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VIANOČNÉ TRHy UŽ AJ V RAJCI
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.
Už po tretí raz dostávajú občania časopis Rajčan do schránok
zdarma. Každý mesiac sme však
riešili problém s tým, že niektorí
ho do schránok vôbec nedostali.
Čo majú vtedy občania urobiť?
Áno, pri distribúcii Rajčana
vznikol mierny chaos, ktorý však
nenastal na strane mesta. S dodávateľom aj poštou sme podnikli
kroky, aby sa táto situácia neopakovala. Keby však náhodou opäť
niekto nenašiel Rajčana vo svojej
schránke, poprosím, nech kontaktuje mestský úrad.
Na futbalovom ihrisku pribudli
stroje na cvičenie, ktoré môžu
využívať obyvatelia nášho mesta
na precvičovanie svojej kondičky.
Zakúpilo ich mesto Rajec z vlastných zdrojov?
Fit park pre seniorov bol jeden
z mojich zámerov, ktoré som prezentoval už v minulom roku pred
voľbami. Som rád, že sa tento
zámer podarilo zrealizovať a teší
ma najmä to, že sa naň podarilo
získať dotáciu z Úradu vlády SR.
v športovom areáli, kde je inštalovaný, pribudnú kamery, nakoľko
už mesiac po inštalácii evidujeme
drobné poškodenia vandalmi.
Viac ako rok prebiehajú práce
na novom bytovom dome pri
bývalej Medike. V septembrovom
čísle ste spomínali, že by mal byť
dokončený do konca novembra
2019. Je tento termín reálny?

Bytový dom za Medikou je
tesne pred dokončením, realizujú
sa záverečné práce ako montáž
kuchynských liniek a podobne.
Je však nutné vybudovať ešte
spevnené plochy a parkovisko,
čo by sa do konca novembra
malo stihnúť. Som presvedčený,
že aj formálne náležitosti, týkajúce sa úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, vybavíme tak,
aby sa začiatkom roka mohli byty
prideľovať.
Blíži sa zimná sezóna a s ňou
aj povinnosť mesta zabezpečiť
čistenie chodníkov v celom meste
hlavne od snehu a ľadu. Začiatkom roka sme sa rozprávali o potrebe zakúpenia čistiaceho stroja,
ktorý by pomohol s údržbou
chodníkov v celom meste, nielen
v zime, ale mohol by sa využívať
celoročne. Chystá sa mesto zakúpiť takýto stroj do majetku mesta?
Práve v tomto období sa už
intenzívne pripravujeme na zimnú
údržbu ciest a chodníkov v správe
mesta. Je vypracovaný operačný
plán zimnej údržby, objednaný
posypový materiál. nedá sa síce
predpokladať. aká zima nás zastihne, každopádne na ňu budeme pripravení ešte lepšie ako minulý rok.
Najmä údržba chodníkov je pre
nás mimoriadne náročná vzhľadom
na personálne, technické a finančné možnosti. Tie technické sme
doplnili o dve snežné frézy, aby
sme našim pracovníkom uľahčili
a zrýchlili prácu, a občanom tak
zvýšili bezpečnosť, širšie chodníky
a spevnené plochy bude udržiavať
malý nakladač Bobcat. Cesty bude
udržiavať naše vozidlo Unimog,
plus dodávateľsky jeden traktor.
Ako som začiatkom roka spomínal,
prioritou na údržbu chodníkov je
stále zakúpenie komunálnej techniky na to určenej. Keďže však ide
o nemalú investíciu, požiadali sme
Environmentálny fond o dotáciu
v sume 156 000 €. Takýto stroj by
vykonával nielen zimnú údržbu,
ale aj čistenie chodníkov mimo
zimných mesiacov.

V septembrovom čísle ste
hodnotili Rajecké kultúrne leto.
Na čo sa občania môžu tešiť na
jeseň a v zime?
Teraz na jeseň, najmä vzhľadom na vrtkavé počasie, už sú to
najmä interiérové akcie, ako napr.
výstava grafických diel Andreja
Paulinyho, koncert Spievankovo
a kráľovná Harmónia či divadelné
predstavenie Jánošíkov poklad.
Určite ale bude živo aj vonku,
4. novembra nás čaká Rajecký
lampiónový sprievod 2019. Najväčším kultúrnym lákadlom však
budú Vianočné trhy, presne také,
na aké sme zvyknutí vo väčších
mestách. Tešiť sa môžeme na
dva stánky s občerstvením a štyri
stánky s remeslami a potravinami. Nič podobné tu doteraz nebolo, čo sa týka rozmerov, a aj čo
sa týka dĺžky trvania. Tri decembrové týždne sa bude námestím
šíriť neopakovateľná atmosféra
blížiacich sa Vianoc, sprevádzaná
rôznym sprievodným programom.
snímka: archív MsÚ
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Kontakty na poslancov MZ v rajci
Volebný obvod č. 1

(Lipová, Hollého č. 1-49, Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová)
Peter Hanus, Mgr. - peter.hanus@rajec.sk
Komisia finančná - člen komisie
Komisia sociálno-zdravotná - člen komisie
Bohuslav Gelatka, JUDr. - bohuslav.gelatka@rajec.sk
Komisia finančná - predseda komisie
Komisia na ochranu verejného poriadku - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti
orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie
Ján Pekara - jan.pekara@rajec.sk
Komisia na ochranu verejného poriadku - člen komisie
Michal Šupka, Mgr. - michal.supka@rajec.sk
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie

č. 1-10; 134-143, Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova,
Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova)
Ján Kavec - jan.kavec@rajec.sk
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - predseda komisie
Ján Mihalec, PaedDr. - jan.mihalec@rajec.sk
Komisia na ochranu verejného poriadku - predseda komisie
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti
orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie
Gustáv Mucha, Ing. - gustav.mucha@rajec.sk
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti
orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie

Volebný obvod č. 4

Volebný obvod č. 2

(Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa,
Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska č. d. 11-133;
144, Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova)

Volebný obvod č. 3
(Bystrická, Hollého rod. domy č. 60-116, Hurbanova č. 5, Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M. R. Štefánika, Nádražná
č. 1-23; 38-60, Námestie A. Škrábika, Námestie SNP, Partizánska

Lumír Kardoš - lumir.kardos@rajec.sk
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
Martin Matejka - martin.matejka@rajec.sk
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
Marta Repková, Bc. - marta.repkova@rajec.sk
Komisia sociálno-zdravotná - člen komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci - člen komisie
Zuzana Žideková, Ing. - zuzana.zidekova@rajec.sk
Komisia finančná - člen komisie
Komisia sociálno-zdravotná - predseda komisie
MsÚ Rajec

(1. mája, Fučíkova, Hurbanova č. 1-4; 6-11, Jánošíkova, Krivín,
Moyzesova, Nádražná č. 25-37, Obrancov mieru, S. Chalupku,
Záhradnícka)
Róbert Augustín, Mgr. - robert.augustin@rajec.sk
Komisia výstavby a životného prostredia- predseda komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci - člen komisie
Peter Pekara, Ing. - peter.pekara@rajec.sk
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie

STRETNUTIE OBČANOV
S VEDENÍM MESTA RAJEC
Dňa 11.11.2019 sa o 17.00 hod.
uskutoční v priestoroch veľkej zasadačky
Mestského úradu Rajec
verejné stretnutie občanov s vedením mesta.
Program stretnutia:

Stretnutia sa zúčastnia:

1. Odprezentovanie aktuálnych
informácií o dianí v meste

ź primátor Mesta Rajec – Milan Lipka

2. Oboznámenie občanov
so zámermi na najbližšie obdobie

ź prednosta mestského úradu – Ján Jasenovec

3. Zodpovedanie otázok občanov

ź náčelník Mestskej polície Rajec

ź poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva Rajec
spolu s vedúcimi oddelení

PRÍĎTE SA OPÝTAŤ NA TO, ČO VÁS ZAUJÍMA – NA VAŠOM NÁZORE NÁM ZÁLEŽÍ.
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Z októbrového
zasadnutia MZ
Dňa 3. októbra 2019 sa uskutočnilo ďalšie riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Rajci. Zasadnutie otvoril a viedol primátor
mesta Milan Lipka.

V úvode rokovania riaditelia
škôl predložili v zmysle Vyhlášky
9/2006 Ministerstva školstva Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019, ktoré
osobne predniesli na rokovaní MZ.
Po krátkej diskusii poslanci tieto
správy schválili.
Následne sa poslanci zaoberali
predajom a prenájmom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Rajec.
Rozpočtové opatrenia o zmene
rozpočtu oznámením predniesla
poslancom vedúca oddelenia finančného T. Záborská. Tieto opatrenia zobrali poslanci na vedomie.
Vedúca oddelenia finančného
predložila poslancom Konsolidovanú účtovnú závierku mesta
Rajec k 31.12.2018. Mesto Rajec
ako materská účtovná jednotka
zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku za všetky ním zriadené
rozpočtové organizácie a dcérske
účtovné jednotky, tvoriace kon-

solidovaný celok na základe ich
individuálnych účtovných závierok, a overuje ju audítor. Konsolidovaná výročná správa obsahuje
všeobecné informácie o meste,
o stave, v ktorom sa nachádza,
ako aj ekonomické informácie
z konsolidovanej účtovnej závierky za všetky dcérske účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou
konsolidovaného celku. Konsolidovaná výročná správa poskytuje
informácie vo vyváženej forme
a jej súčasťou sú analýzy stavu
a prognózy vývoja mesta, dôležité
finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve
činnosti mesta na zamestnanosť,
s poukázaním na príslušné údaje
v konsolidovanej účtovnej závierke. Poslanci konsolidovanú účtovnú závierku zobrali na vedomie.
Hlavná kontrolórka mesta B.
Sekáčová predniesla poslancom
správu o kontrole plnenia uznese-

ní, ktorú poslanci taktiež zobrali
na vedomie. Následne hlavná
kontrolórka mesta predniesla
poslancom aj správu o výsledku
uskutočnených kontrol za obdobie od 14.8.2019 do 03.10.2019,
ktorú taktiež poslanci zobrali na
vedomie.
Primátor mesta predniesol
poslancom vyhodnotenie interpelácií z rokovania MZ dňa
14.8.2019. Poslanci po vyhodnotení interpelácií z posledného rokovania MZ predniesli interpelácie
nové, ktorými sa budú zaoberať
jednotlivé oddelenia MsÚ Rajec.
V závere rokovania predniesol
náčelník MsP v Rajci R. Ťažký priebežnú správu o činnosti mestskej
polície za uplynulých šesť mesiacov.
Alena Uríková,
vedúca odd.
vnútornej správy MsÚ
snímka: archív MsÚ
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Dobročinná
zbierka pre
oZ Dobrý pastier
Mesto Rajec aj v tomto roku uskutočnilo charitatívnu
zbierku odevov, domácich potrieb, obuvi a hračiek.
Použité, nepotrebné a zachovalé veci mohli
obyvatelia doniesť od pondelka 14. októbra do
piatka 18. októbra do klubovne oddelenia kultúry.

Vyzberané šatstvo, obuv, hračky či domáce potreby poskytne
občianske druženie Dobrý pastier
Kláštor pod Znievom občanom
z okraja spoločnosti, ktorí sa
ocitli v sociálnej núdzi. Dobrý
pastier sa nachádza v bývalom
premonštrátskom kláštore, vznikol s podporou Biskupského úradu v Banskej Bystrici a je jedným
z najväčších útulkov pre ľudí bez
prístrešia na Slovensku. Súčasťou zariadenia je Útulok mužov,
Domov na pol ceste, Útulok žien
Vricko, Zariadenie pre seniorov,
Zariadenie opatrovateľskej služby
M. Čulena, Zariadenie opatrovateľskej služby sv. Kataríny
Laboure.
V komunite OZ Dobrý pastier
žije vyše 430 ľudí, ktorí sa ocitli
na okraji spoločnosti, a ich počet
sa každoročne zvyšuje. Sú medzi
nimi starí a chorí ľudia bez dostatočných prostriedkov na lekársku
a sociálnu starostlivosť, ľudia bez
domova, mladí ľudia z detských

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

Rajčan

Vonkajší fitnes
v našom meste
Obyvatelia nášho mesta majú od
októbra možnosť využívať exteriérové cvičebné prvky – vonkajší
fitnes – umiestnené v športovom
areáli mesta Rajec. Fitnes stroje
boli realizované v rámci projektu
„Vonkajší fitnes pre každého“, pre
ktorý mesto získalo dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky vo
výške 3 000 eur. Mesto zakúpilo
štyri fitnes stroje na vonkajšie
cvičenie, konkrétne posilňovací
stroj na ramená, posilňovací stroj
na brušné svalstvo, stepper a surf
a eliptický trenažér. Rozšírili sa
tak možnosti športového vyžitia
pre našich obyvateľov, ktoré chce
mesto v budúcnosti doplniť o oddychový mobiliár.
Odd. výstavby MsÚ Rajec
snímka: archív odd. výstavby

domovov aj ľudia, ktorí v minulosti prepadli rôznym závislostiam. Títo ľudia, podľa svojich
schopností, pracujú v rôznych
firmách, ktoré komunita buduje,
niektorí klienti si urobili kurzy
opatrovateľstva a pomáhajú tak
starším a chorým. Jedným z najväčších projektov, ktorý v súčasnosti občianske združenie pripravuje, je vybudovanie nemocnice,
ktorá bude slúžiť týmto ľuďom.
Aj keď sa zbierka uskutočnila už po deviatykrát, znova sa
potvrdilo, že obyvateľom Rajca
a okolitých obcí nie je ľahostajné sociálne cítenie voči ľuďom
v núdzi. Za všetko hovorí okolo
päťsto vriec a krabíc s pomocou,
ktoré putovali ľuďom v krízovej
životnej situácii.
Za pomoc vám všetkým
ďakujeme!
Text a snímka: Z. Ščasná, odd.
kultúry MsÚ Rajec

Realizované s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky – program
„Podpora rozvoja športu na rok 2019“

Rajčan
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Zomrela Čestná občianka
Etela Balgová-Harantová
Videli ste seriál o nenaplnenej láske Vtáky v tŕni, animovaný seriál Miazgovci, komediálny seriál Adamsovci či seriál o záchranároch Baywatch? Možno ani netušíte,
že dabing mnohých zahraničných filmov a seriálov vznikol pod režijnou taktovkou
rajeckej rodáčky, čestnej občianky mesta Rajec Etely Balgovej-Harantovej.
Bohužiaľ, táto významná dabingová režisérka a herečka nás navždy opustila 4.10.2019 vo veku
nedožitých 87 rokov.
Etela Balgová-Harantová sa
narodila 30. októbra 1932 v Rajci.
Ako trojročná spolu s bratom
osireli a celé ich detstvo bolo
poznačené stratou matky. Otec
s nevlastnou matkou z nej chceli
mať krajčírku, preto sa jeden rok
učila u pani majstrovej Jančovičovej, ktorá však svoju živnosť zrušila. Nejaký čas pracovala v Žiline
ako pomocná sila vo firme Hustý.
Táto práca ju však ubíjala, cítila,
že má na viac, že je schopná robiť
aj náročnejšiu prácu. Našla si
miesto úradníčky vo firme Priemstav v Žiline, kde sa zoznámila
s pánom Jagelkom – podnikovým
kultúrnym referentom, ktorý jej
odporučil reagovať na inzerát
Dedinského divadla, ktoré hľadalo
hercov a herečky. Konkurz urobila
a v divadle pracovala 2,5 roka. Na
návrh režiséra Národného divadla
Ivana Licharda začala študovať na
Vysokej škole múzických umení
v Bratislave. Dišpenz od povinného stredoškolského vzdelania jej
poskytol vtedajší rektor Vysokej
školy múzických umení Andrej
Bagar a dekan Janko Borodáč.
Štúdium ukončila v roku 1958
a nastúpila do Prešovského, neskôr do Zvolenského divadla. Tam
sa vydala za mladého lesného
inžiniera a narodila sa im dcéra.
Prijala ponuku od Vojenského
umeleckého súboru v Bratislave
a v súbore účinkovala, až pokiaľ
jej dcéra nenastúpila do školy.
Bolo to ťažké obdobie, v ktorom
pani Etela prežila veľa smútku
a problémov. Po rozvode v roku
1973 nastúpila do Slovenskej
televízie ako asistentka, neskôr
samostatná režisérka slovenského
znenia zahraničných filmov. Medzi
najznámejšie filmy a seriály, ktoré
režírovala, patria: Dieťa menom
Ježiš, Navždy Júlia, Doktorka Qui-

nnová, Rodina Adamsovcov, Ally
McBealová, Vtáky v tŕni, Zlomené
srdcia, Helenine oči a množstvo
iných.
Za svoju prácu bola v roku 1989
vyznamenaná titulom Zaslúžilý pracovník kultúry vtedajším
ministrom, básnikom Pavlom Koyšom (bola jediným režisérom na
Slovensku, ktorý získal ministerské vyznamenanie), trikrát získala
ocenenie Zlatá slučka za dabing
a v roku 1999 si prevzala titul

Čestná občianka mesta Rajec.
Od roku 1990 bola na starobnom
dôchodku, ale pre Slovenskú televíziu pracovala aj naďalej.
Pani Etela mala veľmi rada svoje
rodisko, tešilo ju, keď videla, ako
sa Rajec zveľaďuje, ako rastie do
krásy. My sme veľmi pyšní, že medzi nami žili aj takéto významné
osobnosti. Česť jej pamiatke!
Z. Ščasná,
odd. kultúry MsÚ Rajec
snímka: archív MsÚ Rajec
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Deň šedín a kvetín
Október je neodmysliteľne spätý s úctou k starším a spomienkou na našich starších spoluobčanov. Ani v tomto roku sme na nich nezabudli a 22. októbra sme
v rámci mesiaca úcty k starším zorganizovali už tradičné stretnutie jubilantov –
Deň kvetín a šedín.
Po krásnych úvodných slovách
z úst p. učiteľky Jany Paulinyovej
a veselej básničke v podaní žiačok
Emy Blunárovej a Ley Jakubesovej,
všetkých troch zo Základnej školy
na Lipovej ulici, prišiel pozdraviť seniorov aj zástupca primátora mesta
Peter Pekara. Jubilantom (70, 75, 80
a viacročným) poprial, aby sa ešte
dlho tešili z dobrého zdravia, zo
svojich detí i vnúčat a zaslúžený odpočinok si užívali spokojne v kruhu
svojich blízkych. Z jeho úst nechýbali ani slová uznania a vďaky za
všetko, čo pre naše mesto v minulosti vykonali. Potom každému seniorovi podaroval kvetinu. O kultúry
program sa postaral veľký orchester zo Základnej umeleckej školy
v Rajci pod vedením Juraja Hodasa.
Program, plný veselých melódií,

potešil všetkých seniorov. Spoločnému stretnutiu sa seniori veľmi
potešili, veď pri zákusku a kávičke
či čaji si mohli pospomínať a tešiť sa

zo vzájomnej spoločnosti.
Z. Ščasná,
odd. kultúry MsÚ Rajec
snímka: archív MsÚ

30. výročie nežnej revolúcie v Rajci
Pred tridsiatimi rokmi sa v našej spoločnosti uskutočnili mnohé zmeny, ktoré viedli k demokratickému
zriadeniu nášho štátu. A ako tieto udalosti zaznamenala Kronika mesta Rajec, si môžete prečítať:
Od 17. novembra 1989 sa odvíjajú všetky politické a spoločenské
zmeny v našom štáte. Takmer nestačíme sledovať tok udalostí. Tlač,
rozhlas a televízia zaujímajú celú
našu pozornosť. Človek sa nestačí
čudovať – taká odvaha, spontánnosť
a jednota. Mnohých to priam šokuje.
Študenti verejne vystúpili proti
vedúcej úlohe Komunistickej strany
ČSSR. Všetko je v pohybe. Centrum
diania je Praha a Bratislava.
Ako žije Rajec v týchto dňoch?
Námestie je ako verejná galéria:
výzvy, plagáty, heslá, programové
vyhlásenia. Ľudia sa pristavujú, čítajú vyhlásenia občianskych iniciatív
Verejnosť proti násiliu, ktorá vznikla
na Slovensku, a Občianske fórum,
ktoré vzniklo v Čechách.
V závodoch sa prerušila práca
a v niektorých z nich pracujúci viedli
s vedením dialóg. Na námestí SNP

sa zišlo 17.11.1989 na Generálnom
štrajku niekoľko sto ľudí a podporili obrodný proces – žiadali zrušiť
4. článok Ústavy Československej
republiky o vedúcej úlohe komunistickej strany a slobodné voľby.
Účastníci mali na klopni kabátov
malé trikolóry, niesli i zástavy.
Prehovorili viacerí občania. Bola to
ostrá výmena názorov, zazneli i rozhorčené obvinenia na adresu MsNV,
ba i osobné. Ľudia sa konečne mohli
otvorene ozvať – boli to i nepodstatné veci. Mnohí si uvedomili, že
demokracii a tolerancii sa musíme
učiť, proste slobodu máme, ale nevieme, čo s ňou. Verejné budovy sa
v nasledujúcich dňoch stali galériami slobody, pravdy a lásky, a medzi
amatérskymi plagátmi nechýbali
i veľmi radikálne heslá: Podporujeme hnutie – Verejnosť proti násiliu!,
V jednote je sila!, Provokatéri, našu

jednotu nenarušíte!, Koniec vlády
monopolu jednej strany!, 20 rokov
spánku by nám aj Šípková závidela!,
Bránime socializmus a nevieme, čo
je to!, 20 rokov nás normalizovali
a my sme ostali normálni!, Havel
na hrad!, Kto sa bojí opozície, ten
sa bojí o pozície!, Aký je to štát, čo
lepšie platí žandárov než učiteľov!.
Zdroj: Kronika mesta Rajec,
zv. III., s. 44
snímka: archív MsÚ
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Seniori mali
Informácie z Cenzuálu
V tomto čísle vám netradične podáme niekoľko
posedenie
základných všeobecných informácií o našom
pozemkovom spoločenstve.
v dennom centre
Popoludní 9. októbra sa seniori
zišli, aby si, ako každý rok, posedeli a oslávili Mesiac úcty k starším.
Program bol bohatý. Hneď na úvod,
po privítaní členov, predsedníčka
klubu zhodnotila predchádzajúcu
akciu a mala krátky príhovor. Nasledovali gratulácie našim jubilantom,
ktorí oslavujú v tomto mesiaci svoje
narodeniny a tiež meniny.
Navštívil nás aj primátor mesta
Milan Lipka. Srdečne nás všetkých
pozdravil, predsedníčka ho tiež
srdečne privítala a prevzala od neho
krásnu kyticu kvetov a darček na
zahriatie pri ďalších posedeniach.
Prihovoril sa seniorom, vyzdvihol
všetko, čo robia pre svoje rodiny
a tiež pre mesto. Zaželal im, aby si
v spokojnosti užívali svoj zaslúžený
dôchodok a mohli sa stretávať tu
v dennom centre. V zapätí nato prišli
žiaci zo základnej umeleckej školy
spolu s p. učiteľkou Jakubíkovou. Tí
nám svojou hrou na harmonikách
a spevom rozprúdili zábavu tak, že si
niektorí z nás spolu s nimi zaspievali.
Nakoniec, po ich bohatom programe, sme im poďakovali a rozlúčili sa
s nimi. Pán primátor s nami potom
posedel a poinformoval nás o tom,
čo mesto za posledné obdobie zrealizovalo a čo pripravuje v najbližšom
období zrealizovať. Hovoril aj o tom,
že na ihrisku je vybudované malé
fitnes, kde si môžeme precvičiť svoje
telo, aby aj vo svojom vyššom veku
boli seniori zdatnejší. A keďže ho
čakali ešte ďalšie povinnosti, rozlúčil
sa a predsedníčka mu poďakovala za
to, že prišiel medzi nás.
V ďalšej časti posedenia mala
krátky príhovor aj p. Emília Rybáriková a predsedníčka ešte oboznámila
členov s možnosťou ísť na týždenný
pobyt do kúpeľov Sklené Teplice.
Keď sme sa potom občerstvili jedlom
z jedálne Rajka, rozprúdila sa debata. Ešte nás čakal sladký zákusok
a dobrá kávička alebo čaj. Tentokrát to bolo bez živej hudby, len pri
hudbe z počítača. Ale bolo sa o čom
rozprávať, seniori si aj zaspievali
svoje obľúbené piesne a podvečer
sa postupne rozchádzali do svojich
príbytkov.
Viera Jandušíková,
predsedníčka Denného centra

V zmysle zákona o pozemkových
spoločenstvách hospodári Cenzuálne
spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, na rozlohe 1 769
ha lesného pôdneho fondu, z toho
lesné porasty zaberajú plochu 1 683
ha, ktoré sa nachádzajú prevažne
v katastrálnom území mesta Rajec,
ale časť je aj v katastri obcí Jasenové
a Veľká Čierna.
Väčšinu pozemkov máme v doline
Porubská. Hospodárenie na lesných
pozemkoch sa riadi schváleným plánom starostlivosti o les, vypracovaným na decénium 2017 - 2026, ktorý
schvaľuje príslušný orgán štátnej
správy. Na celé obdobie decénia je
plánovaná ťažba drevnej hmoty v objeme 99 887 m3, čo priemerne predstavuje ročný objem ťažby cca 10
000 m3 dreva. V pláne máme zároveň
aj povinnosť vyťažené plochy znova
zalesniť. Túto činnosť zabezpečujeme
výrobou vlastných sadeníc v našej lesnej škôlke v lokalite Elhotná.
Produkcia sadeníc je každoročne viac
ako 75-tisíc kusov, z ktorých je pre
vlastnú potrebu výsadby cca 25-tisíc

kusov a cca 50-tisíc kusov predávame okolitým urbárom. Čo sa týka
druhovej skladby, pestujeme ihličnaté
a listnaté sadenice, jedná sa prevažne
o smrek, smrekovec, jedľu a buk.
Vzhľadom k rizikám, ktoré sprevádzajú hospodárenie v lese, sa
snažíme uprednostniť zakladanie
zmiešaných porastov. Tieto sú stabilnejšie a v budúcnosti umožnia dobre
reagovať na zmeny v dopyte po
drevnej hmote, najmä keď si uvedomíme skutočnosť, že sadenice, ktoré
teraz zasadíme, budú ťažiť až naši
vnuci a pravnuci.
Výbor cenzuálu si uvedomuje skutočnosť, že les je súčasťou živej prírody, ktorý okrem svojej produkčnej
schopnosti poskytovať drevo, plní aj
iné funkcie v našom ekosystéme, ako
je tvorba kyslíka, zadržiavanie vody,
život lesnej zveri a tiež priestor na
oddych našich občanov, a preto sa
snažíme o racionálne hospodárenie
s týmto prírodným bohatstvom.
Ing. Karol Dobeš,
člen výboru CS
snímka: archív CS

Stanovisko predsedu Cenzuálneho spolumajiteľstva
Rajec, pozemkového spoločenstva, k reakciám na
články Informácie z Cenzuálu
Cieľom výboru Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec je priebežne objektívne informovať členov a širokú
verejnosť o dianí v našíom spoločenstve, ktorého členom je aj mesto Rajec. Nebolo naším zámerom v predošlých článkoch niekoho uraziť. Chceli
sme v prvom rade poukázať aj na
to, že existuje tiež kritický pohľad na

hospodárenie, pričom sa nebránime
konštruktívnej kritike. V záujme predídenia takýmto situáciám Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, prijalo informačné
opatrenia, ktoré budú eliminovať
takéto nedorozumenia.
Ing. Peter Pekara,
predseda spoločenstva SCPS
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mš obr. mieru: Zvieratká
v škôlke NA Obrancov mieru
Na konci septembra prišla k nám veľmi milá návšteva. Bolo to chlpaté, malo
štyri nôžky, dve ušká a chvostík. „Jééééééj psíky“ takáto bola prvá reakcia
detičiek.
Navštívili nás dievčatá z neziskovej
organizácie Zmysel života. Priniesli
si aj štyroch psíkov, s ktorými nám
ukázali poslušnosť, vytrvalosť a sústredenosť. Citát tejto organizácie
hovorí za všetko: „To najlepšie, čo
môžeme urobiť pre druhých, je venovať im svoj čas, lásku, pozornosť
a priestor pre sebarealizáciu.“
Keďže každé dieťa miluje zvieratká,
pozvali sme si do materskej školy aj
pánov ornitológov. Na rukách držali
mocných dravcov kaňu a sokola.
Porozprávali nám zaujímavosti
nielen o ich živote, ale aj zážitky,
ktoré s nimi zažili. Deti s otvorenými
ústočkami sledovali tú krásu. Pýtali
sa rôzne otázky a zaujímavosti,
ktoré chceli vedieť.
Ďakujeme dievčatám aj pánom ornitológom za krásny zážitok a tešíme
sa na ďalšie stretnutie.
Bc. Veronika Papalová,
MŠ, Obrancov mieru
snímka: archív školy

KSŠ: Exkurzia v klube MŠK Žilina
MŠK Žilina patrí dlhodobo medzi najlepšie futbalové kluby na Slovensku. Na futbalový tréning, do priestorov štadióna a do blízkosti hráčov, nie je ľahké sa dostať ako
súkromná osoba.
Vo štvrtok 10. októbra celá 8.A a 8.B
sme sa vybrali na exkurziu do
športového klubu MŠK Žilina. Pred
štadiónom nás privítal po predchádzajúcej dohode PR manažér klubu

Juraj Vitko. Mohli sme si pozrieť
a vyskúšať press centrum, odkiaľ sa
vysielajú pozápasové tlačovky. Nahliadli sme do šatní a ich vybavenia.
Potešila nás aj možnosť porozprávať

sa s tromi futbalistami, ktorí ochotne
zapózovali aj pri spoločnom fotení.
Vyskúšali sme si vlastnými nohami
plochu štadióna s umelou trávou.
Nahliadli sme aj do kaplnky, ktorá sa
nachádza v rohu futbalového štadióna. Len tri štadióny na Slovensku sa
môžu pochváliť svojou kaplnkou. Pozreli sme si všetky trofeje, dresy, poháre a iné pamätné predmety, ktoré
tvoria históriu klubu. Na záver sme
mali možnosť nahliadnuť z tribúny
na časť tréningu futbalistov klubu,
ktorý sa stal v novodobej histórii
Slovenska už sedemkrát majstrom
republiky.
Ďakujeme za pekný športový zážitok.
Mgr. Vladimír Baďura
snímka: archív školy
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Deviataci v Jánošíkových dierach
Náš výlet do srdca terchovskej prírody sa začal v pomaly sa prebúdzajúcom Rajci.
Športovo oblečení sme nasadli do objednaného mikrobusu, v ktorom nás privítal milý
pán šofér. Prvou zastávkou bol tretí slovenský symbolický cintorín vo Vrátnej, ktorý
bol postavený pre turistov, ktorí sa už domov nevrátili.
Druhou zastávkou bolo parkovisko v Terchovej, kde začína náučný
chodník Diery. Po zdolaní prístupového chodníka sme sa ocitli v území
nádherných skalných tiesňav a kaňonov Dolných dier, ktoré sme si jednoducho museli zvečniť na pamiatku.
Vzduch voňal po vlhkej zemi a vysokých ihličnanoch, keď sme podupkávali po lávkach ponad Dierový potok
až k drevenici na Podžiari. Po malej
prestávke s občerstvením sme sa
nechali zlákať ďalším cieľom Pod Pálenicou. Trasa viedla cez Horné diery,
ktoré patria medzi najkrajšie časti
Jánošíkových dier. Rebríky a reťaze
ponad vodopády a skalné balvany
preverili naše lezecké schopnosti.
S mierne zvýšeným adrenalínom
sme hladko zvládli rebríky aj cestou

MVDr. Zuzana Kotríková
a Barbora Bohdalová, 9.B
snímka: archív školy

späť. Po dobrom športovom výkone
sme sa odmenili chutnými haluškami
v tradičnej slovenskej kolibe.

zš lipová: Pred štartom
na strednú školu
V Základnej škole na Lipovej ulici v Rajci máme veľký záujem o zlepšenie úrovne poskytovania profesijnej orientácie, ktorá má včas identifikovať profesijné predpoklady
žiakov v základnej škole, rozvíjať schopnosti a zručnosti žiakov, ktoré sú nevyhnutné
pre uplatnenie sa na trhu práce.
Obsahom profesijnej orientácie je
poradenstvo žiakom a ich rodičom.
Je zamerané na informovanosť
o možnostiach štúdia na stredných
školách a s tým súvisiace individuálne predpoklady a možnosti
žiaka pre jeho zvládnutie. Profesijná
orientácia sa zameriava predovšetkým na žiakov, ktorí sú profesijne
nevyhranení, nevedia sa samostatne rozhodovať, nachádzať, vyhodnocovať a využívať informácie vo
svoj prospech, realisticky hodnotiť
svoje schopnosti a možnosti vo
vzťahu k učebnému odboru, ktorý
by chceli vyštudovať a uplatniť sa
na trhu práce. Preto by im mali byť
poskytované informácie primeranou
formou, ktorá prihliada na ich zdravotný stav, schopnosť koncentrácie,
zohľadňuje náročnosť úloh, ktoré
budú realizovať v priebehu školského roka. Žiaci základných škôl sa

v súčasnosti často kvôli prevyšujúcej ponuke nad dopytom dostanú
na ľubovoľnú strednú školu, ktorú
si vyberú. Táto možnosť často spôsobuje nástup žiaka na nesprávnu
vzdelávaciu cestu. Z toho dôvodu je
potrebné, aby sa žiakom venovala
pozornosť v oblasti výberu prípravy
na povolanie.
Za týmto účelom sa v minulom
školskom roku 42 žiakov 8. ročníka našej základnej školy stretlo
so psychologičkou Miroslavou
Slyškovou a sociálnou pedagogičkou Vierou Trúchlou z CPPPaP
zo Žiliny. Boli naplánované tri
stretnutia v apríli a máji 2019. Na
prvom stretnutí vypracovávali testy
schopností a záujmov. Na ďalších
dvoch stretnutiach sa venovali rôznym individuálnym a skupinovým
aktivitám, zameraným na poznanie
vlastných silných a slabých stránok

vo vzťahu k budúcemu povolaniu,
poznávanie rôznych povolaní, ich
charakteristík a predpokladov pre
štúdium v danom odbore.
V tomto školskom roku v októbri
prebehli individuálne konzultácie
žiakov so psychologičkou a sociálnou pedagogičkou. Tie žiakom
na základe vyhodnotených testov
a záujmov odporučili školy a odbory, na ktorých by mohli študovať.
Konzultácie boli presne naplánované, a preto sa ich mohli zúčastniť aj
mnohí rodičia žiakov.
Podľa slov žiakov, rodičov aj
triednych učiteľov, takéto stretnutia
pozitívne ovplyvnili a uľahčili ich
rozhodovanie sa, kam si majú podať
prihlášky. Preto bude dôležité venovať pozornosť aj v tomto školskom
roku žiakom ôsmeho ročníka.
Mgr. Anna Roskošová,
výchovná poradkyňa
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Miestna akčná skupina
Rajecká dolina
Miestna akčná skupina Rajecká dolina (MAS) vznikla ako partnerstvo zástupcov verejného,
podnikateľského a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 24 obcí okresu Žilina:
Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava,
Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Malá Čierna, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká
Lesná, Rajecké Teplice, Rosina, Stránske, Šuja, Turie, Veľká Čierna, Višňové, Zbyňov.
Cieľom združenia je spojiť aktivistov,
miestne združenia, záujmové skupiny a občanov územia popri rieke
Rajčanke tak, aby prepojili a zmenili
nielen svoje okolie, ale zveľadili kultúrne a prírodné dedičstvo Rajeckej
doliny a zlepšili tak kvalitu života jej
obyvateľov.
Podpora regionálneho rozvoja
Miestnou akčnou skupinou Rajecká dolina je založená na prístupe
LEADER, ktorý sa v rámci Európskej únie využíva už od roku 1991.
Najskôr ako iniciatíva EÚ a od roku
2007 bol prístup LEADER ako
súčasť Programu rozvoja vidieka
financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka. V programovom období
2014 – 2020 sa využíva dvojfondové
financovanie rozvoja vidieka, kde je
miestny rozvoj vedený komunitou
financovaný taktiež z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
prostredníctvom Integrovaného
regionálneho operačného programu
2014 – 2020. Na Slovensku je 110
miestnych akčných skupín, ktoré
získali štatút MAS rozhodnutím
Pôdohospodárskej platobnej agentúry a sú oprávnené čerpať finančné
prostriedky zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Z celkového počtu
je 10 schválených MAS v rámci
Žilinského kraja.
Miestna akčná skupina Rajecká
dolina získala štatút miestnej akčnej
skupiny v novembri 2017. Získaniu štatútu predchádzal proces
formovania občianskeho združenia a tvorba stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou pod
názvom „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa
a žiť“. Obce, podnikateľské subjekty, poľnohospodári, ale taktiež
mimovládne organizácie pôsobiace
v katastrálnom území členských

Ráno v Rajeckej doline.

obcí MAS Rajecká dolina môžu
získať podporu na realizáciu svojich
projektových zámerov prostredníctvom vyhlásených výziev zo strany
MAS. Snahou je realizáciou projektov zvýšiť zamestnanosť v regióne
o 11 pracovných miest.
Finančné prostriedky vyčlenené
pre žiadateľov na rozvoj regiónu,
podporu podnikania, zavádzanie
inovácií, ale taktiež na podporu
sociálnej a komunitnej sféry sú vo
výške 1 133 632,12 eur.
Jednotlivé opatrenia
Stratégie sú zamerané
na podporu nasledovných
oblastí:
skvalitnenie miestnej a dopravnej
infraštruktúry;
budovanie turistickej a rekreačnej
infraštruktúry;
podnikanie v mikro a malých
miestnych podnikoch;
podpora poľnohospodárov;
podpora spracovania miestnych
poľnohospodárskych produktov;

budovanie komunitných sociálnych centier.
Viac informácií o možnostiach
čerpania podpory a zverejnených
výzvach získate na www.masrajeckadolina.sk/vyzvy, prípadne osobne
v kancelárii MAS Rajecká dolina,
v budove Mestského úradu Rajec,
2. poschodie.
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, ktorej cieľom je podpora rozvoja
územia MAS Rajecká dolina.
Lenka Jantošková,
MAS Rajecká dolina
snímka: Viktor Kobrtek
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Stolnotenisti
v plnom prúde
novej sezóny
Rajeckí stolnotenisti majú za sebou štyri kolá 5. a 7. ligy OSST Žilina, v ktorých odohrali obe naše
družstvá dramatické súboje.
Úvodné kolá oboch líg sa uskutočnili koncom septembra, náš
klub v nich nenastupoval v pozícii favorita, ale aj napriek tomu
dosiahol výborné výsledky, o čom
svedčí aj umiestnenie oboch
družstiev. Družstvo A je v súčasnosti v 5. lige na 3. mieste a Družstvo B v 7. lige na 5. mieste.
5. liga, muži: STK Rajec A – Kysucký Lieskovec A 9:9 (J. Kavec
3,5 bodu; P. Kavec 2,5; J. Smieško
st. 2; P. Cúg 1). Žilina Energodata D – STK Rajec A 9:9 (J. Kavec
4,5; J. Smieško st. 2; P. Cúg 1,5;
R. Augustín 1). STK Rajec A –
Stránske D 11:7 (J. Kavec 3,5;
J. Smieško st. 3; P. Kavec 2,5; P.
Cúg 2). Krásno A – STK Rajec
A 0:18 (J. Kavec 4,5; J. Smieško
st. 4,5; R. Augustín 4,5; P. Cúg
4,5).
7. liga, muži: Kysucké Nové
Mesto B – Rajec B 14:4 (P. Tabaček 2; V. Vavrík 1; T. Smieško 1).
STK Rajec B – Nededza B 10:8 (P.
Cúg 4,5; P. Tabaček 3,5; V. Vavrík
2; M. Ivanková 0). Radoľa D – STK
Rajec B 9:9 (V. Vavrík 3; p. Cúg
2,5; P. Tabaček 2,5; T. Smieško 1).
STK Rajec B – Lietavská Lúčka
B 11:7 (P. Cúg 4; V. Vavrík 3; P.
Tabaček 3; T. Smieško 1).
Jozef Kavec, STK Rajec
snímka: archív klubu

Náš káder si v 7. lige v derby s Lietavskou
Lúčkou pripísal 3 body za víťazstvo
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Rajecká stonožka
opäť ožíva
Občianske združenie a materské centrum Rajecká
stonožka od októbra opäť otvorilo svoje dvere. Svoje
aktivity rozšírilo o rôzne nové ponuky, ktoré v Rajci
chýbajú.

Okrem pôvodného detského cvičenia, na ktoré boli mamičky zvyknuté, ponúka cvičenie aj pre tehotné
ženy a pre mamičky po pôrode či
malú herňu pre detičky a kávičku
pre mamičky. Okrem toho plánujeme robiť rôzne workshopy a prednášky.
Momentálne centrum ponúka
cvičenia pre deti, kde sa hravou
formou rozvíja nielen hrubá, ale aj
jemná motorika. Formou rôznych
hier, pomocou detských pesničiek
a ukazovačiek strávia deti príjemné
utorkové predpoludnie v spoločnosti iných detí. Na pondelok sa
môžu zase tešiť všetky tehuľky,
ktorým nie je ľahostajný pohyb ani
v tehotenstve a chcú urobiť niečo

pre seba a svoje bábätko. Cvičenia
sú vhodné od 10. týždňa až do
konca tehotenstva. V prípade záujmu plánujeme otvoriť aj cvičenie
mamičiek po pôrode v prítomnosti
svojich detí. Všetky pohybové
aktivity a workshopy sú vedené
skúsenými ženami – pôrodnou
a výživovou poradkyňou Majkou
a fyzioterapeutkou a sociálnou
terapeutkou Jankou.
Na každú aktivitu je potrebné
sa vopred nahlásiť či už prostredníctvom FB stránky: OZ Rajecká
stonožka, alebo na tel. čísle 0918
049 377. Do skorého videnia!
Teší sa na Vás Majka a Janka.
-JKsnímka: autor
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Tak už aj v Rusku vedia,

kde je Rajec

O tom, ako dievčatá z Rajca víza dostali, dlhú cestu zvládli a z Petrohradu medaily
doniesli. Lebo koncom septembra sa v tomto exotickom meste konal International
Grand Prix v mažoretkovom športe a twirlingu s účasťou 47 klubov z 12 krajín sveta.
Zapadá slnko a mažoretky Kordovánky sa stretávajú na námestí
v Rajci. Každá s lodným kufrom,
dekou v ruke a úsmevom na tvári.
Vyrážame. Začína sa týždeň plný
dobrodružstiev. Po dlhej noci
v autobuse sa zobúdzame do
slnečného rána, nadšene pozorujeme krajinu. Sme v Litve. Konečne
zastavíme a vystúpime v krásnom
meste Trakai. Prechádzame sa okolo
zámku na jazere Galvé a po nájazde
na stánky pokračujeme do hlavného
mesta Litvy – Vilniusu. Naši šoféri
si idú pospať a my máme 9 hodín
voľno. Začíname na námestí spoločným fotením. Od tohto okamihu
sa po skupinkách rozbiehame do
mesta. Každý ide tam, kam ho to
ťahá. Od katedrál, cez fontány, až
po amfiteátre a obchody. Večer si
z vyhliadky nad mestom Tri kríže
pozrieme západ slnka, ktorý zaplaví
celé mesto pestrými farbami. Dáme
si spoločne čaj a unavené sadáme
opäť do autobusu. To ešte nevieme, čo nás čaká. Okolo polnoci nás
zobudí Zuzka, musíme si sadnúť,
čušať a držať pas v ruke. Sme na
ruských hraniciach. Vypísať dotazníky – dvakrát! Požičiavame si štyri
perá, čo sme pozháňali po taškách,
a uvádzame všetky dôležité informácie o našej ceste i živote. Trvá to
pridlho. „U nas net rúčky“ – oprašujeme ruštinu pre nervózneho colníka. Všetci vystúpiť a s kufrom prejsť
cez kontrolu. A teraz vraj, máme
čakať. Aj sme čakali, celé tri a pol
hodiny. Konečne nás pustia ďalej.
Sme v Rusku! Cesta je dlhá a neskutočne rovná. Za niekoľko hodín sme
nevideli zákrutu, okolo je obrovský
kus krajiny a občas pri ceste pár
domov. Po 7 hodinách prichádzame
do Petrohradu – „Benátok severu“. Je veľký. Je väčší ako veľký! Je
úplne obrovský! Vyvalene hľadíme
na mrakodrapy, ktoré sú vlastne len
obyčajné 35-poschodové bytovky.
Na hoteli mierime do postele. Po
raňajkách s asi 150 Ázijcami, ktorí

všetci vyzerajú rovnako, ideme do
Chaplin hall v Hoteli Petersburg.
Zvyknuté na športové haly, prekvapene obzeráme divadlo s červenými
sedačkami a pódiom do polkruhu.
Medzinárodná GRAND PRIX sa
oficiálne začína. Naše choreografie
dnes neštartujú, a tak mierime na
prechádzku k Aurore. Popri fotení si
všimneme staršieho pána, ktorý hrá
na garmoške. Okamžite sa začína
voľná zábava, dievčatá tancujú, Japonci fotia ako besní. Prešli sme sa
centrom Petrohradu, videli sme zraz
motorkárov pred Zimným palácom
a zatancovali sme si na koncerte
priamo na Palácovom námestí.
Navštívili sme Ermitáž – vlastne, prebehli sme malú časť múzea, ktoré je
umiestnené na troch poschodiach
v 10 budovách. Boli sme pozrieť aj
Chrám sv. Izáka a Chrám Kristovho
vzkriesenia. Večer sa vraciame na
hotel a ideme spať. V nedeľu nám
štartuje všetkých 17 formácií. Už
od rána sme v Chaplin hall a súťažíme. Vládne pravý súťažný zmätok,
každý sa chystá, oblieka, maľuje.
Kde mám kostým? Kedy tancuje
Peťa? Ide niekto fotiť? Prepána, to
už ideme?! Aj napriek tomu, zo 17
choreografií odchádzame so 14 medailami. Konkrétne so 7 zlatými, 3

striebornými a 4 bronzovými. Večer
na hoteli to treba osláviť. K tomu
ešte 3 dievčatá mali narodeniny.
Zamazané od torty a vyškerené sa
ideme umyť a unavené rýchlo zaspávame. Na ďalší deň, v pondelok,
navštívime Peterhof – Versailles ruských cárov. Fotíme sa pri fontánach,
naháňame veveričky a celý deň
zaklincuje dvojica dievčat, ktoré sa
okúpu v chladnom Baltskom mori.
Podvečer mierime ku Kazanskému
chrámu. Je nádherný. Prechádzame sa okolo Nevy. Kto chce, si ešte
dokúpi magnetku či matriošku a pomaly sa lúčime s Ruskom. V utorok
na obed mierime domov. Ruské
hranice už sme, ako profesionáli,
zvládli len za hodinu a pol. Ráno sa
budíme v upršanej Varšave. Opäť
máme celý deň na pamiatky, obchody, paláce a námestia. Posledné
zamávanie zahmlenej metropole
Poľska a doma nás už čakajú ustráchaní a ospalí rodičia. Zažili sme
toho veľa a ukázali sme aj v Rusku,
kde ten náš malý Rajec je a aké
v ňom sú šikovné dievčatá. Za šesť
dní sme prešli takmer 4000 km, 5
štátov, navštívili 4 nádherné mestá...
ale viete: doma je len doma!
Barbora Rizmanová
snímka: archív klubu
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Jubilanti november 2019
65 rokov
Ondrej Kasman
70 rokov
Jaroslav fusko
Mária Vanáková
75 rokov
Ing. Viktor Gardian
81 rokov
Eva Bohdalová
Anna Adamičková
82 rokov
Karol Pekara
86 rokov
Agata Jakabovičová
87 rokov
Božena Mikysová

Narodili sa
Simona lihocká – jún
Michael Magyaris – jún
Barbora Kavcová – jún
Mária Dubcová – jún
Alžbeta Pribelová – jún
Katarína Tomanová – júl
Richard Kučera – júl
Jakub Pekara – august
Veronika Koledová – október

Zosobášili sa v Rajci
Zuzana Smutniaková a Radoslav Čerňanský – 27.9.2019
Monika Rolincová
a Ján Majerov – 28.9.2019
Žaneta Danižová
a filip Rybár – 5.10.2019
Mária Chládeková
a Miroslav lagin – 12.10.2019
Ing. Monika Pekarová
a Jozef Smieško – 12.10.2019
RNDr. Monika Kramoríšová
a Branislav Bednár – 19.10.2019

Opustili nás
ľuboslava lietavcová 1968 –
5.10.2019
Ondrej Tužinčin 1954 –
6.10.2019
Antónia Bohdalová 1931 –
13.10.2019
Uverejnené so súhlasom menovaných
osôb alebo rodinných príslušníkov.
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SPOMIENKA
Hoci je čas akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále bolí.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ a si stále s nami.
Dňa 19.10.2019 sme si pripomenuli 14. výročie
úmrtia našej drahej mamy a starkej

Margity ĎURIŠOVEJ z Rajca.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
osirel dvor, osirela záhrada,
keď stíchol Váš hlas,
keď stíchli Vaše kroky,
keď klesli Vaše pracovité ruky.
odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
no v našich srdciach žijete stále s nami.
6.11.2019 si pripomenieme 10. výročie úmrtia

Antona Porubčanského
a 3.11.2019 si pripomenieme 5. výročie úmrtia

Vladimíra Antola
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
na Tónka manželka s rodinou
a na Vladka súrodenci Martuška
a Andrej s rodinami.

Mesto Rajec vás pozýva
na predajnú výstavu

výrobkov nevidiacej keramikárky Sone Zeliskovej

Točí sa, točí Zem
5.11. – 2.12.2019

Výstavná sieň Radnice v Rajci
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25. NOVEMBER 2019
O 17:00 HOD.
BÁBKOVÉ
DIVADLO
V ŽILINE

Rajčan

Benefičný
koncert
pre ľudí
v núdzi

Katka
Koščová

ľudový
súbor
Studničky

Slavo Glos
VSTUPNÉ 10 €

Predpredaj vstupeniek:
v pokladni Bábkového divadla v Žiline
online na www.anoprezivot.sk
v cukrárni RAJecké Radosti
(budova penziónu Antik
tel. č. 0911 534 895)

KONCERT JE SÚČASŤOU INFOKAMPANE DOMÁCE
NÁSILIE UBLIŽUJE VŠETKÝM. FINANČNE PODPORIL
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ.

Výťažok z benefičného koncertu je určený na pomoc členom rodín ohrozených
domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, na pomoc osobám so zdravotným
alebo sociálnym znevýhodnením. Povolenie na konanie verejnej zbierky vydalo
Ministerstvo vnútra SR rozhodnutím č. SVS-OVS2-2019/027850.

inzercia

inzercia

AM FIN, s.r.o.

ponúka lacné, rýchle a spoľahlivé riešenie
pre splnenie si povinnos�
obchodných spoločnos� vykonať

zápis
konečného užívateľa výhod
do Obchodného registra SR.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte
na telefónnom čísle

0908 96 50 62,

AKCIA -20% do 31.12.2019
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

alebo na našej adrese:

Hollého 147/6, Rajec
Okrem iného:

zakladáme
spoločnos� s ručením obmedzeným,
živnos�
vykonávame

zápisy, zmenu a výmaz údajov
v Obchodnom registri SR.
Viac na:

www.amﬁn.sk

OZNAM

Oznamuje vám, že vyšla
dotlač knihy RAJECká dolina.
Môžete si ju zakúpiť
za cenu 26,30 €
v pokladni mesta:
mestský úrad rajec,
druhé poschodie vľavo.

MESTO RAJEC

MIKULÁŠ
na námestí v Rajci
2019

6.12.

od 15.00 hod.
ZÁBAVNÝ PROGRAM

SLADKOSTI OD MIKULÁŠA PRE VŠETKY DETI
VIANOČNÁ TRŽNICA RAJECKÝCH MATERSKÝCH ŠKÔL
Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

MESTO RAJEC A ŠACHOVÝ KLUB RAJEC
POZÝVAJÚ VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV KRÁĽOVSKEJ HRY
NA 14. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJA

ŠACHOVÝ
VÝ
Ý
OV
OV
KRÁĽ
RAJCA
30. novembra
o 10.00 hod.
KULTÚRNY DOM V RAJCI
Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy.
Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

TURNAJ A – deti v kategóriách do 8, do 11 a do 14 rokov (max LOK 1400)
TURNAJ B – dospelí a deti s ratingom 1400 a viac
PRIHLÁŠKY POSIELAJTE DO 28.11.2019 (e-mail: juhlarik@centrum.sk, mobil: 0904 962 305)
Súťaž je pre všetkých. Všetky deti budú odmenené! Propozície: www.gpx.jogo.sk
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