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V tomto 
čísle si 

prečítate

Aktuálne 
informácie 
z mesta a 

mestského 
úradu

ZUŠ oslávila 
60. výročie 
založenia

Zo života 
nášho 
mesta

Zbor 
sv. Ladislava 

má už 40 
rokov

Pozvánky 
na kultúrne 
podujatia

Spokojné a s láskou prežité 
vianočné sviatky, veľa šťastia a úspechov 

v novom roku vám praje 
mesto Rajec.
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SOCIáLNy TAXÍK V RAJCI BUDE

10. novembra uplynul rok od-
vtedy čo Vás Rajčania zvolili do 
primátorského kresla. Ako by ste 
zhodnotili tento rok z pohľadu 
primátora? Prekvapilo Vás niečo?

Rok ubehol ako voda a je čas na 
bilancovanie. Ja tento rok hodno-
tím kladne, podstatné však je, ako 
ho hodnotia občania. Z môjho po-
hľadu – urobil sa kus roboty a zá-
kladný cieľ na začiatok, aby občan 
ani minimálne negatívne nepocítil 
zmenu na primátorskom poste, sa 
splniť podarilo. Napriek tomu, bol 
to rok prvý, a to ako pre mňa, tak 
aj pre časť mestského zastupiteľ-
stva, a preto si myslím, že ďalšie 
roky sa nám spoločne toho podarí 
spraviť ešte oveľa viac. Pre mňa je 
práve záver roka najviac hektické 
obdobie, detailnému hodnoteniu 
sa povenujem začiatkom roka. Keď 
sa však predsa len spätne obzriem, 
vidím zrekonštruované cesty na 
Partizánskej a Švermovej ulici, zre-
konštruovaný chodník na Hollého 
ulici, nové chodníky na cintoríne, 
zrekonštruovanú telocvičňu na ZŠ 
Lipová, ale aj drobnosti ako novú 
zástavku na Moyzesovej, nové, 
ale aj rekonštruované zábradlia 
na lávkach či novinky ako fi t park 
pre seniorov, bezplatná WIFI na 
námestí a vianočné trhy. Nedá mi 

nespomenúť oblasť kultúry. Tu 
vnímam progres v tom, že každé 
jedno podujatie sa podarilo neja-
kým spôsobom obohatiť, niektoré 
podujatia sme vzkriesili a pribudli 
aj celkom nové. Veľa vecí bolo 
tento rok rozbehnutých, budeme 
z nich ťažiť v budúcnosti. Ide 
predovšetkým o eurofondové 
projekty, projektové dokumentá-
cie a strategické dokumenty, ale 
aj projekty ako zriadenie klient-
skeho centra na mestskom úrade 
či jednoduché pozemkové úpravy 
v lokalite na „Záhumní“. No a ja sa 
už teraz teším na realizáciu týchto 
projektov v roku 2020.

11. novembra sa uskutočnilo 
stretnutie vedenia mesta Rajec 
s občanmi. Čo obyvateľov zaují-
malo najviac?

Na jesenné stretnutie s občanmi 
prišlo trochu menej ľudí ako na 
jar, čo pripisujem dobrej informo-
vanosti práve prostredníctvom 
mesačníka Rajčan. No a tých, čo 
sa zúčastnili, zaujímalo najviac 
dokončenie haly na Kostolnej ulici, 
resp. súvisiaca budúca autobu-
sová zastávka, ktorá bude prelo-
žená k hale. Niekoľko podnetov 
padlo v súvislosti so stavom ciest 
a chodníkov, priechodov pre chod-
cov a s vandalizmom.

Uskutočnila sa anketa, v kto-
rej sa zisťoval záujem o sociálny 
taxík. Ako dopadla, začne táto 
služba v našom meste fungovať?

Aby sme zistili reálny záujem 
o prepravnú službu, bol zaslaný 
informačný leták spolu s anketou 
do každej domácnosti s občanmi 
nad 62 rokov, resp. s deťmi do 6 
rokov. Teda oslovili sme všetkých 
1356 potenciálnych užívateľov tej-
to služby. 207 ľudí sa do prieskumu 
zapojilo. V nadväznosti na výsled-
ky ankety a aj záujem o poskytova-
nie tejto služby zo strany niekto-
rých okolitých obcí, ju v dohľadnej 
dobe spustíme. Samotné auto, 
aj s kotvením pre invalidný vozík, 
nám poskytne Slovenský Červený 
kríž a obsluhovať ho bude niektorý 

zo súčasných zamestnancov mest-
ského úradu.

Od riadneho zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva v októbri sa 
uskutočnili aj dve mimoriadne 
zasadnutia. Čo bolo ich predme-
tom?

Predmetom prvého bolo 
schválenie predloženia a spolufi -
nancovania žiadosti o dotáciu na 
vybudovanie cyklochodníka Rajec 
– Šuja z prostriedkov Minister-
stva dopravy SR. Tento projekt 
je fi nančne dosť náročný, preto 
hľadáme externé zdroje, z ktorých 
by bolo možné chodník konečne 
vybudovať. Či bude žiadosť o do-
táciu úspešná, alebo nie, by sme 
mohli vedieť už začiatkom budú-
ceho roka.

Na druhom mimoriadnom 
zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva sme rokovali o usporiadaní 
vlastníckych práv k nebytovým 
priestorom v budove poliklini-
ky. Čo to znamená v praxi? Po 
veľmi dlhej dobe došlo k dohode 
s vlastníkmi priestorov v novšej 
časti polikliniky, čoho výsledkom 
je, že cca jedna tretina tejto časti 
budovy prejde do majetku mesta 
Rajec. Som naozaj rád, že sme 
dospeli k tejto dohode, pretože 
budova je v neutešenom technic-
kom stave a ak by sme k dohode 
nepristúpili, stav by sa iba zhoršo-
val a rekonštrukcia by bola čoraz 
drahšia. Takto už mesto bude 
mať možnosť spolupodieľať sa na 
správe tejto budovy a aj keď určite 
na rekonštrukciu bude potrebné 
vyčleniť nejaké prostriedky, neskôr 
sa to pozitívne odzrkadlí v tom, 
že budeme mať priestory či už na 

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.

Sociálny taxík s plošinou na invalidný vozík.
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ďalšie ambulancie, byty, alebo iné 
komerčné využitie.

Pred vstupom do areálu do 
Základnej školy na Lipovej ulici by 
mala pribudnúť rampa. Prečo?

Bohužiaľ, niektorí rodičia sú 
nesmierne nedisciplinovaní 
a v ranných hodinách je pri vstupe 
do areálu ZŠ obrovský dopravný 

chaos. Ten sa snažíme eliminovať 
prítomnosťou hliadky mestskej po-
lície. Keď tam však hliadka nie je, 
rodičia zvyknú voziť deti až pred 
vchod, kde sa potom musia otočiť 
a vrátiť, tým pádom vznikajú ne-
bezpečné situácie hlavne pre pe-
ších, zväčša tiež deti. Do budúcna 
chcem problém vyriešiť tak, že pri 
vstupe osadíme rampu, ktorá bude 

v ranných hodinách zatvorená. To-
muto kroku bude predchádzať ešte 
komunikácia so zainteresovanými, 
najmä obyvateľmi bytového domu 
v areáli školy.

Blížia sa vianočné sviatky. Čo 
zaželáte občanom?

V prvom rade by som chcel 
občanom poďakovať za dôveru, 
ktorú do mňa pred rokom vložili, 
a verím, že budú tiež pozitívne 
hodnotiť končiaci rok 2019. Chcel 
by som všetkým popriať pokojné 
prežitie vianočných sviatkov, aby 
toto obdobie využili na oddych 
a načerpanie síl, pretože budúci 
rok bude náročný. Želám si, aby 
aspoň cez vianočné obdobie na 
nás z každého rohu nevyskakovala 
politika, kauzy a rôzne kampane. 
A myslím, že vianočné trhy v Rajci 
sú tým správnym miestom na ta-
kýto relax či na debatu s priateľmi. 
Šťastné a veselé, priatelia!

Snímky: archív MsÚ
Nová časť polikliniky

Certifikát nám udelilo občianske 
združenie Pro Senium et Cultura, 
ktoré v rámci svojho projektu 
zmapovalo webové sídla obcí a 
miest Žilinského kraja. Zámerom 
projektu bolo overiť mieru otvo-
renosti miestnej samosprávy voči 
občanom a jej transparentnosť. Z 
projektu vznikla interaktívna mapa 
transparentnosti miest a obcí 
Žilinského samosprávneho kraja, 
ktorá je dostupná na https://
mapa.expositus.sk/. Tu si môžete 
porovnať naše výsledky, ako aj 
výsledky ostatných samospráv 
nášho kraja či blízke obce v regió-
ne Rajeckej doliny. 

Dosiahnutý výsledok nás potešil 
a zároveň zaviazal k pokračovaniu 
v oblasti otvorenosti a transpa-
rentnosti voči vám, našim obča-
nom.

Mestský úrad Rajec

MESTO RAJEC Má 
NAJTRANSPARENTNEJŠIU A 

NAJOTVORENEJŠIU SAMOSPRáVU 
Na konci novembra bol na Mestský úrad Rajec doručený certifikát s ocenením 
Najtransparentnejšia a najotvorenejšia samospráva okresu Žilina (2018 – 2019) 
mesto Rajec. 
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PROJEKT PRÍRODNá ZáHRADA 
ÚSPEŠNE ZREALIZOVANý

V apríli využila naša Materská škola na Ul. obrancov mieru možnosť zapojiť sa do 
grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame spoločnosti Tesco a Nadácie 
Pontis. 

V spolupráci s ro-
dičmi sme navrhli 
projekt Prírodná 
záhrada v našom 
detskom raji, ktoré-
ho zámerom bolo zlepšiť prostre-
die školského dvora a podporiť 
rozvoj zdravia detí ponukou nových 
športových aktivít, realizovaných 
vo vnútornom i vonkajšom prostre-
dí školy.

Veľmi nás potešilo, keď koncept 
nášho projektu schválila grantová 
komisia a od zákazníkov Tesco 
v našom regióne sme získali naj-
väčšiu podporu pri odovzdávaní 
hlasov, za čo našim priaznivcom 
ďakujeme!

S realizáciou projektu sme začali 
koncom septembra a ukončili sme 
ho v polovici novembra. Vyžadoval 
si veľa ľudského úsilia, pochopenia, 

spolupráce a pracovných zručnos-
tí. Ukázalo sa, že všetko, čo sme 
potrebovali, sme našli u rodičov 
detí, zriaďovateľa mesta Rajec 
a zamestnancov školy. Pomoc sme 
prijali aj od odborníkov na bezpeč-
nosť detských ihrísk a odborníkov 
na realizáciu vŕbových stavieb. Na 
manuálnych prácach sa podieľalo 38 
dobrovoľníkov. Zrealizovali sme päť 
dobrovoľníckych stretnutí, z toho 
niektoré boli aj v sobotu.

Výsledkom sú tri nové hracie 
prvky na detskom ihrisku, vyrobe-
né z prírodného materiálu: drevo, 
prútie a kameň. Pôsobia originálne 
a najmä, upútali deti už od samot-
ného začiatku. Na balančnom chod-
níku a kladine si môžu precvičovať 
udržiavanie rovnováhy a zdokonaľo-
vať koordináciu pohybov, zdoláva-
nie vŕbového tunela umožňuje roz-

voj lezeckých schopností. Projekt 
prináša aj podnety pre formovanie 
citlivého vzťahu detí k prírode. 
Pripravujeme sa pozorovať zimo-
vanie hmyzu v hoteli pre hmyz, 
prikrmovať vtáky v zimnom období 
do rozvešaných kŕmidiel a na jar 
pozorovať prebúdzanie vŕbových 
prútov na našej živej stavbe.

Na záver patrí poďakovanie 
spoločnosti Tesco a Nadácii Pontis 
za finančnú podporu, ako aj všet-
kým zainteresovaným ľuďom, pre 
ktorých bolo zdravie a radosť detí 
v našej materskej škole dostatoč-
nou motiváciou k vykonaniu všet-
kých potrebných prác.

Podporené z grantového progra-
mu Vy rozhodujete, my pomáhame.

Jana Demeterová,
riaditeľka MŠ Obr. mieru

Snímky: archív MŠ

Milí spoluobčania,

pri príležitosti nadchádzajúcich 
vianočných sviatkov a ukonče-
nia roku 2019 vám prajem veľa 
zdravia, veľa lásky a taktiež veľa 
osobných úspechov. Taktiež sa 
vám chcem úprimne poďakovať za 
spoluprácu v roku 2019 a teším sa 
na našu ďalšiu spoluprácu v roku 
2020. Tiež by som týmto chcel 
poďakovať za spoluprácu vede-
niu mesta Rajec, ako aj samot-

ným zamestnancom Mestského 
úradu v Rajci, osobitne kolegom 
z Mestskej polície Rajec, ďalej 
príslušníkom Hasičského a zá-
chranného zboru v Rajci, kolegom 
zo Záchrannej zdravotnej služby 
a všetkým samosprávam v Rajec-
kej doline.

V roku 2020 vám želám, aby 
ste sa cítili bezpečne, aby sa vám 
vyhýbali nepríjemné situácie, 
ako v rodinnom, tak aj v pracov-
nom živote. Prajem si, aby ste 

boli navzájom k sebe ohľaduplní, 
navzájom si pomáhali a v prípa-
de potreby sa s dôverou obracali 
o pomoc na príslušníkov Policaj-
ného zboru.

Na záver pripomínanom vodi-
čom motorových vozidiel, že aj 
naďalej prebiehajú kontroly na 
zisťovanie prítomnosti alkoholu 
v dychu.

mjr. PhDr. Miloš Jarina,
riaditeľ Obvodného oddelenia

Policajného zboru SR v Rajci

POLICAJNÉ OKIENKO
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Ochotnícky súbor Kožkár, ktorý pôsobí pri oddelení kultúry Mestského úradu 
v Rajci, uviedol v nedeľu 27. októbra a v pondelok 28. októbra v kultúrnom dome 
divadelnú hru od Ferka Urbánka Jánošíkov poklad. 

Azda nie je na Slovensku dieťa, ktoré by nepoznalo Spievanku a Zahrajka zo 
zázračnej krajiny Spievankovo. Spievankovo je rozprávková krajina, plná hudby  
a dobrej zábavy, kde si každý rád zaspieva a kde piesňou všetko ožíva. 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
JáNOŠÍKOV POKLAD

Spievankovo v Rajci

Ochotníci rozohrali príbeh bohat-
stva a chudoby, zloby, chamti-
vosti a závisti, ale aj dobra, lásky, 
poctivosti, tajomna a povier. Toto 
všetko bolo v divadelnej hre z de-
dinského prostredia, v príbehu 
bohatej sedliackej rodiny a chu-
dobného pastiera. Ochotníci sa 
snažili podať čo najlepšie herecké 
výkony, za čo boli odmenení dl-
hým potleskom po všetkých troch 
vystúpeniach. Menej známe dielo 
z pera spisovateľa Ferka Urbán-
ka dokázalo, že ani po rokoch 
nestráca zo svojej aktuality.

Ochotnícke divadlo Kožkár 
vás pozýva aj v tomto roku na 
Živý Betlehem, ktorý odohráme 
v piatok 20. decembra o 10., 15. 
a 18. hodine na námestí. Všetkých 
srdečne pozývame pozrieť si už 
tradičné predvianočné vystúpe-
nie.

Na záver sa chcem poďakovať 

v mene Kožkárov za priaznivé 
publikum, ktoré nás svojou účas-
ťou podporilo v našom snažení 
a Martinovi Šimkovi za zapožiča-
nie kostýmov. Prajeme všetkým 

pokojné strávenie vianočných 
sviatkov a v novom roku veľa 
zdravia. E. Pekná,

odd. kultúry MsÚ Rajec
Snímka: Z. Ščasná

A práve Spievanka so Zahrajkom 
navštívili 25. októbra Rajec 

a svojím programom potešili nie-
len deti, ale aj ich rodičov.

 

Pretože zo Spievankova sa začala 
vytrácať hudba, spev a dobrá 
nálada, deti počas programu 
pomohli Spievanke so Zahrajkom 
nájsť všetky hudobné nástro-
je, aby zachránili dušu celého 
Spievankova. Počas putovania 
sa spoznali s krtkom, myšiakom, 
slimákom, pavúkmi, veveričkami či 
žabiakom a pomohli prinavrátiť do 
krajiny stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať.

Popoludnie, plné dobrodruž-
stva, malo u všetkých veľký 
úspech, deti spoločne tancovali 
a zabávali sa. Nezaostávali za nimi 
ani ich rodičia, veď piesne sa spolu 
s deťmi učili práve oni.  Z. Ščasná,

odd. kultúry MsÚ Rajec
Snímka: E. Pekná
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Dvoma tanečnými etudami 
sa predstavil tanečný odbor 
a o zvyšných 15 vystúpení sa 
postarali hudobníci. Naše pozva-
nie na narodeniny prijali bývalí 
aj súčasní žiaci a zamestnanci, 
primátor Milan Lipka a ostatní 
zástupcovia zriaďovateľa – mesta 
Rajec, členovia rady školy, rajec-
kých škôl a kultúrnych inštitúcií 
a vedenie družobnej školy v Zlíne.

1. septembra 1959 sa prvý 
raz otvorili brány Ľudovej ško-
ly umenia v Rajci. Bola to malá 
školička, ale ešte netušila, že ju 
čaká dlhá a úspešná budúcnosť. 
Veď posúďte sami. Dnes vyuču-
jeme v krásne zrekonštruovaných 
priestoroch „sociálneho domu“. 
Máme k dispozícii tri poschodia, 
koncertnú sálu, tanečnú sálu, dva 
výtvarné ateliéry a hlavne veľký 
záujem žiakov a rodičov. Žiakov 
učíme vkladať emócie do niečoho 
takého krásneho a intímneho ako 
umenie. Umenie hudobné, výtvar-
né, tanečné aj dramatické. Žiakov 
máme 495, učiteľov 28 a prevádz-
kových zamestnancov 5.

V rajeckej základnej umeleckej 
škole sa za uplynulých 60 rokov 
vystriedalo viac ako sto učiteľov 
a stovky až tisíce žiakov. Z nich 
sú dnes naši kolegovia a výkonní 
umelci. Vychovali sme veľa ama-

térskych umelcov, ktorí rozdávajú 
radosť svojmu okoliu a svojim 
blízkym.

Dovoľte mi touto cestou po-
ďakovať bývalým aj súčasným 
zamestnancom školy za obetavú 
a náročnú prácu. Bez nich by 
dnešná škola nemala také dobré 
meno ako dnes. Bez ohľadu na 
čas a osobné voľno sa venovali 
žiakom v príprave na celoslo-
venské aj medzinárodné súťaže 
vo všetkých umeleckých odbo-

roch. Ocenení zo súťaží máme 
nespočetne. Za tých 60 rokov sú 
ich stovky. Naši žiaci sa zaradili 
svojimi výkonmi medzi slovenskú 
špičku. Som na svojich kolegov 
a žiakov nesmierne hrdý a z ce-
lého srdca im ďakujem a prajem 
do ďalších rokov pevné zdravie, 
šťastie, dobrých žiakov a podpo-
ru rodičov.

PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ v Rajci

Snímka: archív školy

15. novembra sme si spoločne pripomenuli 60 rokov našej ZUŠ-ky. Pripomenuli sme 
si ich, ako ináč, slávnostným koncertom. Na ňom vystúpili súčasní aj bývalí žiaci a za 
spoluúčinkovania pedagógov našej školy vytvorili slávnostnú atmosféru hudbou kla-
sickou aj populárnou. 

Tohtoročný Európsky deň jazykov si deviataci našej školy pripomenuli návštevou 
Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, kde sa zúčastnili zaujímavého programu, kto-
rý pripravili tamojší študenti.

ZUŠ: 60 rokov kultúry

KSŠ: NáVŠTEVA GyMNáZIA SV. FRANTIŠKA V ŽILINE

V rámci jednotlivých workshopov 
mohli žiaci spoznávať cudzie 
jazyky a krajiny spolu s ich kultú-
rou, tradíciami, ako aj politickými 
pomermi. Formou kvízov, prezen-
tácií, hudby a chutných typic-
kých špecialít tej-ktorej krajiny 
prechádzali z jedného stanovišťa 
k druhému. Sprievodným znakom 
bol aj typický kostým alebo jeho 

časť. Žiaci mohli ochutnať velšskú 
marmeládu, francúzske syry či 
anglický čaj. Zvláštnosťou a zá-
roveň zaujímavosťou pre našich 
deviatakov bol latinský jazyk, 
ktorý sa žiaci učia na gymnáziu 
v druhom a treťom ročníku v rám-
ci štvorročnej formy štúdia.

Návšteva gymnázia pokračovala 
v aule školy, kde nám mladší žiaci 

zahrali divadelné predstavenie 
od Antona Laučeka s názvom 
Najkrajšia ozvena, ktorým nám 
priblížili posolstvo zjavení vo 
Fatime. So vznešeným odkazom 
sme odchádzali domov s vedo-
mím, že hoci sme rôzni rečou, 
stále môžeme byť jedno srdcom 
a zmýšľaním.

Mgr. Andrea Joneková
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Pri budovaní nového kolektívu je dôležité zažívať 
príjemné chvíle. Preto sme sa vybrali na exkurziu do 
planetária v Žiari nad Hronom. 

Každé ročné obdobie má svoje čaro. K jeseni neodmys-
liteľne patrí púšťanie šarkanov. Preto učiteľky Materskej 
školy na Ul. obrancov mieru zorganizovali pre deti a ro-
dičov Šarkaniádu, ktorá sa uskutočnila na kopci Skotňa. 

Počas cesty autobusom mali deti 
možnosť vzájomne sa porozprá-
vať a lepšie sa spoznať aj mimo 
vyučovania.

Cestou sme sa zastavili pri 
geografickom strede Európy 
v Kremnických Baniach. Mnohí 
z nás tam boli prvýkrát. Zážitok 
nám umocňovalo príjemné jesen-
né počasie. V planetáriu sme si 
na jeho kupole vychutnali náučný 
film o Slnečnej sústave. Vtiahol 
nás priamo do prstenca Satur-

na, až sme mali strach, že nás 
trafia jeho časti – kamene a ľad. 
Zúčastnili sme sa aj zaujímavej 
prednášky o vesmíre. Aby sme 
naplnili všetky svoje možnosti, 
vyskúšali sme si aj pohľad na Sln-
ko cez dva obrovské ďalekohľady. 
Deti neprišli skrátka, mali sme aj 
krátky rozchod. Plní zážitkov sme 
sa vrátili domov. 

Triedy 5.A a 5.B
so svojimi triednymi učiteľmi

Snímka: archív školy

Vietor nám síce veľmi nefúkal, ale 
šarkanom sa podarilo lietať vďaka 
usilovným deťom. Radosťou im 
žiarili očká, veselo pobehovali hore 
kopcom, dole kopcom, ak niektoré 
šarkany nechceli lietať. Deti sa ne-
dali odradiť a trpezlivo skúšali, kým 
šarkan vzlietne. Zúčastnení, menší 
aj väčší, si teda mohli zmerať sily so 

šarkanmi, za čo dostávali i sladkú 
odmenu. Každopádne, púšťanie 
šarkanov patrilo k akcii, kedy sa aj 
dospelí na chvíľu stali deťmi.
Veríme, že tohoročná Šarkaniáda sa 
všetkým páčila a už teraz sa tešíme 
na ďalšiu akciu.

Marta Pekarová,
MŠ Obrancov mieru

Už po piatykrát sa v našom meste 
uskutočnila aktivita organizovaná 
pri príležitosti Dňa materských škôl 
na Slovensku. Oficiálnym dátu-
mom tohto významného dňa je 4. 
november.

A práve v tento deň sme ho tra-
dične oslávili lampiónovým sprie-
vodom. Akcia bola organizovaná 
v spolupráci Materskej školy na Ul. 
obrancov mieru, Materskej školy na 
Mudrochovej ul., oddelenia kultúry 
mestského úradu a na bezpečnosť 
dohliadala mestská polícia.

Na rajeckom námestí sa o se-
demnástej stretli všetci, ktorí sa 
chceli zapojiť do sprievodu. Okrem 
zamestnancov, rodičov a detí 
materských škôl aj široká verejnosť. 
Trasa slávnostného sprievodu viedla 
blízkymi ulicami námestia a v okolí 
rieky Rajčanky. V atmosfére tohto 
zvláštneho novembrového večera, 
podfarbeného dušičkovým obdo-
bím, dominovala detská radosť 
z pestro žiariacich lampiónov a spo-
kojnosť dospelých z priateľských 
stretnutí a rozhovorov.

Myslím si, že každý účastník 
odchádzal z tohto stretnutia s pre-
svedčením, o ktorom sa spievalo aj 
v hymne materských škôl: „Vravia 
všetci, že to bol super deň mater-
ských škôl!“

Jana Demeterová,
riaditeľka MŠ Obrancov mieru

Snímka: archív školy

Pekné spomienky 
na lampiónový 

sprievod

Nella Grofčíková, 5 r.

KSŠ: KONEČNE SME 
SA DOČKALI!

MŠ OBR. MIERU: 
VESELá ŠARKANIáDA
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Informácie z Cenzuálu
V zmysle schváleného plánu sa uskutočnilo  
riadne zasadnutie výboru v predposledný  
októbrový deň. 

Ako reaguje vaše telo pri simulovanom náraze autom? 
Ako fungujú prírodné zákonitosti a ako vznikajú 
chemické reakcie?

Po kontrole plnenia uznesení nos-
ným bodom programu zasadnutia 
boli ekonomické výsledky za 1. - 9. 
mesiac 2019, ako aj výhľad splne-
nia plánu ku koncu roka, s ktorým 
členov výboru oboznámil predseda 
a doplnila ekonómka. Ako bolo kon-
štatované, pozemkové spoločenstvo 
dosiahlo ku koncu štvrťroka zisk 
140-tisíc eur, čo predstavuje plnenie 

plánu na 90 %. Podľa spracovaného 
výhľadu očakávame splnenie plánu 
ku koncu roka, pokiaľ nás nezasiah-
ne nejaká neočakávaná pohroma. 
Po krátkej diskusii výbor prijal 
uznesenie pokračovať v už prijatých 
opatreniach.

V bode rôzne boli prerokované 
aktuálne otázky hospodárenia. 
Výbor bol informovaný o dodávke 

nového vysokozdvižného vozíka na 
stredisku píla za doslúžilý VZV zn. 
Desta. Okrem nového vysokozdviž-
ného vozíka máme aj nový nakladač 
Caterpilar a nákladné auto na odvoz 
dreva. Uvedené stroje využíva Cen-
zuál na zabezpečenie hospodárenia, 
ale je možné ich poskytnúť aj pre 
organizácie, ako aj občanov Rajca. 
Podmienky a možnosti poskytnutia 
je potrebné dohodnúť priamo u ve-
dúceho strediska píla. Výbor tiež 
rozhodol o poistení majetku v doline 
Porubská, jedná sa o Palovu búdu 
a zariadenie, ktoré prenajímame 
PZ Mladý háj. Výbor tiež zhodnotil 
pozitívne činnosť po jednom roku 
prispievania informácií do mesační-
ka Rajčan a vzhľadom na veľký záu-
jem členov, ako aj obyvateľov Rajca 
a okolia naďalej v tom pokračovať. 
Výbor tiež bol informovaný o ná-
jomných zmluvách, príprave plánu 
na budúci rok, ako aj príprave inven-
tarizácie. Týmito otázkami sa bude 
výbor zaoberať na svojom budúcom 
zasadnutí, ktoré je plánované na 20. 
novembra. 

Za výbor CS PS Ing. Karol Dobeš
Snímka: archív združenia

Vo Vítkoviciach – Ostrave môžete 
nájsť veľa odpovedí na vaše otázky 
a zároveň sa môžete interaktívnou 
prehliadkou a zábavným spôso-
bom dozvedieť viac zo sveta vedy 
a techniky.

1. októbra sa žiaci troch tried 
8. ročníka zo Základnej školy na 
Lipovej ulici pod vedením Mgr. D. 
Gáperovej, s triednymi učiteľkami 
Mgr. A. Muchovou, Mgr. E. Kavec-
kou, a žiaci VII.A s triednou učiteľ-
kou Mgr. A. Sukeníkovou vybrali na 
návštevu k našim českým susedom. 
Išli za zábavou a poznaním. Aj iní 
žiaci našej školy si chceli vyskú-
šať na vlastnej koži záhady vedy 
a techniky, a preto 8. októbra ďalšie 
triedy, VI. A, VI.B, VI.C s triednymi 

učiteľmi Mgr. D. Tordovou, Mgr. M. 
Kobrtkovou a Mgr. F. Rojikom, tiež 
navštívili interaktívnu expozíciu 
Vítkovice v Ostrave.

Žiaci si prezreli Veľký svet techni-
ky, ktorý ich obohatil aj praktickými 
ukážkami chemických pokusov. 
Medzi prehliadkami jednotlivých 
častí múzea mali možnosť vidieť 
prírodopisný film v 3D kine. Po 
štvorhodinovej exkurzii nezabudli 
ani na svojich blízkych a podporili 
múzeum kúpou rôznych darčeko-
vých predmetov. Plní nadšenia 
šťastlivo vyrazili na cestu domov.

Mgr. M. Prokopovičovej, Ing. A. 
Luptákovej a pani M. Vanákovej 
patrí poďakovanie za výpomoc pri 
dozore veľkého počtu žiakov.

Veríme, že tohtoročná návšteva 
vítkovického múzea nebude z našej 
strany posledná. Sme presvedčení, 
že praktické skúsenosti zvýšia záu-
jem o technické predmety v našej 
škole.

Mgr. A. Muchová, ZŠ Lipová
Snímka: archív školy

ZŠ LIPOVá: CHCETE SI VySKÚŠAť, AKO 
SA VyRáBA ELEKTRICKá ENERGIA?
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ČERSTVý ŠTyRIDSIATNIK 
ZBOR SV. LADISLAVA

Sobota 16. novembra bola pre mnohých ľudí úplne obyčajným dňom, ktorý 
venovali klasickým sobotným aktivitám – upratovaniu, vareniu, praniu  
či oddychu. 

No pre členov a priaznivcov Zboru 
sv. Ladislava to bol výnimočný deň: 
zbor slávil svoju štyridsiatku. Prípravy 
naň začali už dávno – stanoviť dátum 
oslavy, doplniť zoznam členov, roz-
poslať pozvánky, rezervovať priestor, 
pripraviť texty, články, videá, vybrať 
a nacvičiť repertoár, osloviť spo-
lupracujúcich hudobníkov, to boli 
úlohy na niekoľko mesiacov vopred.

V sobotu 16. novembra sme sa 
teda stretli v Kostole sv. Ladislava 
na slávnostnej sv. omši, ktorú kon-
celebrovali bývalí rajeckí dekani V. 
Kutiš a M. Keblušek, súčasný dekan 
P. Hluzák a kapláni M. Gabriš (ktorý 
vlastne „môže“ za vznik zboru), 
R. Skolozdra a M. Bošanský. Zbor 
– posilnený o mnohých bývalých 
členov – sv. omšu sprevádzal pies-
ňami z predchádzajúcich desaťročí 
a po omši zaspieval aj niekoľko 
skladieb z aktuálneho repertoáru; 
koncert zavŕšila neoficiálna hymna 
zboru, ktorá ho sprevádza dekády 
– pieseň Nech ten chrám... K nej 
sa pridali desiatky bývalých členov 
a ak celá omša a koncert prinášali 
ľuďom nostalgické pocity, záve-
rečná skladba veru nie jednému 
účastníkovi vohnala slzy do očí. 
Po koncerte sme sa presunuli do 
jedálne Katolíckej spojenej školy, 
kde hlavným bodom programu boli 
príjemné rozhovory, veď mnohí čle-
novia zboru sa nestretli celé roky, 
a tak si mali čo povedať. V takej-
to atmosfére, okorenenej veľkou 
dávkou smiechu a skvelým jedlom, 

oslava pokračovala (takmer) do 
rána bieleho.

A tak ostáva už len poďakovať. 
Ďakujeme za Božie požehnanie za 
uplynulé roky pôsobenia Zboru 
sv. Ladislava. Celé toto štyridsať-
ročné dielo by nemohlo takto dlho 
fungovať, keby bolo iba výsledkom 
ľudského snaženia. Bez Božieho 
požehnania márne naše namáhania 
platí v tomto prípade dvojnásobne, 
lebo zladiť povahy, názory, potre-
by a predstavy takej masy ľudí do 
jedného jednoliateho celku nie je 
v ľudských silách.

V zbore pôsobilo sedem dirigen-
tiek: A. Holešová–Smiešková, A. 
Mandáčková, M. Pekariková–Kru-
šinská, Ľ. Mieresová, M. Kamenská–
Lišková, M. Jarinová–Škorvánková 

a E. Mieresová–Kyšková a spolu 
takmer 300 členov; každý svojím 
kamienkom prispel do výslednej 
mozaiky. Spolupracovali s nami 
desiatky profesionálnych hudobní-
kov. Napriek ich extrémnej pracov-
nej vyťaženosti sa k nám vždy radi 
vracajú a my si to veľmi vážime.

Ďakujeme za dlhoročnú priazeň 
a podporu všetkým kňazom pôso-
biacim v Rajci. S mnohými z nich 
dodnes udržiavame vrelý priateľský 
kontakt a vždy sa radi stretneme.

Veľká a úprimná vďaka patrí 
pánovi dekanovi Petrovi Hluzákovi, 
ktorý sa obrovskou mierou podieľal 
na organizácii tejto oslavy.

Ďakujeme aj mestu Rajec, ktoré 
s láskou reprezentujeme na Sloven-
sku i v Európe.

Ale najmä ďakujeme vám, milí 
naši manželia, manželky, rodičia, 
deti, tety, strýkovia, starí rodi-
čia, kamaráti, známi a vy všetci, 
ktorí nás celé tie roky podporujete 
v akejkoľvek forme.

Veríme, že svoju priazeň nám 
zachováte aj v ďalších štyridsiatich 
rokoch.

Dovoľte nám už teraz pozvať vás 
na tradičný vianočný koncert na svia-
tok sv. Štefana 26. decembra o 16.30 
v Kostole sv. Ladislava.

Za Zbor sv. Ladislava
Martina Rybárová

Snímky: Michal PekaraKňazi (sprava): M. Keblušek, V. Kutiš, P. Hluzák, R. Skolozdra, M. Gabriš, M. Bošanský
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ČÍTANIE S POROZUMENÍM AKO 
JEDEN Z PREDPOKLADOV 
ŠKOLSKEJ ÚSPEŠNOSTI DIEťAťA

Celoslovenské 
testovanie žiakov 
základných škôl 
si na schopnosti 
čítať s porozume-
ním významne 
zakladá. Test 
zo slovenského 
jazyka a sloven-
skej literatúry overuje aj komunikač-
né kompetencie v tejto oblasti. Čo 
teda zahŕňa schopnosť efektívneho 
čítania? Na jednej strane je to plynulé 
a presné čítanie, čoho predpokla-
dom je správna technika čítania, a na 
druhej strane je to schopnosť čítania 
s porozumením. Čítať s porozume-
ním znamená rozumieť informáciám, 
ktoré sú v texte priamo uvedené, 
ale súčasne aj informáciám, ktoré sa 
z textu dozvieme akoby „medzi riad-
kami“. Dieťa, ktoré vie čítať s porozu-
mením, dokáže identifikovať hlavnú 
myšlienku, vybrať z textu dôležité 
informácie, identifikovať kľúčové slo-
vá, vyhľadať detaily a podobne.

Naliehavosť čítať s porozumením 
stúpa vekom dieťaťa:
 v 1. ročníku základnej školy si vaše 

deti osvojujú „techniku“ čítania, t.j. 
plynulosť, rýchlosť a presnosť 
čítania;
 v 2. až 4. ročníku sa technika 
čítania postupne automatizuje a do 

popredia vstupuje čoraz naliehavej-
šie schopnosť porozumieť čítanému 
textu;
 po 4. ročníku je čítanie s porozu-
mením nevyhnutým predpokladom 

efektívneho učenia sa, pretože žiaci 
sa čítaním a písaním učia.

Každopádne, technika i porozu-
menie sú neoddeliteľnou súčasťou 
čítania a od počiatku nácviku čítania 
je dôležité obom zložkám čítania 
venovať náležitú pozornosť.

U niektorých detí „nabieha“ 
schopnosť čítať s porozumením 
automaticky spolu s tým, ako sa učia 
čítať. U iných detí je táto schopnosť 
mierne oslabená a sú deti, ktoré je 
čítať s porozumením potrebné ex-
plicitne naučiť. Tieto deti potrebujú 
cielený tréning v stratégiách práce 
s textom, pričom u nich rozvíjame 
stratégie pred čítaním, počas čítania 
a po čítaní.

Aj v našom Súkromnom centre 

špeciálno-pedagogického pora-
denstva ponúkame individuálne či 
skupinkové tréningy čítania s poro-
zumením. Okrem uvedeného, zák-
ladným školám ponúkame skupinový 
program Tajomstvo kníh – čítanie 
s porozumením, určený pre žiakov 
4. ročníkov, a depistážny program 
Pozorne čítam a píšem pre 2. - 4. 
ročník ZŠ. V prípade, ak vnímate, 
že by vaše dieťa mohlo mať ťažkosti 
v čítaní s porozumením, môžete sa 
obrátiť aj na naše centrum SCŠPP.

Zároveň touto cestou chceme 
poďakovať všetkým materským, 
základným, stredným školám, ria-
diteľom, špeciálnym pedagógom, 
výchovným poradcom a učiteľom 
za prejavenú dôveru a spoluprácu 
v tomto školskom roku. A, samo-
zrejme, v neposlednom rade aj vám 
rodičom, za vašu dôveru a priazeň. 
Všetkým vám patrí naša úprimná 
vďaka!

Kontakt Rajec:
scspprajec@gmail.com
tel. č.: 0908 145 622

Tím SCŠPP, Rajec

Keď premýšľame nad tým, ako je naše dieťa zdatné v čítaní, zväčša uvažujeme nad 
tým, ako rýchlo, plynulo a bezchybne číta. Uvedená schopnosť je významným štarto-
vacím predpokladom dobrého čitateľa, avšak nie je jeho konečným cieľom. Hlavným 
cieľom čítania je čítanie s porozumením. 

POďAKOVANIE / POZVáNKA

Mesto Rajec 
ďakuje

SONI ZELISKOVEJ 
za výstavu Točí sa, točí Zem

a pozýva na výstavu
sviečok zberateľky 

ANNy KVAŠNOVSKEJ - ČARO SVETLA
16.12.2019 – 13.1.2020 výstavná  

sieň radnice

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
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Výstava Ovocie-zelenina-med sa konala od 29. septembra do 1. novembra vo veľkej 
zasadačke mestského úradu. Zorganizovali ju spoločne mesto Rajec, záhradkári, včelá-
ri a deti z rajeckých škôl. 

Záhradkári, včelári a 
deti spoločne vystavovali

Výstavu otvoril predseda ZO SZZ 
PZ v Rajci Ing. Ľubor Žucha za 
prítomnosti podpredsedu OV SZZ 
v Žiline Ing. Štefana Jantoščiaka, 
organizátorov a ostatnej verejnos-
ti. Prítomní v príhovoroch označili 
prácu všetkých vystavovateľov za 
veľmi úspešnú.

32 záhradkárov vystavovalo 253 
vzoriek svojich vlastných výpestkov 
ovocia, zeleniny, kvetov a iných 
rastlín či plodov. Tieto boli naaran-
žované na stoloch s menovkami 
pestovateľa a výpestku. Bočné 
steny a pódium boli obsadené 
výtvarnými prácami detí z rajeckých 
materských a základných škôl, na 
ktorých zobrazili najrôznejšie témy 
rôznymi technikami. Bol to nao-
zaj vizuálny zážitok pre každého 
návštevníka. Výstavu opäť obohatila 
účasť včelárov zo ZO SZV v Rajci. 
Zvedavým návštevníkom poskyto-
vali informácie nielen o tom, ako sa 
chovajú včely a vyrába med, ale aj 
o tom, ako sa stať skutočným včelá-
rom. K dispozícii mali rôzne pútače 
so včelárskou tématikou, panel so 
živou včeliou minirodinkou a množ-
stvo vzoriek medov z celej Rajeckej 
doliny na ochutnávku. Včelári mali 
túto sezónu dobré výnosy hlavne 
medovicového medu, spôsobené 

premnožením vošiek v prírode. 
Aj v tomto roku prebiehala počas 
výstavy minisúťaž, v ktorej súťa-
žiaci odpovedali na šesť rôznych 
otázok so záhradkárskou tematikou. 
Víťazkou sa stala Veronika Jarinová 
z Rajca.

Hodnotenie výpestkov mala na 
starosti 5-členná komisia v zložení 
Ing. Štefan Jantoščiak, ktorý bol zá-
roveň aj jej predsedom, Ing. Ľubor 
Žucha, Alexandra Janžová, Ing. Ľu-
bomír Podolan, Viera Jandušíková. 
Komisia sa podľa stanovených hod-
notiacich kritérií nakoniec zhodla 
na víťazných výpestkoch a odmeny 
dostali nasledovní pestovatelia: Ing. 
Ľubor Žucha za jablko odrody Jo-
nalord, Mária Najmanová za hrušku 
odrody Konferencia, Miroslav Peško 
za hrozno odrody Ataman, Ing. Jo-
zefa Blažeková za pór Elefant, Mária 
Pešková za neskorý kel Blistra, 
PaedDr. Mária Žuchová za horten-
ziu, František Rybár za previsnutú 
begóniu, Ľubica Baroniaková za 
sušené liečivé bylinky, Margita 
Vríčanová za vodný melón, Helena 

Chupáňová za tekvicu lagenáriu, 
Evžénia Pechancová za tekvicu.

Výstava Ovocie-zelenina-med sa 
vydarila. Svedčí o tom aj množstvo 
návštevníkov, ktorí si ju so záujmom 
prezerali, a bolo ich 1090. Poskyt-
la k nahliadnutiu, okrem iného, 
ucelený prehľad jesenných plodín, 
ktoré možno pestovať v Rajeckej 
doline. Ukázala mnohým cestu, ako 
neuviaznuť v pavučinách systému, 
ale postarať sa aspoň čiastočne sám 
o seba. Pre nastupujúcu generáciu 
to platí viacnásobne. Radi privítame 
vo svojich radoch za členov nových 
záhradkárov a včelárov.

Ing. Ľubor Žucha,
predseda ZO SZZ

Snímky: archív klubu

Kontakt
Kontaktné telefónne 
číslo je 0949 223 218 
alebo 0903 504 129.
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ROK 2019 V KyNOLOGICKOM 
KLUBE RAJEC

UCTILI SME SI ŠEDINy

Prvá akcia nášho klubu sa konala 4. mája, kedy sme 
organizovali už 4. ročník Rajeckého Canicrossu. Tento 
ročník bol pre nás opäť niečím výnimočný, zúčastnilo 
sa ho 139 bežcov z rôznych kútov Slovenska, dokon-
ca aj zo zahraničia (Česka, Maďarska, Slovinska). 

Súťažiaci mali možnosť okrem kla-
sického canicrossu (behu so psom) 
súťažiť aj v kategórii bikejoring, pri 
ktorom pes ťahá svojho majiteľa na 
bicykli, a v kategórii scooter, kde sa 
používa špeciálna horská kolobež-
ka. Pretekalo sa okolo rybníka Ko-
šiare, čo predstavuje zhruba 3,5-ki-
lometrovú. Táto trať bola určená pre 
dospelých pretekárov. Pre kategóriu 
deti bola určená 500- metrová trať, 
v ktorej súťažilo 18 pretekárov.

Kynologický klub Rajec sa neza-
oberá len organizovaním daného 
podujatia. Naši členovia sa zúčast-
ňujú akcií, na ktorých robia ukážky 
so svojimi psami. V roku 2019 sme 
sa prezentovali na hasičskej súťaži, 

spojenej s oslavou Medzinárodného 
dňa detí v Zbyňove, a 26. októbra 
na Rajeckej 12-minútovke, organi-
zovanej Maratón klubom Rajec. 27. 
októbra sa naša zakladajúca členka 
Martina Uhláriková so psom Balbí-
rom zúčastnili skúšky ovládateľnosti 
psa, ktorú sa im podarilo zložiť na 
známku „dobrý“ s počtom bodov 81 
zo 100.

Počas celého roka sa členovia 
kynologického klubu, ale aj psičkári 
z Rajca a okolia stretávajú za úče-
lom spoločného venčenia, trénova-
nia a socializácie svojich štvorno-
hých miláčikov.

  Kynologický klub Rajec
Snímka: archív klubu

Uplynulo veľa rokov od prvej 
i druhej svetovej vojny a hrôzu 
a utrpenie vojny poznáme 
len z rozprávania našich sta-
rých a prastarých rodičov. Dňa 
11.11.1918 bolo podpísané príme-
rie, ktorým sa ukončila 1. svetová 
vojna. Tento dátum sa stal pod-
netom pre vyhlásenie 11. novem-
bra za Deň vojnových veteránov, 
ktorého symbolom sa stali červené 
maky, ako spomienka na padlých 
vojakov, ktorí položili svoje životy 
vo vojne, a na ich hroboch vyrástli 
práve červené maky. V celej Eu-
rópe v tento deň znejú na počesť 
Zvony mieru, o 11. hodine a 11. 
minúte, v čase, keď bolo podpísa-
né prímerie vo vlakovom vozni Le 
Francport pri severofrancúzskom 
meste Compiègne medzi Spojen-
cami a Nemeckom.

Členovia klubu Jednoty dôchod-
cov pravidelne organizujú pietnu 
spomienku a kladenie červených 
kvetov za zvuku zvonov pri pa-
mätníku padlých počas 1. svetovej 
vojny na Námestí A. Škrábika. Aj 
tento rok sa podujatia v hojnom 
počte zúčastnili okrem členov Jed-
noty dôchodcov aj členovia Zväzu 
protifašistických bojovníkov v Raj-
ci, zástupcovia mesta Rajec, Klubu 
dôchodcov a zdravotne ťažko 
postihnutých. Veľmi nás potešilo, 
že sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci 
Základnej školy na Lipovej ul. K pa-
mätníku sme položili kytice kvetov 
a zapálili sviečky a tichou spo-
mienkou sme vzdali hold všetkým 
padlým vojakom. Krutosť vojny si 
uvedomujeme, a práve preto by 
sme si mali vážiť mier a zveľaďo-
vať to, čo nám títo statoční vojaci 
vybojovali a za čo položili svoje 
životy. Česť ich pamiatke!

Rozália Mikolková, predsedníčka 
Jednoty dôchodcov Rajec

Snímka: P. Rýpal

DEň ČERVENýCH 
MAKOV

Keď pokoj svoj si našiel v starobe, 
máš poklad, čo ti dáva sladký spá-
nok. Mesiac október je pre členov 
Jednoty dôchodcov každoročne 
príležitosťou stretnúť sa a v sláv-
nostnej atmosfére osláviť mesiac 
úcty k starším. Je to mesiac, kedy 
viac ako inokedy sa nám seniorom 
dostáva viac pozornosti a ohľadu-
plnosti. Za roky obetavej práce, 
hlavne pre naše rodiny, si túto 
pozornosť právom zaslúžime. 

Aj v tomto roku sme sa zišli, aby 
sme spoločné strávili príjemné 
chvíle. Spestriť tento čas nám prišli 
detičky z Materskej školy na Ul. 
obrancov mieru s krásnym progra-
mom. Naše stretnutie poctil svojou 

návštevou aj primátor mesta Milan 
Lipka. Odovzdal nám kyticu kvetov 
a vyjadril nám svoju úctu a vďaku 
za prácu pre mesto, za výchovu a 
obetavosť pre svoje rodiny. Vyslovil 
presvedčenie, že i naďalej budeme 
aktívni a budeme si užívať voľný 
čas. Poprial nám pevné zdravie a 
lásku v kruhu svojich najbližších. Po 
dobrom obede, zákusku a kávičke 
sme si zatancovali, zaspievali, a tak 
sme príjemne strávili slávnostné 
chvíle. Pokojne sme sa rozišli do-
mov s pocitom príjemne strávených 
chvíľ, tešiac sa na ďalšie stretnutie. 

Rozália Mikolková, 
predsedníčka Jednoty 

dôchodcov Rajec
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KATARÍNSKE POSEDENIE 
SENIOROV

Posedenie seniorov z denného centra sa už tradične 
koná vždy pred začatím adventu. V tomto roku sme sa 
zišli 26. novembra. 

Po privítaní členov predsedníčkou 
nasledoval hneď program detí 
z Materskej školy na Mudrochovej 
ulici pod vedením pani učiteliek 
Kamenskej a Rybárovej. Deti nám 
svojím programom a riekankami 
spestrili úvod nášho posedenia. 
Na konci programu mala pekný 
príhovor k členom klubu pani 
Kamenská, zaželala nám všet-
kým spokojné prežitie adventu 
a Vianoc a my sme sa im za to 
pekne poďakovali. Posedenia sa 
zúčastnil aj prednosta MsÚ Ján 
Jasenovec. Mal k seniorom krátky 
príhovor a prisadol si medzi nás. 
Potom nasledovalo zhodnotenie 
predchádzajúcej akcie a gratulácie 
k meninám Katarínam, Agneškám, 
Emíliám a Bohumírom. Nezabudlo 
sa ani na tých, ktorí oslavovali 
v tomto mesiaci svoje narodeni-
ny. Boli medzi  nimi aj dvaja, ktorí 
oslavovali svoje krásne jubileum 
80 rokov. Po slávnostnom prípit-
ku sa všetci rozhovorili. O dobré 
občerstvenie sa postarala Jedáleň 
Rajka a zákusky boli od oslá-
venkyne Emílie, za čo im pekne 
ďakujeme. Posedenie pokračovalo 
veselou náladou, spevom, počú-
vaním hudby a tancom. No to ešte 
nebolo všetko. Za súmraku medzi 
seniorov zavítal aj sv. Mikuláš 
spolu s plnými košmi balíčkov. Mi-
kuláš po krátkom príhovore vyzval 

seniorov, aby si pekne spolu za-
spievali a rozdal seniorom balíčky, 
plné sladkostí. Potom sa Mikuláš 
s nami rozlúčil a predsedníčka mu 
poďakovala za peknú nádielku 
a štedrosť so želaním, aby na nás 
nezabudol ani v nasledujúcom 
roku. Vďaka patrí aj pánovi Stup-
ňanovi zo spoločnosti Lecol za 
jeho sponzorský dar. Spev a zába-
va potom pokračovali do večer-
ných hodín a seniori sa pomaly 
poberali do svojich príbytkov.

Viera Jandušíková,
Denné centrum.
Snímka: P. Rýpal

Jubilanti december 2019

Narodili sa

Zosobášili sa v Rajci

Opustili nás

Ladislav Galko 1951  – 1.11.2019 
Cecília Stranianková 1950 – 
1.11.2019 
Júlia Trnovcová 1931 – 
2.11.2019
Marta Slyšková 1952 – 
5.11.2019
Mgr. Anastázia Bedriová 1952 – 
9.11.2019 
Mária Čerňanská 1932 – 
14.11.2019
Dana Scheerová 1966 – 
16.11.2019

Uverejnené so súhlasom meno-
vaných osôb alebo rodinných 
príslušníkov.

65 rokov
Mária Pekarová
70 rokov
Božena Kudlaňáková
80 rokov
Ing. Juraj Surový
82 rokov
Štefánia Kumančíková
86 rokov
Františka Pekarová
92 rokov
Ján Buček
100 rokov
Jozefína Babjaková

Srdečne blahoželáme!

Dávid Vanák – august
Dávid Brodňan – september
Damián Capanda – september
Matias Kľucho – september
Alex Urík – september
Marek Gábik – október
Peter Galko – október
Kristína Holešová – október
Miroslava Hricková – október
Dávid Macko – október
Filip Ondruš – október

Katarína Záňová 
a Jaroslav Hyriak – 16.11.2019

SPOMIENKA
 Keby sa tak dalo vrátiť čas, otvoriť Ti oči a po-
čuť Tvoj hlas. Dotknúť sa Ťa dlaňou, pošep-
kať Ti len, všetko bude dobré, bol to len zlý 
sen. Nie je vo svete vietor, ktorý by nám slzy 
vysušil, nie je ešte taký čas, ktorý by nám rany 
zahojil. Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť.

Dňa 12.12.2019 si pripomenieme 2. výročie 
úmrtia, kedy nás navždy o pustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a brat 

Ján STANKO z Rajca.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s 
rodinami.
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PREDAVAČKA / VEDÚCA 
predajne - mäso údeniny
MäsoP predajne, s.r.o.

Miesto práce:
Smreková 174/8, 015 01 Rajec (TESCO)

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok, 

skrátený úväzok, 
na dohodu (brigády)

Termín nástupu: ihneď

Celková mzda (brutto): 700 - 800 EUR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- práca s mäsom a mäsovými výrobkami
- práca s pokladňou,

- predaj konečnému spotrebiteľovi,
- dokladanie a aranžovanie tovaru,

- udržiavanie čistoty a poriadku v predajni,
- práca na pravidelných inventúrach.

Požiadavky na zamestnanca:

- základné vzdelanie,
- stredoškolské bez maturity,
- stredoškolské s maturitou,

- nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
- študent vysokej školy.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

zdravotný preukaz.

KONTAKT:

Kontaktná osoba: Ján Podhorčík

Tel.: +421 911 056 632
E-mail: janpodhorcik@gmail.com

inzercia

Stolnotenisový klub Rajec vás pozýva na 16. ročník 

VIANOČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO 

TURNAJA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

RAJECKEJ DOLINY, 

ktorý sa uskutoční v piatok 

27. decembra od 9.30 

vo veľkej telocvični ZŠ na Lipovej ulici v Rajci.

Prezentácia: 8.00 – 9.00 hod.

Hráči si donesú športové oblečenie, tenisky a raketu. 

Prví traja v každej kategórii budú odmenení, pre 

všetkých je pripravené občerstvenie. 

Bližšie informácie získate 

na telefónnom čísle 0944 014 067 (Jozef Kavec).

PRÍĎTE SPOLU S NAMI STRÁVIŤ PRÍJEMNÉ 
VIANOČNÉ PREDPOLUDNIE! TEŠÍME SA NA VÁS!
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1/1/2020 
17.00

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

VÍTAME 
NOVÝ ROK 2020

MESTO RAJEC

NÁMESTIE SNP

DEDO JARO s dobrom a pesničkami

novoročný POZDRAV PRIMÁTORA Milana Lipku

SVETELNÁ SHOW

FARIZEO

08/02/202008/02/2020

MESTSKÝ PLESMESTSKÝ PLES

MESTO RAJEC 
VÁS POZÝVA NA

RAJECKÝRAJECKÝ

19.30 

KULTÚRNY DOM

od 19.30 hod.
KULTÚRNY DOM

25,00

Do tanca hrá hudobná skupina
EXTRA z Považskej Bystrice

PREDPREDAJ: 
Mestská knižnica Rajec: pondelok – piatok 8.00 až 16.00 hod.

Cena vstupenky: / osoba25,00 € 

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

VIANOČNÉ 
TRHY 2019

MESTO 
RAJEC

Námestie SNP / od 15.00

14.12. SOBOTA

13.12. PIATOK

21.12. SOBOTA

15.12. NEDEĽA 22.12. NEDEĽA

20.12. PIATOK

◌ HUDOBNÉ VIANOCE
   ZUŠ Rajec
◌ folklórna skupina

   KĽAK z Fačkova

◌ spevácka skupina STUDNIČKY
◌ tanečná skupina ART IN MOTION
◌ VINŠUJEME TOMU DOMU
   folklórny súbor BLANCIAR 
   a spevácka skupina ĽUBOVNÍK
◌ spevácka skupina MALOČERŇANSKÉ DIEVČATÁ

◌ spevácka skupina

   ZÁVADSKÉ ŽENY
◌ folklórna skupina

   ĎURČANSKÁ PÄŤKA
◌ hudobná skupina

   RETRO

◌ TEŠÍME SA NA VIANOCE
   zábavné pásmo 

   ZŠ LIPOVÁ Rajec
◌ HELIGONKÁRI SPOD KĽAKU
◌ pesničkár

   LUKÁŠ FODREK

◌ ZBOR SV. LADISLAVA
◌ KRASŇANCI 
   heligonkári z Krasňan

◌ ŽIVÝ BETLEHEM 10.00/15.00/18.00 

◌ PRIMATORSKÝ PUNČ, 
   POSLANECKÁ KAPUSTNICA
◌ folklórna skupina FAZULIARI z Pov. Chlmca
◌ ľudová hudba PARTA zo Strečna

13. - 22.12.201913. - 22.12.2019
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