradkárovi 
v Rajci za výstavu Ovocie-zelenina-med

Interiér Palovej búdy.
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Dá sa povedať, že štyridsaťročný člo-
vek už vyrástol z detských chorôb, 
pubertiackych výčinov i mladíckej 
nerozvážnosti a dosiahol vek, keď 
už má dosť skúseností, ale je stále 
v plnej sile a najlepšie roky života ho 
iba čakajú. Štyridsať rokov v živote 
inštitúcie prebieha nejako podobne – 
„narodí sa“, rozvíja sa, rastie, získava 
prax, skúsenosti a životnú múdrosť, 
učí sa fungovať vo vnútri cez vzťahy 
svojich členov i navonok v spolupráci 
s inými inštitúciami.

Aj náš súčasný Zbor sv. Ladisla-
va je už „pán v najlepších rokoch“ 
– oslavuje totiž štyridsiate výročie 
od svojho založenia. A to je určite 
príležitosť trochu bilancovať, trochu 
oslavovať, byť trochu nostalgickí, 
ale najmä veľa spomínať. Keby mal 
Zbor sv. Ladislava rodný list, do 
kolónky rok narodenia by mu napísali 
číslo 1979. Jeho história však začala 
približne v roku 1975, keď do Rajca 
prišiel novokňaz Viktor Zboran. Jeho 
nadšenie pre hudbu a futbal k nemu 
pritiahlo mnoho mladých ľudí, ktorí 
sa tajne stretávali po domoch, cho-
dili na výlety a spievali mládežnícke 
piesne, ktoré pozháňali, odkiaľ mohli, 
alebo ktoré napísal p. kaplán.

Kľúčovým dňom pre vznik zboru 
sa stal sviatok Najsvätejšej trojice 
roku 1978, keď sa konala výročná 
poklona sviatosti oltárnej a bolo 
si treba pripraviť „hodinku“. (Nám 
postkomunistickým deťom už tento 
pojem nič nehovorí, poklona býva 
10. každý mesiac, ale za bývalého 
režimu sa poklona konala len pár ráz 
do roka a čas poklony bol podelený 
na hodiny, ktoré mali na starosti pô-
vodne jednotlivé cechy, neskôr jed-
notlivé stavy – robotníci, remeselníci, 
mládež a pod. Na podrobnosti sa 
opýtajte rodičov či starých rodičov, 
isto vám radi porozprávajú viac).

V roku 1978 teda jedna hodinka 
pripadla aj mládeži. P. kaplán Milan 
Gabriš oslovil dievčatá z Ďurčinej, 
aby prišli a ujali sa jej. A keďže sa ich 
spev zapáčil, vznikol nápad zalo-

žiť v Rajci zbor a pozvať dievčatá 
Ďurčanky, aby sa stali jeho členkami. 
V priebehu roka 1978 sa postupne 
sformoval základ budúceho Zboru 
sv. Ladislava. Vzhľadom na dobu 
nebolo možné stretávať sa otvorene 
a verejne, nácviky teda pôvodne pre-
biehali po domoch; neskôr vtedajší 
farár, kanonik Teodor Smatana po-
núkol na tento účel sakristiu kostola. 
Od 1979 sa tak začali pravidelné 
piatkové večerné nácviky.

Prvou dirigentkou zboru sa stala 
Anna Smiešková, rod. Holešová, 
na akordeóne sprevádzala Anna 
Jakubíková, po nej Mária Uhliariko-
vá a Mária rojiková. Dlhé roky zbor 
spieval s harmonikou alebo organom, 
pretože (podľa slov pamätníkov) p. 
kanonik Smatana považoval gitaru 
za nástroj vhodný len k táboráku, 
rozhodne nie do kostola. Hanka 
Smiešková sa po svadbe presťahova-
la do Trnavy, ale ešte niekoľko rokov 
každý piatok kvôli nácviku prichá-
dzala do rajca. Po nej sa vedenia 
zboru ujala Anna Mandáčková. To 
už mal zbor za sebou prvých desať 
rokov života.

Za štyridsať rokov sa v zbore vy-
striedalo sedem dirigentiek, niekoľko 

desiatok hudobníkov a stovky čle-
nov; nacvičili sme a spievali niekoľko 
tisíc skladieb v rôznych jazykoch 
(najviac v slovenčine a latinčine, ale 
aj v angličtine, nemčine, češtine, ruš-
tine, ukrajinčine či dokonca swahilči-
ne). Mnohí členovia zboru si tu našli 
svojho životného partnera, mnohí 
rodičia načas odišli, aby sa opäť 
vrátili aj s deťmi, a tak dnes v zbore 
nájdete mamy so synmi či dcérami, 
otcov s dcérami i celé rodiny.

Pozývame vás osláviť spolu s nami 
štyridsiate narodeniny Zboru sv. 
Ladislava v sobotu 16. novembra. 
Oslavu začneme sv. omšou o 17.00 
hodine v kostole sv. Ladislava v rajci 
za účasti kňazov, ktorí za ten čas pô-
sobili v Rajci, po nej bude nasledovať 
krátky koncert a následne slávnost-
ná recepcia v Pastoračnom centre 
v rajci.

Pozývame všetkých bývalých 
členov zboru pridať sa k spevu na 
tejto sv. omši. Príďte si spolu s nami 
zaspomínať a popriať oslávencovi 
všetko dobré do ďalších štyridsať 
rokov.

Za Zbor sv. ladislava
Martina Rybárová

snímka: archív členov zboru

štyridsať rokov v živote človeka je zaujímavý časový úsek. Za ten čas sa z bábätka 
stane dieťa, školák, tínedžer i dospelák, skončí školu, zamestná sa, usadí sa a nájde si 
miesto v živote. 

Zbor sv. Ladislava jubiluje
Z HISTóRIE ZBORU 1979 – 1989

Spevácky zbor na nácviku v sakristii.
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Náš prvý táborový deň bol vy-
chádzkový. Spolu s deťmi sme sa 
vybrali na rajecký rybník. Druhý 
deň sme venovali tvorivým aktivi-
tám. S deťmi sme batikovali tričká, 
vyrábali náramky, zdobili poháre 
farbami na sklo a taktiež si deti 
mohli niečo vymodelovať a ná-
sledne potom aj vymaľovať. Tretí 
deň sme cestovali objednaným 
autobusom na výlet do Bojníc. 
Spoločne sme prešli zoologickú 
záhradu a potom sme sa vybrali 
na vyhliadkovú vežu Čajka v ob-
lakoch. Deťom sa to veľmi páčilo, 
veď sa ocitli vo výške 30 metrov 
a z vrcholu veže sa mohli nadol 
spustiť tobogánom. Posledný deň 
nášho tábora sme venovali kúpaniu 
v Relax Centre v Rajeckých Tepli-
ciach. Deti sa veľmi tešili, pretože 
sa mohli vyšantiť a užiť si aj vodnej 
zábavy. Počas týchto dní sa v našej 
školskej jedálni o nás starali naše 
tety kuchárky. Každý deň nám pri-
pravili chutný obed, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme.

Vedenie KSŠ a učitelia, ktorí sa 

zúčastnili tábora, ďakujú mestu, 
Farnosti Rajec a všetkým tým, 
ktorí opäť podporili myšlienku, 
aby sa zrealizoval denný tábor na 
škole. Môžeme spoločne potvrdiť, 
že dni strávené pri rôznych aktivi-
tách a činnostiach boli správnym 

obohatením pre menšie i väčšie 
deti a zároveň veríme, že vedenie 
mesta bude tejto myšlienke naklo-
nené a aj na budúci rok finančne 
podporí denný tábor. Ďakujeme!

Zamestnanci KSš
snímka: archív školy

POďAKOVANIE ZA PRÁZDNINOVý 
DENNý TÁBOR

DEň RODINy

Počas prvého prázdninového týždňa prebiehal na Katolíckej spojenej škole v Rajci 
denný tábor, ktorý opäť podporilo naše mesto a farnosť Rajec. Sme veľmi radi, že  
i tento rok sa mohli naše deti prihlásiť do denného tábora.

Hovorí sa, že rodina je základ spoločnosti. V tej 
dnešnej sa vedú diskusie, ako má rodina vyzerať, kto 
ju má tvoriť. My sme sa rozhodli rodinu osláviť.

Nebolo to prvýkrát, čo sme na 
Katolíckej škole zorganizovali Deň 
rodiny. Z týchto stretnutí sa po-

maly stáva tradícia. radi sa stre-
távame nielen s našimi žiakmi, ale 
aj s ich rodičmi, starými rodičmi, 

kamarátmi, príbuznými, bývalými 
žiakmi či len s našimi priaznivca-
mi. to je naše chápanie rodiny, 
komunity.

V piatok 20. septembra, aj keď 
nebolo práve letné počasie, sme 
vďaka kamarátom poľovníkom 
mohli navariť guľáš z diviny, vďaka 
šikovným otcom grilovať chutné 
mäsko a zeleninu, vďaka šikovným 
mamám ochutnať koláče od vý-
myslu sveta, vďaka deťom potešiť 
sa tancom a hudbou, vďaka býva-
lým žiakom počúvať krásne ľudové 
piesne, vďaka zamestnancom 
dodržiavať pitný režim a vďaka 
všetkým, ktorí prišli stráviť prí-
jemné popoludnie. Ihrisko voňalo 
všakovakými vôňami a ozývalo 
sa veselou vravou a hudbou. Už 
teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú 
akciu.

Zamestnanci KSš
snímka: archív školy
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ZlEPšENIE PRÍSTUPU OBETÍ 
TRESTNýCH ČINOV K SlUžBÁM

V súčasnosti sú služby pomoci 
pre obete poskytované prevažne 
mimovládnym sektorom a chý-
ba ich celoplošné zabezpečenie. 
Predpokladom realizácie komplex-
ného a koordinovaného riešenia 
úloh prevencie kriminality v oblasti 
podpory a pomoci obetiam je preto 
vytvorenie a poskytovanie dostup-
ných služieb na verejne prístupných 
a známych miestach vo forme sta-
bilných kontaktných bodov.

kontaktné body, zriadené 
v každom krajskom meste, po-
skytujú občanom viaceré služby. 
Ide o špecializované poradenstvo 
pre obete a ich blízkych, sociálne 
a psychologické poradenstvo či 
právne usmernenie a podporu. 
Cieľom projektu je okrem vytvore-
nia kontaktných bodov aj zvýšenie 
podielu zainteresovaných subjektov 
prevencie kriminality na riešení ak-
tuálnych celospoločenských prob-
lémov vyplývajúcich z kriminality, 
v Slovenskej republike. Kontaktné 
body sú tak nielen miestom konzul-
tácií a poskytovania informácií, ale 
zároveň priestorom pre sieťovanie 
a koordináciu asistenčných systé-
mov a inštitúcií.

Obetiam trestných činov je na 
kontaktnom bode k dispozícii koor-
dinátor na regionálnej úrovni a dva-
ja asistenti koordinátora. Uvedení 
pracovníci na základe identifikova-
ných potrieb každého individuálne-
ho prípadu zabezpečia obeti alebo 
potenciálnej obeti bezproblémový 
a promptný prístup k poskytnutiu 
pomoci.

Dňa 27. februára 2019 bola 
otvorená ďalšia z ôsmich krajských 
informačných kancelárií na Okres-
nom úrade Žilina. Aktivity budú 
zamerané predovšetkým na obete 
z radov seniorov.

V rámci realizácie projektu 
sa vytvorila sieť koordinátorov 
a asistentov, ktorí naďalej rozvíjajú 
spoluprácu s rôznymi subjektmi 
občianskej spoločnosti. Od začiat-
ku roka 2019 sa uskutočnilo viac 
ako osemsto pracovných stretnutí, 
ktorých výsledkom sú dohodnuté 
spolupráce na úrovni štátnej sprá-
vy, samosprávy i mimovládnych 
organizácií.

V jednotlivých regiónoch aktuál-

ne prebiehajú preventívne aktivity 
a zážitkové workshopy určené 
pre cieľové skupiny so zámerom 
eliminovať páchanie trestnej a inej 
protispoločenskej činnosti. V rámci 
projektu bolo po celom Sloven-
sku len od začiatku roka 2019 do 
dnešného dňa uskutočnených viac 
ako sto preventívnych aktivít.

Tento projekt je podporený z Eu-
rópskeho sociálneho fondu.

Mgr. Stanislava Červeňová, MVSR

Hlavnou úlohou národného projektu je poskytovanie služieb obetiam trestných činov. 
Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminali-
ty kancelárie ministerky vnútra SR a je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, 
obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. 

kontakt
Regionálna kancelária žilina
(budova Okresného úradu v žiline
4. poschodie, kancelária č. 415A)
Janka Kráľa 4, 010 01 žilina
Tel: 041/511 74 25



Rajčan11www.rajec.sk
MESAČNÍK MESTSKÉHO 

ÚRADU V RAJCI

Futbalový klub 
informuje

Predošlému vedeniu, samozrejme, 
patrí uznanie, nakoľko práve v tom 
čase tím „A“ postúpil do IV. ligy, no 
v dovtedajšom fungovaní klubu boli 
pojmy ako „zasadnutie výboru“ ale-
bo „plán a plnenie rozpočtu“ pojmy 
neznáme.

Nové vedenie si dalo za cieľ 
v prvom rade zriadiť výbor, kto-
rý bude rozhodovať o dôležitých 
veciach, problémoch a najmä kam 
budú smerovať peniaze, ktoré klub 
získava z veľkej časti z dotácie 
mesta Rajec a od sponzorov. Čle-
novia výboru boli oslovení najmä zo 
strany rodičov, sponzorov, poslan-
cov a ľudí dlhodobo pracujúcich pre 
FK Rajec či z prostredia futbalu. Po 
stránke fungovania a riadenia klubu 
sa situácia výrazne zlepšila, no 
výsledkovo a počtom hráčov sa, na-
opak, zhoršila. Čomu pripísať tieto 
nedostatky? Káder „Áčka“ sa oproti 
minulej sezóne príliš nezmenil, zo 
základnej zostavy vypadol pre zra-
nenie Martin Kordiš a do Domaniže 
odišiel Peter Cúg. Z hráčov širšieho 
kádra mužstvo opustili Peter Gabaj 
a Michal Šimun, ktorým pracovné 
povinnosti v zahraničí neumožňovali 
naplno sa venovať tréningom, a pre-
to zvolili odchod do nižších súťaží. 

Taktiež možnosť hrať v okresnej 
súťaži si zvolil Samuel Dubeň. Žiaľ, 
v dôsledku doterajšej nekoncepč-
nej práce s mládežou, nemohli byť 
nahradení odchovancami. Preto je 
potrebné dotiahnuť hráčov zvonku. 
To si však vyžaduje ďalšie fi nančné 
prostriedky, s ktorými v záujme 
stabilizácie klubu v tejto sezóne 
narába klub mimoriadne opatrne, 
nakoľko po postupe do IV. ligy 
sa výrazne zvýšili náklady. Hlav-
ne z týchto dôvodov sa mužstvo 
posilnilo najmä o bývalých hráčov, 
ktorí v klube pôsobili. Len tak pre 
zaujímavosť, viete, koľko klub platí 
SFZ na delegátov a rozhodcov či na 
dopravu? Do konca septembra boli 
tieto výdavky na úrovni 3 410 € na 
prepravu hráčov na zápasy a 5 086 
€ išlo SFZ. A to ešte nie je koniec 
roka. Nemalú sumu predstavujú 
aj režijné náklady klubu ako voda, 
elektrina a podobne.

Treba si uvedomiť, že ľudia, 
ktorí pre klub pracujú, to robia so 
zanietením, bez nároku na fi nančné 
ohodnotenie a popri tomto „hobby“ 
nemajú takmer žiadny súkromný 
život. Nie celý klub je totižto len 
Áčko. Naozaj mnoho ľudí po poobe-
diach chodí s deckami na tréningy, 

po víkendoch na zápasy, iní bezod-
platne požičiavajú autá, aby sa deti 
mali ako prepravovať. Preto by som 
sa chcel aj touto cestou všetkým 
členom poďakovať. Veľmi si vážim 
ich prínos pre klub najmä v tomto 
prvom „stabilizačnom“ roku, ktorý 
je pre klub veľmi dôležitý z hľadiska 
fungovania do budúcnosti.

Aj napriek tejto nelichotivej situ-
ácii je však klub odhodlaný bojovať 
o svoje miesto v IV. lige a urobí pre 
to maximum. V prvom rade je po-
trebné posilniť káder a vymaniť sa 
z hernej krízy. Pevne verím, že po-
tom sa dostavia aj výsledky a lepší 
herný prejav. Dovtedy poprosíme 
o trpezlivosť a už tradičnú podporu 
klubu na zápasoch.

Na záver by som ešte chcel 
spomenúť človeka, ktorý je klubu 
najbližší. Veľmi nás mrzí momentál-
na zdravotná situácia našej tetušky, 
ako ju všetci v klube voláme, Božen-
ky Kudlaňákovej. Aj touto cestou 
by sme jej chceli odkázať, že všetci 
členovia, funkcionári a hráči na ňu 
myslíme a prajeme jej čo najrýchlej-
šie uzdravenie.

Milan lipka,
prezident fK Rajec

snímka: archív fK

V decembri 2018 sa vo futbalovom klube Rajec zmenilo vedenie. Zmenu vyvolala zlá 
komunikácia vedenia s hráčmi, dlhé obdobie nenaplnených prísľubov voči hráčom 
a snaha členov klubu o väčšiu transparentnosť v riadení klubu a jeho fi nancovaní.
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Svoje sily si zmerali deti, ktoré na 
dvorce nastúpili vo štvorhrách so 
svojimi rodičmi alebo rodinnými 
príslušníkmi.

Aktuálny ročník bol v znamení 
rekordnej účasti z klubov TK Rajec, 
TK Sparta Považská Bystrica, OZ 
ŠK Odema Púchov, TK Žilina a TK 
Slovan Bratislava. Vďaka členom 
klubu, sponzorom a podpore mesta 
Rajec sme naplnili areál mladými 
a staršími tenistami, ale aj „netenis-
tami“ a spoločne sme sa pri guláši 
a oddychovom programe zabavili 
do neskorých popoludňajších hodín.

Súťažne sme v tohtoročnej tímo-
vej sezóne postavili dve družstvá. 
Naše mladšie žiačky nastupovali v II. 
triede A v zostave: Sofi a Pauková, 

Nina Pecíková, Sophia 
Vetková, Zlatica Uríko-
vá, ema Lagínová, klára 
biela, Dominika Harantová 
a Alžbeta Pekarová. Celko-
vo sa umiestnili na treťom 
mieste. Staršie žiačky 
doplnila v II. triede C na 
súpiske klaudia Pauková 
a dievčatá sa umiestnili 
na piatom mieste.

Na hosťovaní za OZ ŠK 
odema Púchov boli od nás 
hráčky Sára Lagínová a Simona 
Macáková (v kategórii do 8 rokov) 
a Dominik Bucha s Emou Čelkovou 
(v kategórii do 10 rokov). Súro-
denci bohdan a tobiáš Jonekovci 
hosťovali za starších žiakov v TK 
Sparta Považská Bystrica C, kde 
svojimi výkonmi pomohli k obsa-
deniu celkového druhého miesta 
v tabuľke II. triedy B.

Na individuálnych turnajoch 
dosahovala najlepšie výsledky 
Sofi a Pauková v kategórii mladších 
žiačok. Medaily za tretie miesto vo 
dvojhre získala v TK Ružomberok 
a v LTK Liptovský Mikuláš. Svoje 
premiérové turnajové víťazstvo vo 
dvojhre si vybojovala v tk teNNis 
FUN b. bystrica. Darilo sa jej aj 
vo štvorhre, kde s Petrou Adam-
covou (TA M. Ryšavého Bojnice) 
vyhrali tretie miesto na turnaji v tk 

Nová Dubnica a prvé miesto v Ltk 
Liptovský Mikuláš. Na turnaji v LTC 
Lieskovský tenisový klub získala 
s Dominikou Petríkovou (Škt krem-
nica) tretie miesto.

Na záver antukovej sezóny nás 
čaká ešte jeden domáci turnaj detí 
a mládeže, ktorý pre hráčov a hráč-
ky TK Rajec pripravuje každoročne 
ich tréner Jaroslav Jarina. Aktuálne 
dianie v našom tenisovom klube 
zdieľame aj na sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram.

-MP-
3x snímka: archív TK

TENISTI V RAJCI SÚŤAžNE 
AJ NESÚŤAžNE

Tenisový klub Rajec opäť po roku zorganizoval 
29. augusta úspešný priateľský Rodinný turnaj, kde viac 
ako o výsledky išlo o príjemne strávený športový deň. 

Družstvo mladších žiačok.

Sofi a Pauková.

Rodinný turnaj.
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Rajecký maratón 2019
Ako by sme zhodnotili augustový športový sviatok v Rajci? Začal by som slovami 
našej úspešnej olympioničky Danky Bartekovej, ktorá odštartovala tohtoročný Ra-
jecký maratón. 

„Som veľmi pozitívne prekvapená.
Veľmi sa teším, že tu nie je len veľké 
množstvo bežcov, ale aj fanúšikov. 
Mňa osobne potešili detské behy, 
prišlo si sem zabehať naozaj veľa 
malých štuplov. Je to veľmi chytľa-
vé, človek ma normálne až chuť tiež 
behať. Všetci majú radosť z pohybu 
a je to cítiť. Tú energiu cítiť všade.“ 
také boli bezprostredné pocity 
našej sympatickej reprezentantky, 
ktorá prijala pozvanie byť ambasá-
dorkou tohto krásneho podujatia.

Na štart sa postavilo 1447 pre-
tekárov, z toho bolo 213 mara-
tóncov, 627 účastníkov si zabehlo 
polmaratón, rekordný bol aj počet 
štafiet (65), v ktorých bolo spolu 
250 bežcov. Rovnako, 250, bolo aj 
našich najmenších účastníkov, ktorí 
si zmerali sily na detských behoch. 
Počty uzatvárame populárnou 
disciplínou IN LINe, v ktorej sa na 
štart postavilo 107 korčuliarov.

V horúcom a dusnom počasí 
sa s maratónskou trasou najlep-
šie vysporiadal Ukrajinec Viktor 
Starodubtsev, s časom 2:38:16, 
len 8 sekúnd pred druhým Gabrie-
lom Švajdom. Tretí, na našu veľkú 
radosť, skončil domáci pretekár 
Rasťo Kalina, ktorý aktuálne vedie 
aj v Slovenskom pohári v maratóne. 
Najrýchlejšou ženou na trati mara-
tónu bola Petra Pastorová, ktorej 
výsledný čas mal hodnotu 2:56:46. 
V polmaratóne zvíťazil Marek Hladik 
s časom 1:12:38, najlepším Rajča-
nom v tejto disciplíne bol Patrik 
Holeša s časom 1:23:19. Najlep-
šou ženou na polmaratónskej trati 
bola Veronika Zrastáková s časom 
1:21:45. Z korčuliarov najrýchlejšie 
zvládol trať Ondřej Suchý s časom 
0:45:11.

Ako to už na každom z veľkých 
podujatí chodí, priebeh a orga-
nizácia tohto športového sviatku 
sa nezaobíde bez pomoci mesta, 
sponzorov a množstva dobrovoľ-
níkov. Preto sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí majú podiel na tom, 
že sa 36. ročník Rajeckého ma-
ratónu vôbec mohol uskutočniť. 
Chceme poďakovať mestu Rajec 
a partnerom: Kofola, HSF, Nadácia 

Kia Motors Slovakia, Tesco, Žilinský 
samosprávny kraj, Dôvera, ZVL 
Slovakia, MZ Pneu, Hotel Skalka, 
BASF, Proreco, ROSS, Sand, Dol-
kam, Agroregion, Vinuta, Nadácia 
EPH, Zigo, Suzuki, Dieseltrans, Spa 
Aphrodite, Kinekus, Simply Sport 
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom pomohli pri organizácii. Stále 
platí, že bez dobrovoľníkov by sa to 
zorganizovať určite nedalo. Takisto 
by to nešlo bez fanúšikov, ktorých 
bolo veľké množstvo a postarali sa 
o skvelú atmosféru. Ešte raz ďakuje-
me všetkým a tešíme sa, že vidíme 
za našou prácou zmysel a výsledky 
a motivuje nás to pokračovať.

A ako pokračuje činnosť MK 
Rajec? Predovšetkým účasťou 
jeho členov na rôznych športových 
podujatiach.

17. augusta sa uskutočnil Žiarsky 
duatlon. V kategórii ženy skončila 
na 3. mieste Janka Pialová, v ka-
tegórii juniorky sa umiestnila na 
druhom mieste Zuzana kasmanová 
a tretia skončila Katarína Zimenová. 
29. augusta bol na programe beh 
na Dubeň. Víťazkou medzi ženami 
sa stala naša Janka Pialová. Medzi 
juniormi sa na 2. mieste umiestnil 
Kristián Brezáni a tretí skončil Samu-
el Kšiňan. 31. augusta si na Horskom 
krose Gerlach uchmatla tretie miesto 
Janka Pialová. 7. septembra sa 
v bratislave konal telekom Night run, 
kde v kategórii do 49 rokov dobehol 

na 3. mieste Rastislav Kalina s časom 
35 minút 24 sekúnd. 14. septembra 
na Behu do Choča prešla cieľom 
Janka Pialová ako tretia spomedzi 
žien, o deň neskôr na podujatí Beh 
na Veľkú Raču dobehla do cieľa ako 
prvá žena. 15. septembra sa konal 
aj Žilinský polmaratón, kde výborne 
zabehol Rasťo Kalina a vyhral v ka-
tegórii nad 40 rokov, pričom v ab-
solútnom poradí obsadil 4. miesto 
s časom 1:19:07. V rámci Žilinského 
polmaratónu sme mali zastúpenie 
aj na 10 km trati, kde Pavol Mišo 
obsadil štvrté miesto a Miroslav Há-
jek dobehol do cieľa siedmy, medzi 
ženami Marcela Bieliková obsadila 2. 
miesto. 21. septembra na horskom 
behu Srdiečko - Chopok skvelú for-
mu potvrdila Janka Pialová a na našu 
veľkú radosť zvíťazila. V rovnaký deň 
sa konal aj korzo beh Prievidza, na 
ktorom všetkým súperkám ukázala 
chrbát Marcela bieliková.

V rámci Žilinskej bežeckej ligy nás 
pekne reprezentovali aj naše mladé 
nádeje, na 600 m trati Sára Kalinová 
s osobným rekordom 1:56 min a So-
fia Kalinová 2:03 min. Na hodinovke 
Jozef Stranianek stihol odbehnúť 14 
113 metrov a čerstvý šesťdesiatnik 
Pavol Uhlárik odbehol 13 168 m.

Keďže máme v našich radoch 
aj dobrých plavcov a cyklistov, 
svoje zastúpenie sme mali aj na 
prestížnych triatlonových prete-
koch. Na Žilinskom triatlone, ktorý 
sa konal 17. a 18. augusta, Janko 
Kavec prešiel cieľom ako dvanásty 
vo svojej kategórii, Patrik Holeša 
obsadil vo veľkej konkurencii krásne 
17. miesto a Marek kasman, ako 
bežec v štafete, prispel dokonca 
k víťazstvu svojho trojčlenného 
tímu. V septembri sme mali našich 
triatlonistov aj na veľkých poduja-
tiach v susednom rakúsku, kde sa 
Janko Kavec zúčastnil 33. ročníka 
Austria Triathlon Podersdorf a Pat-
rik Holeša na pretekoch v kaprune 
s názvom 70.3 Ironman Zell am See, 
kde sa mu s časom 4:46:27 podarilo 
vo veľkej konkurencii obsadiť krásne 
17. miesto v kategórii. Gratulujeme!

MK Rajec
snímka: archív klubu

Janka Pialová na stupni víťazov (v strede).
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Jubilanti september 2019

Narodili sa

Zosobášili sa v Rajci

Opustili nás

Jubilanti september 2019

Oľga Eliašková 
1935 – 22.8.2019
Ľudmila linetová 
1965 – 7.9.2019
štefan šujanský 
1944 – 14.9.2019
Mária Korčeková 
1937 – 16.9.2019
štefan Rác 1967 
– 18.9.2019
Janka Babčanová 
1958 – 20.9.2019

Uverejnené so súhlasom menovaných 
osôb alebo rodinných príslušníkov.

POSEDENIE DÔCHODCOV 
V DENNOM CENTRE

Po dobrom guľáši, ktorý sme si spoločne uvarili v júli, 
sa dôchodcovia opäť stretli až po prázdninách, počas 
ktorých sme sa venovali svojim vnúčatám a prácam 
v záhrade. 

Pre toto posedenie sme si vybrali 
dátum 4. september.
Po privítaní členov a zahájení 
posedenia predsedníčkou, na-
sledovali blahoželania tým ktorí 
v auguste a septembri oslavovali 
svoje narodeniny a meniny. Nasle-
doval slávnostný prípitok a roz-
prúdila sa debata. Bolo sa o čom 
rozprávať, veď sme sa stretli po 
dlhšej dobe. Z jedálne rajka sme 
mali výborný obed, ktorý všetkým 
chutil, a za ktorý im patrí srdečná 
vďaka. Potom ešte predsedníčka 
oboznámila členov, ktorí si ob-
jednali knihu o rajeckej doline, za 
akú cenu si ju budú môcť zakúpiť. 
Ďalej informovala členov, že klub 

Jednota dôchodcov organizuje 
výlet do Nitry a je možné sa naň 
prihlásiť. Tohto výletu sa zúčast-
nilo deväť členov. A keďže toto 
posedenie malo byť pri hudbe, 
naši hudobníci aj prišli a zába-
va sa mohla začať. Hrali nám 
v ľudovom štýle a hneď sa našli 
páry, ktoré začali tancovať. Ešte 
si členovia pochutnali na kávičke 
a výborných zákuskoch od členky, 
ktorá oslavovala svoje okrúhle 80. 
narodeniny. Členovia sa dobre ba-
vili až do večerných hodín, kedy 
sa postupne poberali k svojim 
rodinám.
Viera Jandušíková, Denné centrum

snímka: P. Rýpal

65 rokov
Emil Rěpa
Irena Zaťková
Emília Dubravková
70 rokov
Jozef Pavlík
Anna Macáková
75 rokov
Pavlína žideková
80 rokov
františek fraštia
štefan Klinec
82 rokov
Anna Porubčanská
Miroslav židek
88 rokov
Anna Kmeťová
Anton Pekara
92 rokov
štefan Smieško
95 rokov
Magdaléna Golierová

Srdečne blahoželáme!

Matúš šimún – júl
Petra Macková – september

Ing. Mária Stranianková a Peter 
Belanec – 30.8.2019
Veronika Imrišková a Peter Pau-
liny – 30.8.2019
Eva Blunárová a Radovan Rajtár 
– 13.9.2019
Nikola Muchová a Pavol Albert 
– 14.9.2019
Mária lednická a Juraj Ducký – 
21.9.2019
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Mesto Rajec v spolupráci 
s Farnosťou Rajec

Vás pozývajú na

Výstavná sieň radnice v Rajci
6. október - 4. november 2019

výstavu grafických diel 
rajeckého rodáka 

don Andreja Paulinyho, SDB
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MATERSKÉ ŠKOLY V RAJCI V SPOLUPRÁCI S MESTOM RAJEC
VÁS POZÝVAJÚ

PRI PRÍLEŽITOSTÍ DŇA MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA 
VÁS BUDEME O ZMENE TERMÍNU VČAS INFORMOVAŤ

RAJECKÝ
LAMPIÓNOVÝ

SPRIEVOD

20194.11.PONDELOK

o  hod.17.00

 SNPNámestie

Pošta Rajec 
nad Rajčiankou

Zmena otváracích hodín 
pre verejnosť 

s účinnosťou od 1.11.2019

Pondelok – štvrtok  8.00 – 18.00 hod.
Piatok  8.00 – 17.00 hod.
Sobota  8.00 – 10.00 hod.
nedeľa          zatvorené
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VSTUPNÉ 
DOBROVOĽNÉ!

Ferko 

URBÁNEK:

ÚČINKUJÚ: ,   PAVEL BOROVČIAK, bohatý sedliak: , HANA, jeho žena:Ján RYBÁR Ema SLYŠKOVÁ
d

  ANIČKA, ich dcéra: , MARTIN SMREČOK, valach u Borovčiaka:Tamara PEKAROVÁ Tobias ŽIDEK,
d

  VERONA, chudobná starena:  DUCH JÁNOŠÍKOV:Soňa PORUBČANSKÁ Michal ŽIDEK,

MESTO RAJEC VÁS POZÝVA na divadelné predstavenie ochotníckeho súboru KOŽKÁR

JÁNOŠÍKOV POKLAD

n
e
d

e
ľa

27.10.

KULTÚRNY DOM 
V RAJCI

2
0
1
9

Divadelná hra o chudobnom 

valachovi, ktorému pomôže 

duch Jánošíka získať poklad. 

Ľudská závisť však všetko zmení.

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

h
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17.00

14.10. - 18.10.

DOBROČINNÚ
ZBIERKU

DOBROČINNÚ 
ZBIERKU

MESTO RAJEC ORGANIZUJE

14.10. - 18.10.
8.00 - 16.00 hod. 

KLUBOVŇA 

ODDELENIA KULTÚRY MESTSKÉHO ÚRADU RAJEC

8.00 - 16.00 hod. 

pondelok                                                              piatok

20
19




