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MESTO CHCE bOJOVAť 
S VANDAlIZMOM EfEKTÍVNEJšIE

Na prelome rokov sa mala do-
končiť výstavba ďalšieho nájom-
ného bytového domu pri bývalej 
Medike. Kedy sa budú odovzdávať 
byty novým nájomcom?

Samotný bytový dom koncom 
minulého roka naozaj dokončený 
bol, stihli sa tiež vybudovať spev-
nené plochy, dopravné značenie 
atď. Niektoré úkony, potrebné pre 
úspešnú kolaudáciu a samotný 
prevod bytov na mesto, sú však 
stále v procese realizácie. Tento 
čas chceme využiť na výber uchá-
dzačov o mestské nájomné byty, 
už na decembrovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva bola vy-
žrebovaná komisia na výber týchto 
uchádzačov a prvýkrát zasadla 6. 
februára. Dúfam, že do konca mar-
ca sa podarí dokončiť všetko okolo 
tohto bytového domu, a teda aj 
výber uchádzačov, pretože na jar 
už bude potrebné sústrediť sily na 
nové investičné zámery, ktoré sú 
na tento rok naplánované.

Pri tomto bytovom dome pribu-
dol aj nový hrací prvok pre deti. 
Kto fi nancoval jeho vybudova-
nie? Plánuje mesto v budúcnosti 
rozširovať toto detské ihrisko, 
prípadne dobudovať iné oddycho-
vé prvky v meste?

Mesto získalo v minulom roku 
grant zo zamestnaneckého granto-
vého programu Daruj radosť spo-
ločnosti Kofola Československo, 
a.s., na detské ihrisko v sume 1800 
eur. Celkové náklady boli 2500 eur, 
s tým, že vzhľadom na prebiehajú-
ce práce na novom bytovom dome 

bolo možné umiestnenie až kon-
com roka 2019. Spoločnosti Kofola 
patrí za túto podporu naozaj veľká 
vďaka.

Čo sa týka druhej časti otázky, 
postupne chcem, aby sme jed-
nak rozširovali a najmä obnovo-
vali detské ihriská, tento rok ale 
určite pristúpime k budovaniu 
tzv. dopadových plôch pri jed-
notlivých prvkoch. Tieto prvky 
už totižto nespĺňajú bezpečnostné 
predpisy, nehovoriac o tom, že 
priestor v ktorom sú osadené, je 
niekedy samé blato.

V našom meste sa rozmohol 
vandalizmus, ktorý veľakrát spô-
sobia maloleté osoby. Ako chcete 
bojovať proti tomuto fenoménu?

Som naozaj rozčarovaný 
z konania maloletých vandalov. 
Založenie požiaru na tenisových 
kurtoch, vlámanie do futbalové-
ho klubu či ničenie pomníkov na 
cintoríne, to už je silná káva. Všetka 
česť patrí Obvodnému oddeleniu 
PZ SR v Rajci za to, že boli tieto 
skutky rýchlo objasnené. Tento rok 
chceme proti vandalizmu bojo-
vať účinnejšie a efektívnejšie. Už 
v minulom roku sme začali s rozší-
rením kamerového systému, v čom 
chceme pokračovať aj tento rok, no 
a plánujeme tiež inštalovať viacero 
fotopascí, pomocou ktorých chce-
me identifi kovať nielen vandalov, 
ale aj pôvodcov čiernych skládok. 
Koniec koncov, blíži sa výberové ko-
nanie na náčelníka mestskej polície, 
takže od uchádzačov budem okrem 
iného určite očakávať návrhy na 
riešenie problému s vandalmi.

Minulý rok sa začal čistiť tok Raj-
čanky od náletových drevín. bude 
sa v týchto prácach pokračovať aj 
v tomto roku?

áno, tak ako som minulý rok 
avizoval, správca toku Slovenský 
vodohospodársky podnik postupne 
odstránil dreviny a kroviny z koryta 
Rajčanky. Som rád, že sa to stihlo 

v rámci prebiehajúceho mimove-
getačného obdobia. Následne by 
podľa dohody o spolupráci mali 
vodohospodári pokračovať od-
stránením nánosov a naplavenín 
z koryta. Koryto bude síce dosť 
nevzhľadné bez zelene, samotná 
regulácia však bude opäť plniť svoj 
účel, ktorým je protipovodňová 
ochrana. A bezpečnosť je v tomto 
prípade prvoradá.

blíži sa jarné obdobie a postup-
ne sa plánujú rôzne investičné ak-
cie v meste, niektoré z nich chcete 
zrealizovať aj prostredníctvom 
eurofondov. Čo všetko pripravuje-
te v tomto roku?

V minulom čísle som hovoril 
o časti zámerov alebo podaných 
či schválených projektoch, ako 
sanácia vlhkosti mestského múzea, 
zateplenie klubu dôchodcov, vybu-
dovanie cyklochodníka Rajec – Šuja, 
nabíjacej stanice pre elektromobily 
atď. S pribúdajúcim časom, možno 
blížiacim sa koncom aktuálneho 
programového obdobia na čerpa-
nie prostriedkov z fondov EÚ sa aj 
možnosti rozširujú. Nedá sa dopre-
du predpokladať, či žiadosti budú 
úspešné, alebo nie, treba mať však 
v zálohe viacero zámerov a tre-
ba byť pripravený. Aktuálne takto 
pracujeme na veľmi peknom zámere 
viacerých vodozádržných opatrení, 
v prípade, že bude projekt úspešný, 
budeme zachytávať dažďovú vodu 
v areáloch materských škôl a na ZŠ 
Lipová, a taktiež je zámer zachy-
távať dažďovú vodu a čiastočne 
revitalizovať priestor na tzv. Turbíne. 

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

S VANDAlIZMOM EfEKTÍVNEJšIE
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Zapojte sa do hlasovania: 
IHRISKO ŽIHADIELKO na rok 2020 AJ PRE MESTO RAJEC

Zapojte sa do hlasovania: 
 na rok 2020 AJ PRE MESTO IHRISKO ŽIHADIELKO RAJEC

Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o detské ihriská, ktorú organizuje spoločnosť Lidl už po piatykrát.
A tentokrát má možnosť zapojiť sa do súťaže aj naše mesto Rajec.

Celkom 93 miest na Slovensku si od 13. januára zmeria hlasy v jednej spoločnej kategórií. 
Ihriská získa tých desať miest, ktoré budú mať v posledný deň súťaže – 29. februára najviac hlasov. 

Víťazov zverejní Lidl tradične po notárskom overení výsledkov najneskôr v polovici marca. 
Slávnostné otvorenie ihrísk je plánované v priebehu júnových víkendov

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  

pracovnej pozície:

vedúci/vedúca 
finančného oddelenia

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá, požiadavky  
a zoznam dokladov potrebných k žiadosti  

o zaradenie do výberového konania sú uvedené  
na webovej stránke mesta Rajec  

www.rajec.sk alebo www.rajec.info

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr 
do 21. februára 2020 vrátane do 14.00 hodiny do 
podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2 
alebo zaslať poštou na adresu:

Mestský úrad
Námestie SNP 2/2

015 22  Rajec

v zalepenej obálke s označením „výberové konanie – 
vedúci/vedúca finančného oddelenia – neotvárať“ 
a uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa.
Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.
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Mesto Rajec malo k 31.12.2019 5865 obyvateľov,  
z toho 2925 mužov a 2940 žien. Na porovnanie,  
k 31.12.2018 malo naše mesto 5860 obyvateľov.

V RAJCI SA 
NAJČASTEJšIE RODIlI 

EMy A DáVIDOVIA

Pani Jozefa babjaková, za 
slobodna Šimková, sa narodila 
v Rajci 26. decembra 1919. Takže 
tohtoročné Vianoce vo svojom ži-
vote slávila po STÝkrát. Celý život 
prežila v našom meste.

Po skončení Gymnázia pracova-
la ako účtovníčka v bratislavskej 
nemocnici a neskôr v žilinskej 
nemocnici. V roku 1946 sa vydala. 
Spolu s manželom Michalom vy-
chovali dve deti. Dnes jej robí ra-
dosť päť vnúčat, šesť pravnúčat a 
dve prapravnúčatá. Od roku 1954 
pracovala vo výrobnom družstve 
Rajčanka, najskôr ako účtovníčka, 
potom ako ekonómka. Bola vždy 
plná optimizmu, milá, veselá, 
zásadová a pracovitá žena, ktorá 
vždy žila a pracovala na 100 %, 
aj preto sa jej ušla prezývka 
„Smernica“. V roku 1975 odišla 
na dôchodok. Aj keď staroba si 
postupne vyberá svoju daň, pani 
Babjaková stále prežíva šťastné 
chvíle v kruhu svojich najbližších, 
ktorí sa o ňu príkladne starajú.

Ku mnohým gratulantom sa 
pridal aj pán primátor Milan Lipka 
a Zuzana Žideková, predsedníčka 
sociálno-zdravotnej komisie, ktorí 
oslávenkyňu navštívili v novom 
roku a osobne jej zablahoželali.

Pri príležitosti krásneho jubilea 
prajeme pani Babjakovej ešte veľa 
lásky a pokoja a príjemné chvíle 
strávené v kruhu milujúcej rodiny.

Zuzana Žideková
Snímka: archív rodiny

V roku 2019 sa narodilo 57 detí 
(32 chlapcov a 25 dievčat), čo 
je o šesť detí menej ako v roku 
2018. Najčastejšie dievčenské 
mená zapísané v rodnom liste ra-
jeckých detí v minulom roku boli 
Emma či Ema (vyskytli sa trikrát), 
narodili sa aj dve Veroniky, Simo-
ny či Michaely. Medzi chlapcami 
viedlo tiež trikrát meno Dávid, po 
dvakrát sa vyskytlo meno Matúš, 
Marek, Ján, Peter, Jakub, Matias 
a Richard.

Medzi netradičnejšie a menej 
používané mená zapísané do 
rodných listov detí patrili mená 
ako Emma Amélia, Amanda, 
Eliana, Maxim či Matias.

V minulom roku vstúpilo do 
stavu manželského 58 snúbenec-
kých párov (čo bolo o 4 sobáše 
viac ako v roku 2018), z toho 33 

párov sa zosobášilo v Rajci a 25 
párov sa rozhodlo pre sobáš 
mimo nášho mesta.

Zomrelo 53 našich spoluobča-
nov (o štyroch viac ako v pred-
chádzajúcom roku), z toho 24 
mužov a 29 žien.

93 osôb (39 mužov a 54 žien) 
sa rozhodlo z nášho mesta 
odsťahovať. Naopak, do nášho 
mesta sa prisťahovalo 94 osôb, 
z toho 34 mužov a 60 žien.

Najstaršou obyvateľkou nášho 
mesta je aj naďalej Jozefa Bab-
jaková, rod. Šimková, ktorá sa 
29.12.2019 dožila krásneho veku 
100 rokov.

Podklady: J. Uhláriková,
odd. vnútornej správy MsÚ Rajec 

Spracovala: Z. ščasná,
odd. kultúry MsÚ Rajec

Snímka: internet

NAJSTARšIA 
ObyVATEľKA 
MESTA RAJEC 

OSláVIlA 
životné jubileum
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Mestská knižnica Rajec sa zapojila v minulom 
roku do celoročného projektu Jednu knihu 
ročne (knižnici). 

Zástupcovia mesta Rajec sa 29. novembra 2019 zúčastnili cvičenia s názvom Rajec 
2019, ktoré sa uskutočnilo na pôde Univerzitného vedeckého parku Žilinskej 
univerzity v Žiline (UNIZA). 

JEDNU KNIHU ROČNE 
PRE RAJECKÚ KNIŽNICU

AKO ČElIť DEZINfORMáCIáM  

Cvičenie „Rajec 2019“

Autorkou projektu je Marta Mo-
ravčíková, ktorej inšpiráciou pre 
vytvorenie tohto projektu bol fakt, 
že knižnice na Slovensku už roky 
nemajú toľko peňazí, aby mohli 
svoje knižničné fondy rozširovať 
tak, ako by chceli, a tak, ako by 
chceli ich čitatelia.

Inými slovami, nemajú za čo 
nakupovať toľko nových kníh či 

periodík, koľko by pre svojich 
čitateľov potrebovali a chceli. 
Mottom projektu je: Kúpiť – pre-
čítať – darovať. Pre rozvoj čítania 
je dôležitý aj druhý krok: knihu 
najskôr prečítať. Mestská knižnica 
sa zapojila do tohto projektu ako 
51. knižnica v poradí.

Za rok trvania projektu sme zís-
kali od našich priaznivcov dvadsať 

Cvičenie bolo organizované 
Fakultou bezpečnostného inži-
nierstva UNIZA v rámci projektu 
Zvyšovanie kapacít a priprave-
nosti verejnej správy na hybridné 
hrozby, ktorý vznikol na základe 
iniciatívy organizácie GLOBSEC, 
bol podporený z operačného 
programu Efektívna verejná 
správa a je spolufinancovaný zo 
zdrojov Európskeho sociálneho 
fondu.

Praktické cvičenie bolo situova-
né v meste rajec a tematicky za-
merané na hybridné hrozby, ktoré 
sú aktuálne riešené aj Spoločným 
rámcom pre boj proti hybridným 
hrozbám, prijatým Európskou 
úniou v roku 2016, a tiež Koncep-
ciou pre boj Slovenskej republiky 
proti hybridným hrozbám. Témou 
cvičenia bola činnosť predsta-
viteľov verejnej správy na rôz-
nych úrovniach riadenia a iných 
dotknutých inštitúcií pri riešení 
udalosti, následkom ktorej došlo 
k šíreniu nepodložených infor-
mácií a konšpirácií, ktoré vážnym 
spôsobom ovplyvnili spoločenskú 

situáciu v samotnom regióne, naj-
mä v meste, no zasiahli aj rôzne 
úrovne riadenia štátu.

Predstavitelia mesta rajec 
svojou aktívnou účasťou prispeli 
k zdarnému priebehu cvičenia, 
v rámci diskusií zodpovedali mno-
ho otázok, ktoré sa týkali aktuál-
nej situácie v meste Rajec s ohľa-
dom na bezpečnostné prostredie 
mesta a boli dôležitou súčasťou 
vyhodnotenia cvičenia.

Možno zhodnotiť, že cviče-

nie Rajec 2019 splnilo svoj účel. 
Každé takéto cvičenie preverí 
pripravenosť jednotlivých subjek-
tov a zložiek podieľajúcich sa na 
cvičení. Z pozície organizačného 
tímu sa chceme pekne poďakovať 
predstaviteľom mesta Rajec za to, 
že prijali pozvanie a zúčastnili sa 
cvičenia.

Ing. Michaela Jánošíková,
fakulta bezpečnostného

inžinierstva, UNIZA
Snímka: autorka

kníh, za ktoré sme vďační nielen 
my v knižnici, ale už ich ocenili aj 
naši čitatelia tým, že stále putujú 
z rúk do rúk a neohrejú sa dlho 
v policiach. Desať kníh sme získali 
pre detské oddelenie, štyri knihy 
do fondu náučnej literatúry a šesť 
kníh do beletrie pre dospelých.
 Všetkým darcom ďakujeme 
a dúfame, že myšlienku darovania 
novovydaných kníh podporia aj 
ďalší naši priaznivci.

Z. ščasná,
odd. kultúry MsÚ Rajec
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Poškodením náhrobných ka-
meňov vznikla škoda vo výške 
najmenej 5000 eur.

Podozrivými sú piati maloletí 
chlapci vo veku od 9 do 12 rokov 
z okresu Žilina. Policajti zároveň 
zistili, že motívom konania malole-
tých neboli žiadne znaky rasovej, 
etnickej či náboženskej neznášan-
livosti, nenávisti voči inej skupine 
osôb alebo propagácia ideológie, 
ktorá by smerovala k potláčaniu 
základných práv a slobôd.

Trestné stíhanie maloletých bude 
vzhľadom na vek maloletých zasta-
vené.

Aktuálne informácie Policajného 
zboru môžete nájsť aj na oficiálnej 
stránke na Facebooku www.facebo-
ok.com/policiaslovakia .

Ďalej polícia vyzýva vodičov 
motorových vozidiel k zdržaniu sa 
požívania alkoholických nápojov 
pred a počas jazdy. Kontroly na 
zisťovanie požitia alkoholu u vo-
dičov motorových vozidiel, ale aj 
nemotorových účastníkov cestnej 
premávky (cyklisti, chodci) budú 
aj naďalej pokračovať. Tu taktiež 
žiadame nemotorových účastníkov 
cestnej premávky o používanie 
reflexných prvkov, aby boli dobre 
viditeľní.

V tejto súvislosti bol v meste 
Rajec kontrolovaný policajnou 

hliadkou Obvodného oddelenia PZ 
Rajec v nočnej dobe zo 17.01.2020 
na 18.01.2020 28-ročný vodič mo-
torového vozidla, ktorý sa podrobil 
dychovej skúške na zistenie prítom-
nosti alkoholu v dychu, kde výsled-
ná hodnota bola 1,58 promile, čím 
sa dopustil trestného činu ohroze-
nia pod vplyvom návykovej látky 
§ 289 Trestného zákona. Vodičovi 
bola následne obmedzená osobná 
sloboda v zmysle Trestného poriad-
ku a bol riešený v tzv. superrýchlom 
konaní Okresným súdom v Žiline, 
vydaním trestného rozkazu.

Občania môžu svoje poznatky 

prísť oznámiť osobne na Obvodné 
oddelenie PZ rajec alebo na zná-
me tel. číslo 158 a aj 159 (Mestská 
polícia Rajec), prípadne vložiť 
oznam (aj anonymný) do schránky 
dôvery, ktorá sa nachádza hneď 
vľavo pri vchodových dverách 
Obvodného oddelenia PZ Rajec 
vo vestibule MsÚ Rajec. Za kladné 
poznatky, postrehy a oznámenia 
občanom vopred ďakujeme a teší-
me sa na spoluprácu.

mjr. PhDr. Miloš Jarina,
riaditeľ Obvodného oddelenia 

Policajného zboru SR v Rajci
Snímka: archív OOPZ Rajec

SKVElá PRáCA RAJECKýCH 
POlICAJTOV

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rajci po intenzívnom 
pátraní odhalili aktérov, ktorí poškodili 20 dobových náhrobných kameňov zo žuly 
a pieskovca na Židovskom cintoríne v mestskej časti mesta Rajec, zv. Skotňa. 

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU 

AKCIA  do 31.3.2020-20%  

 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

PONÚKAM INDIVIDUÁLNE

DOUČOVANIE MATEMATIKY

PRE ŽIAKOV 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Tel.: 0903 317 452

inzercia
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Zš lIPOVá: 

Učenie, ktoré baví...
školský rok sme začali s elánom. Žiaci sú voči ostatným vo výhode – počítajú svoj 
rok ináč ako ostatní. Je kratší, inak sa začína, inak sa končí. Tento školský rok sa 
prehupol do svojej druhej polovice, ale nás teší, že sa máme sčím pochváliť. 

Škola školákov baví a aby nás 
to bavilo ešte viac, vybrali sme 
sa často aj do sveta praktického 
poznávania.

V septembri sa žiaci 2. ročníka 
zúčastnili zážitkového vyučova-
nia v priestoroch motýlej záhra-
dy a Zookontakte v Liptovskom 
Mikuláši. Pozreli si kompletný život 
motýľov. Aj ostatné zvieratá mohli 
obdivovať úplne zblízka. Dotkli sa 
pelikána, klokana, papagája. Pobe-
hovali medzi ovečkami a kozami. 
Páčili sa im mláďatá leva, tigra 
a medveďa. Sokoliari im predviedli 
ukážky letu dravých vtákov. (Mgr. 
M. Orlinská, Mgr. M. Tabačková, 
Mgr. L. Žuffová)

Aj tretiaci sa vybrali za dob-
rodružstvom. Miestom ich pozná-
vania bola ZOO Lešná na Morave. 
Našli nové neznáme zvieratá – ara-
sari, bongo, zobákorožec, dželada, 
leňoch, tamarín. Slony ako balvany 
a opičky zlodejky, tiež klokany len 
kúsok od nich, veselé ary, bláznivé 
uškatce, veľmi vysoké žirafy a zve-
davé tučniaky. Poďakovanie patrí 
všetkým rodičom, perfektnému 
vodičovi a p. Čibenkovej. (Mgr. A. 

Šebánová, III.B Mgr. J. Paulinyová)
V októbri sa žiaci 4. ročníka 

zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej 
navštívili Múzeum dopravy v Rajec-
kých Tepliciach, Budatínsky zámok 
a Kysuckú hvezdáreň. Netradičná 
výučba pomohla žiakom spoznať 
vývoj dopravy na Slovensku od 
najstarších čias až po súčasnosť 
a oboznámiť sa s historickými 
skutočnosťami života ľudí na Bu-
datínskom hrade. (Mgr. D. Ďurišo-
vá, Mgr. B. Paprskárová, Mgr. M. 
Muchová)

Prebehli už takmer všetky 
školské kolá olympiád: technickej, 
biologickej, anglickej, dejepisnej, 
olympiády zo slovenského jazyka 
a matematická Pytagoriáda. Víťa-
zov čakajú okresné kolá.

Technická olympiáda už má 
okresné kolo za sebou a Daniel 
Vysoký (VII.B) sa teší z 3. mies-
ta. Lukáš Úradník a Marko Vríčan 
(obaja z IX.C) obsadili 5. miesto. 
(Ing. A. Luptáková)

Zaujímavé sú aj športové výkony 
našich žiakov. V Behu 17. novem-
bra, ktorý sa konal v Žiline, sestry 
Kalinové, Sofia (VI.C) a Sarah 

(IX.A), získali 4. miesto.
V okresnom kole cezpoľného 

behu v Žiline tiež zahviezdili už 
spomínané sestry Kalinové a spolu 
s Karolínou Kupkovou (VI.A) získali 
1. miesto v súťaži družstiev. V jed-
notlivcoch Sarah Kalinová obsadila 
2. miesto.

Na Majstrovstvách kraja cez-
poľného behu v L. Mikuláši získali 
sestry spolu s Kvetoslavou Galio-
vou 6. miesto.

Vo futbalovom turnaji v L. Lúčke 
družstvá dievčat aj chlapcov získali 
2. miesto.

Tesne pred Vianocami získali 
dievčatá z ôsmeho ročníka vo flor-
balovom turnaji v Lietavskej Lúčke 
2. miesto. (Mgr. J. Veselá, Mgr. Ľ. 
Majerčiak)

Prišiel čas hodnotenia polročnej 
práce. Učitelia v nej radi ponú-
kajú a pomáhajú. Všetci veria, že 
sa to dá – ponúkať, pomáhať a aj 
sa radovať. Z výsledkov sa veľmi 
tešíme a školákom prajeme dobrý 
štart do druhej polovice školského 
roka 2019/2020.

Mgr. J. Paulinyová
Snímka: archív školy
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Zš lIPOVá: ExKURZIA 
V SKláRňACH RONA

Žiaci Ix.A a VIII.b sa pod vedením Ing. Martiny fraštiovej a Mgr. Aleny Muchovej 
zúčastnili 6. decembra 2019 exkurzie v sklárňach v lednických Rovniach. boli 
svedkami zložitého procesu výroby skla.

V sobotu 9. novembra sa vybraní žiaci Katolíckej spojenej školy zúčastnili exkurzie 
do ostravského Sveta techniky. Tento výlet sa mohol uskutočniť vďaka grantu od Na-
dácie Volkswagen Slovakia. 

Na vlastné oči videli a cítili páľavu 
z tavných pecí, kde sa piesok menil 
na zázračnú hmotu, z ktorej pomo-
cou výrobných liniek vyšli trblieta-
vé poháre na víno. Pán sprievodca 
žiakom porozprával zaujímavú 
históriu vzniku Lednických sklární. 
Následne ich previedol ďalšími od-
deleniami spoločnosti Rona. Žiaci 

boli ohromení ručnou technikou 
výroby skla, takzvaným fúkaním. 
Mali možnosť vyskúšať si maľo-
vanie na hotové poháre. Nakoľko 
sklárne spolupracujú so strednou 
sklárskou školou, ktorá je jediná 
na Slovensku, študenti majú väčšie 
možnosti uplatniť sa na trhu. Naši 
žiaci si odniesli nielen zážitky, ale aj 

výrobky z podnikovej predajne za 
výhodné ceny.

Sme presvedčení, že aj táto 
exkurzia priblížila našim žiakom 
tradičnú výrobu na Slovensku 
a možno niektorých inšpirovala vo 
výbere budúceho povolania.

Mgr. Alena Muchová, Zš lipová
Snímky: archív školy

Vďaka nim bude môcť tento 
školský rok, v rámci projektu 
Radosť z nového a nepoznané-
ho, cieľová skupina žiakov našej 
školy zažiť vyučovanie a pred-
stavenie niektorých zaujímavostí 
nášho regiónu iným, netradičným 
spôsobom. V rámci workshopov 
a prednášok budú môcť vniknúť 
do tajov niekdajších remesiel 
a zručností našich predkov. Počas 
spoločne stráveného času s fun-
dovanými lektormi budú môcť 
vyrábať výrobky z kože, včelieho 
vosku, dreva, ako i obdivovať krá-
su tradícií nášho regiónu.

Projekt začal prehliadkou veľké-
ho komplexu v Ostrave. Tri hodiny 

sa v rámci troch poschodí žiaci 
zoznamovali v oddeleniach Veľký 
svet techniky, Detský svet, Svet 
civilizácie, Svet vedy a objavov 
a Svet prírody interaktívnym spô-
sobom so zaujímavosťami prírody, 
vesmíru a ľudského života. Žiaci 
si mohli vyskúšať a overiť rôzne 
fyzikálne zákonitosti, „preskúmať“ 
vesmír alebo sa dozvedieť zaují-
mavým spôsobom o živote ľudí 
v rôznych krajinách sveta. Počas 
návštevy si mohli pozrieť 3D film 
o svetových oceánoch a úžasnej 
pestrosti života v nich. Niektorí 
stihli science show, na ktorej si 
mohli pod vedením skúsených 
vedcov na vlastnej koži vyskúšať 

niektoré pokusy. V obchode so 
suvenírmi na prízemí si deti mohli 
zakúpiť rôzne interaktívne hračky, 
edukačné pomôcky a zaujímavé 
suveníry, ktoré im budú pripo-
mínať tento deň. Po prehliadke 
Sveta techniky sme navštívili ob-
chodný dom Ikea v Ostrave, kde 
sme sa naobedovali a popozerali 
nábytok i bytové doplnky a pokú-
pili i čo-to z adventnej a vianočnej 
ponuky.

Tešíme sa na pokračovanie pro-
jektu a dúfame, že budeme mať aj 
v budúcnosť možnosť realizovať 
podobné akcie vďaka získanej 
finančnej podpore.

Mgr. Andrea Joneková

NáVšTEVA SVETA TECHNIKy V OSTRAVE
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V Katolíckej spojenej škole v Rajci vidíme veľký potenciál 
v podpore rozvoja emocionálneho a sociálneho učenia sa 
detí už v mladšom školskom veku. 

Naša škola sa preto zapojila 
do programu Kamaráti Jabĺč-
ka (zastrešeného organizáciou 
Partnership for Children), ktorý 
je určený pre deti vo veku 8 až 10 
rokov. Vyškolený pedagóg počas 
celého školského roka pravidelne 
pracuje so skupinou detí, pričom 
sa zameriava na témy ako pocity, 
komunikácia, priateľstvo, riešenie 
problémov, šikanovanie, zmeny 
a straty v živote, ako aj nové za-
čiatky. Podporuje ich emocionálnu 
pohodu a pomáha im rozvíjať 
zručnosti potrebné pre zvládanie 
ťažkých pocitov a situácií. Hodiny 
nie sú súťaživé, dôraz sa kladie 
na spoluprácu, zdieľanie nápadov 
a vzájomnú pomoc.

V rámci programu si deti osvoja 

veľa sociálnych zručností, pro-
stredníctvom ktorých sa naučia 
používať pozitívne zvládacie 

SÚťAŽ: ZIMA NA šKOlE 
Vianoce sú tým najkrajším obdo-

bím nielen pre dospelých, ale naj-
mä pre deti. Veru, aj našim deťom 
v Materskej škole na Ul. obran-
cov mieru v triede mravčekov sa 

rozžiarili očká pri výzdobe triedy 
a stromčeka, preto sme sa rozhod-
li, že sa zapojíme do súťaže ZIMA 
NA ŠKOLE o najkrajšiu výzdobu 
MŠ. Súťaž prebiehala od decem-
bra do januára a na výhru v súťaži 

sme potrebovali čo najviac bodov, 
ktoré sme získali vďaka aktívnemu 
hlasovaniu rodičov a zamestnan-
cov MŠ, za čo im patrí úprimné 
poďakovanie. Na základe výsledkov 
sme získali 1. miesto, ocenené 30 
zdravými dobrotami a PROJEKTO-
ROM, ktorý využijú všetky triedy 
pri vzdelávacích aktivitách.

NáVšTEVA šKôlKAROV 
V DOMOVE VďAKy

Pomáhať a robiť radosť iným je 
hádam najkrajšia vlastnosť, ktorú 
dostáva človek do vienka už pri 
narodení. Len na nás záleží, ako 
s ňou naložíme. Preto už odmala 
vedieme deti k úcte a pochopeniu 
starších. 15. januára deti z trie-
dy mravčekov navštívili starkých 
v Domove vďaky, aby im zaspie-
vali a zavinšovali veľa zdravia do 
nového roku. Touto návštevou sme 
všetkým vyčarili úsmev nielen na 
perách, ale i v očiach.

Za spoločne prežité chvíle v Do-
move vďaky všetkým ďakujeme.

bc. Andrea Stehlíková
Snímka: archív školy

KSš: PODPORUJEME U DETÍ 
ROZVOJ ZRUČNOSTÍ PRE ŽIVOT 

mš Obrancov mieru: Aktivity v zime

Víťazná fotografia s vianočnou výzdobou.

stratégie, a naším cieľom je, aby 
ich používali nielen v škole, ale 
aj mimo triedy v každodennom 
živote, preto plánujeme pravi-
delné pokračovanie aj vo vyšších 
ročníkoch.

Kolektív KSš
Snímka: archív školy
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70. VýROČIE ZAlOŽENIA SPOlKU 
CHOVATEľOV POšTOVýCH HOlUbOV

V septembri v roku 1949 bol 
založený spolok aj v Rajci pod 
evidenčným číslom 0301. Zakla-
dajúci členovia boli Ján Kašiak, 
Leopold a Alexander Šujanskí, 
Jozef Hulín, Jozef Kotrík, Jozef 
Špánik, Ján Šimček a František 
Pekara. Spolok CHPH v Rajci 
prešiel rôznymi zmenami. V roku 
1954 bola celá činnosť chovateľov 
poštových holubov na Slovensku 
riadená cez Zväzarm. Na toto 
obdobie chovatelia spomínajú 
veľmi dobre, pretože nácviky 
a preteky poštových holubov boli 
refundované. Od roku 1959 cho-
vatelia poštových holubov boli 
zaradení do Slovenského zväzu 
drobnochovateľov a od roku 1990 
sa odčleňujú a zakladajú samo-
statný zväz pod názvom Sloven-
ský zväz chovateľov poštových 
holubov (SZ CHPH) so sídlom 
v Bratislave. V súčasnosti má 
základná organizácia CHPH Rajec 
24 členov z Rajca a blízkeho 
okolia. Už v 70. rokoch sa v Rajci 
organizovali výstavy na okresnej 
úrovni. V rokoch 2004, 2008, 2011 
pod záštitou oblastného výboru 
Žilina členovia ZO Rajec zorgani-
zovali veľmi vydarené regionálne 
výstavy. Terajšia členská základňa 
sa môže pýšiť perfektne vybudo-
vaným krúžkovacím strediskom, 
ktoré je celé oplotené, postavené 
z dvoch unimobuniek, oblože-
ných tatranským profilom. Veľmi 
účelné prístrešky chránia chova-
teľov pred dažďom pri nasádzaní 
holubov na pretek. Od založenia 
spolku v Rajci jeho členovia vždy 
patrili k popredným chovateľom 
v okresnom a neskôr oblastnom 
združení CHPH Žilina, ako aj 
v celorepublikovom meradle. Na 
začiatku sedemdesiatych rokov 
k chovateľskej špičke patrili Le-
opold Šujanský, Ján Gálik, Jozef 
Čerňanec, Jozef Buček, Mikuláš 
Sudor, Urban Kavecký. Začiatkom 
osemdesiatych rokov sa pridali 
Jozef Šimko, Vladimír Šimko, Šte-

fan Čerňanský, Vladimír Paulini, 
Vladimír Sudor, Pavol Pekara, 
Zdeno Vereš a ďalší. Záslužná 
a neoceniteľná pre ZO CHPH je 
práca nášho druhého najstar-
šieho člena, pána Jozefa Bučka. 
V rokoch 1979 - 1997 pracoval 
v najvyšších zväzových orgánoch. 
Už ako 27-ročný, v roku 1965, bol 
zvolený za predsedu OZ Žilina, 
kde pracoval v rôznych funkci-
ách až do roku 1998. Mimoriad-

ne úspechy dosiahol aj v chove 
štandardných holubov, a to nielen 
v rámci ZO, OZ či republiky, ale 
jeho holuby reprezentovali našu 
republiku na 11 olympiádach 
(Brusel, Blackpool, Katowice, 
Amsterdam, Tokio, Budapešť, 
Porto, Dortmund, Nitra, Oosten-
de a Poznaň). V jeho úspechoch 
pokračuje náš terajší predseda 
ZO Vladimír Sudor.

 Pokračovanie na strane 11

V roku 2019 sme si pripomenuli okrúhle 70. výročie založenia Spolku chovateľov 
poštových holubov v Rajci. Na Slovensku bol prvý Spolok chovateľov poštových 
holubov založený v liptovskom Mikuláši v apríli roku 1923. Prvým členom zo Žiliny 
sa stal Ing. arch. Vladimír Prochádzka. bol evidovaný v spolku v liptovskom Mikuláši.
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V decembri minulého roka sa uskutočnili dve zasadnutia 
výboru.

Prvé zasadnutie bolo dňa 
2.12.2019 ešte pred začiatkom 
inventarizácie ako mimoriadne 
a jeho predmetom bolo preroko-
vanie a schválenie mimoriadnej 
a náhodnej ťažby drevnej hmoty 
ešte do konca roka z dôvodu nut-
nosti spracovania, čím zákonite 
dôjde k prekročeniu ročnej plá-
novanej ťažby.

Predseda výboru tiež infor-
moval členov výboru o novej 
skutočnosti, že v evidencii ka-
tastrálneho úradu došlo k zmene 
účelu budovy na ulici Sládkovičo-
va z pôvodného určenia požiar-
na zbrojnica na administratívna 
budova, čím sa aktualizoval 
reálny stav budovy. Následne 
po skončení zasadnutia výboru 
sa jednotliví členovia zúčastnili 
inventarizácie majetku Cenzuálu 
v zmysle príkazného listu pred-
sedu.

Ďalšie plánované zasadnu-

tie výboru bolo 18.12.2019, na 
ktorom okrem kontroly plnenia 
uznesení predseda informoval 
členov výboru o predbežnom 
výhľade plnenia hospodárskeho 
plánu, aktuálnych úlohách do 
konca roka, ako aj ďalších rôz-
nych zámeroch v novom roku. Po 
konštruktívnej diskusii boli prijaté 
príslušné uznesenia. Po skončení 
oficiálnej časti zasadnutia výboru 
sa pokračovalo v neformálnej 
časti zasadnutia, ktorého sa 
zúčastnili všetci členovia DR, ako 
aj riadiaci pracovníci Cenzuálu. 
V úvode tejto časti zasadnutia 
sa predseda Cenzuálu všetkým 
úprimne poďakoval za vykonanú 
prácu v uplynulom roku, zaželal 
všetkým členom do budúceho 
roku pevné zdravie, veľa osob-
ných a pracovných úspechov.

Za výbor spoločenstva:
Ing. Karol Dobeš

Snímka: archív Cenzuálu

Dokončenie zo strany 10
Svojimi skúsenosťami prispieva 

k dobrému menu tak ZO Rajec, 
ako aj OZ. Od roku 1998 pracoval 
v rôznych funkciách v oblastnom 
združení, 12 rokov ako predse-
da. Počas jeho pôsobenia ako 
predsedu OZ CHPH boli v Žiline 
zorganizované dve vydarené 
celoštátne výstavy poštových 
holubov v mestskej športovej hale. 
Štyri roky pracoval v Prezídiu SZ, 
kedy sa podarilo slovenskému 
zväzu zorganizovať a usporiadať 
azda najväčšiu akciu holubárov na 
celom svete, Olympiádu pošto-
vých holubov, ktorá sa konala 
v NITRE v roku 2013. 12 rokov 
pracoval vo Valnom zhromaždení 
SZ. V športovej činnosti patrí pán 
Sudor k slovenskej špičke a medzi 
jeho najväčšie športové úspechy 
patria tituly generálny majster Slo-
venska v roku 1999, majster Slo-
venska dlhých tratí 1999, majster 
Slovenska stredných tratí 1999, 
majster Slovenska mláďat 2007, 
3. generálny majster Slovenska 
2007, majster Slovenska krátkych 
tratí 2009, majster Slovenska 
ročných holubov 2017, vicemaj-
ster Slovenska stredných tratí 
2017, majster Slovenska ročných 
holubov 2018, majster Slovenska 
krátkych a stredných tratí 2018, 
3. majster Slovenska superdlhých 
tratí 2018, 3. majster sveta Versele 
Laga 1996, účastník 5 olympiád: 
Bazilej, Kapské Mesto, Blackpool, 
Dortmund, Poznaň. Na olympiáde 
v Poznani vo februári 2019 získala 
jeho holubička striebornú medailu 
v kategórii SPORT “A“. V súčasnej 
dobe už druhé volebné obdobie 
pracuje v oblastnom výbore Žilina 
náš člen Štefan Čerňanský vo 
funkcii výcvikára.

Nielen týmto najaktívnejším 
chovateľom našej ZO, ale aj 
ostatným členom, zúčastňujúcim 
sa podujatí ZO a OZ, patrí veľké 
poďakovanie, lebo holubársky 
koníček je založený hlavne na ka-
marátstve, tolerancii a kompromi-
se. Na toto netreba zabúdať ani 
v budúcnosti, lebo aj tí najmenší 
chovatelia sú naši priatelia a sú tu 
pre nás a my sme tu pre nich.

Výbor ZO CHPH Rajec
Snímky: archív ZO CHPH

INfORMáCIE 
Z CENZUálU

70. VýROČIE 
ZAlOŽENIA SPOlKU 
CHOVATEľOV 
POšTOVýCH HOlUbOV
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ROK 2019 V TIlII OPäť S DEťMI

RODINNÉ CENTRUM POMOCI

Počas pätnástich rokov činnosti OZ Tilia v Rajci sa rôzne menili témy našich aktivít. 
To, čo bolo v danom roku prioritou, záviselo od záujmu a časových kapacít našich 
spolupracovníkov (OZ Tilia funguje len na dobrovoľníckej báze), finančných zdrojov aj 
situácie v našom okolí. 

Venovali sme sa napríklad výsad-
be stromov, ochrane živočíchov, 
monitoringu netopierov, vzdeláva-
niu pedagógov, záchrane mokradí, 
včelárstvu či tradičnému ovocinár-
stvu.

V žiadnom období však po-
pri iných činnostiach nechýbala 
rôznorodá práca s deťmi. Aj v roku 
2019 sme takmer 20 dopoludní 
v OZ Tilia venovali deťom. Škôlkari 
sa učili, ako rastie chlieb, sami si 
vyskúšali prácu s cestom. Vyrábali 
sme sviečky, voskované obrúsky, 
prívesky či magnetky. Pre školá-
kov to zas boli rôzne ekovýchovné 
programy počas tábora, modelo-
vé vyučovacie hodiny v prírode, 

tvorivé dielne. Nezabudnuteľným 
zážitkom boli návštevy včelnice 
vo Fačkove. Staršie deti sa k nám 
pridali aj na brigády pri starostli-
vosti o vysadené stromy. Väčšina 
stretnutí s deťmi sa nezaobišla bez 
kreatívnej činnosti – niečo spolu 
vyrobiť, odniesť si vlastnoručne 
urobenú maličkosť.

Ďakujeme mestu Rajec za 
podporu týchto tvorivých akti-
vít formou dotácie, z ktorej sme 
zakúpili časť potrebného materiálu. 
Vďaka patrí aj všetkým dobrovoľní-
kom, ktorí sa k nám v minulom roku 
pridali.

Eva Stanková, OZ Tilia
Snímka: archív združenia

bEZPlATNÉ ZáKlADNÉ SOCIálNE PORADENSTVO:
Poskytnutie základných informácií o možnostiach 
riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie 
a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Pomoc pri podávaní žiadostí do zariadení pre seniorov, 
domovov sociálnych služieb a do špecializovaných 
zariadení.
Pomoc pri získavaní informácií potrebných na vybave-
nie invalidných a iných dôchodkov a štátnych dávok.

bEZPlATNÉ PRáVNE PORADENSTVO:
utorok a štvrtok od 8.00 do 14.00 hod. a možnosť 
objednania sa
násilie, rodinné vzťahy, majetkové vzťahy

bEZPlATNÉ PSyCHOlOgICKÉ PORADENSTVO:
vzťahové problémy, poradenstvo v oblasti vývinu, 
výchovy a vzdelania,
preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní 
sociálno-patologických javov,
podporné / svojpomocné skupiny pre obete sexuál-
neho násilia, pre rodičov, ktorým zomreli deti, ženy po 
potratoch

Nadácia pre podporu rodiny ŽSK

Objednanie sa ku špecialistom je možné
osobne v sídle Nadácie ŽSK a Rodinného centra 

pomoci na Ul. republiky 1 v Žiline, 
mailom: nadacia@zilinskazupa.sk

alebo na tel. čísle Rodinného centra pomoci: 
+421 948 911 223
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TK RAJEC MEDZI 
NAJlEPšÍMI

Nový rok je vždy plný nádejí, 
očakávaní a predsavzatí. Pred-
savzatia do nového roka si asi 
dáva každý z nás, očakávame, že 
bude lepší ako ten predchádzajúci 
v nádeji, že si ho budeme užívať 
v zdraví.

My seniori z Denného centra 
sme sa zišli na posedení 15. janu-
ára, aby sme tento nový rok uvítali. 
Spoločenská miestnosť bola zapl-
nená skoro do posledného miesta. 
Predsedníčka D.C. členov privítala 
a mala krátky príhovor. Privítala 
aj štyroch nových členov, ktorí sa 
zároveň predstavili. Nasledovali 
blahoželania oslávencom k narode-
ninám a v mesiaci január ich je asi 
najviac. Bola medzi nimi aj členka, 
ktorá oslavovala svoje 80. narode-
niny. Taktiež sa blahoželalo Antó-
niám a Emilom. Po slávnostnom 
prípitku už nastala družná debata. 
Občerstvenie sme mali z Jedálne 
Rajka, za čo im pekne ďakujeme. 
Členovia si po dobrom jedle mohli 
zatancovať, zaspievať, ale prevlá-
dala hlavne debata a spev. Ešte 
sme rozniesli dobrú kávičku alebo 
čaj a niečo sladké. Tanec a deba-
ty pokračovali až do večerných 
hodín, kedy nastal čas postupne sa 
poberať k svojim rodinám. Tak sme 
my seniori uvítali nový rok.

Viera Jandušíková,
predsedníčka D.C.

Snímka: archív klubu

Sezóna 2020 začala pre hráčov 
koncom novembra 2019. Tenisový 
klub Rajec opäť reprezentovala 
na oficiálnych turnajoch Sofia 
Pauková, ktorá súťaží v kategórii 
mladších žiačok, no vyskúšala 
si zopár turnajov aj v kategórii 
starších žiačok, kde sa jej podarilo 
vyhrať niekoľko zápasov a odohrať 
kvalitné stretnutia so skúsenejší-
mi hráčkami. Prvý väčší úspech 
a historický zápis nášho teniso-
vého klubu prišiel na halových 
regionálnych majstrovstvách, ktoré 
sa konali od 14. do 16. decembra 
2019 v ŠK Pepas Slovenská Ľupča. 
Výbornou aktívnou hrou sa jej po-
darilo vo dvojhre prebojovať až do 
finále, kde podľahla favorizovanej 
súperke.

Výsledky: 1K: 6:3, 6:2, 2K: 6:1, 
6:2, 4F: 6:4, 6:3, SF: 6:0, 6:1, F: 3:6, 
5:7.

Stala sa tak vicemajsterkou 
stredoslovenského regiónu a kva-
lifikovala sa už druhý rok po sebe 
na prestížne halové majstrovstvá 
Slovenska do TK Slovan Bratislava.

Posledný turnaj roka v kategó-
rii mladších žiačok sa odohral 
v dňoch 27. – 29.12.2019 na dvor-
coch TC Topoľčany. Sofia získala 
v dvojhre 3. miesto, kedy podľahla 
v semifinále aktuálnej slovenskej 
jednotke a vo štvorhre sa spolu 
s Milkou Kováčovou (TK Slovan 
Bratislava) prebojovali až do finále, 
kde nakoniec prehrali v napínavom 

trojsetovom zápase a skončili na 
druhom mieste.

Výsledky dvojhry: 1K: 6:0, 6:1, 
2K: 6:0, 6:0, 4F: 7:6(2), 6:3, SF: 0:6, 
4:6.

Výsledky štvorhry: 1K: BYE, 4F: 
6:4, 6:4, SF: 4:6, 6:4, 11:9, F: 4:6, 
7:5, 10:12.

Zverenkyňa trénera Jaroslava 
Jarinu, ktorá aktuálne trénuje aj 
v MatchPoint Tennis Academy 
v Púchove, ukončila rok 2019 
v priebežnom celoslovenskom reb-
ríčku v kategórii mladších žiačok 
na 9. mieste, čo je pre tenisový 
klub v Rajci ďalší výrazný úspech.

TK Rajec
Snímky: archív klubu

Uvítanie 
nového roka 

v Dennom centre

Pohárová žatva Sofie Paukovej na turnaji 
v Topoľčanoch.

Zľava: Lujza Zimenová (TK Žilina) a Sofia Pauková (TK Rajec).
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SMS-infoSMS-info
CHCETE VEDIEť, 
ČO SA DEJE 
V NAšOM MESTE?
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O MESTE 
VO VAŠOM MOBILE ALEBO 
V E-MAILOVEJ SCHRÁNKE

viac: 
www.rajec.sk/ sms-info informácie k odberu

Jubilanti február 2020

Narodili sa

Opustili nás

bernardín gamboš 1937 – 
13.1.2020  

Uverejnené so súhlasom meno-
vaných osôb alebo rodinných 
príslušníkov.

65 rokov
Anna Kavcová
Janka Žuchová
Ing. ladislav Pekara
Vladimír Prochorov

70 rokov
Emília Majbíková
Ing. Marta šebánová
Anna Jakubíková
Viera Vanáková
Emília Vojtasová
Peter ščibran
Marián Pekara

80 rokov
Milan Kavec 

85 rokov
Oľga Augustíniová

88 rokov
Emília Rúčková
Vlasta Kosperová
Miroslav Rybár

90 rokov
Mária Rybáriková

91 rokov
Anna beňová

Srdečne blahoželáme!

Katarína Korčuška – január

Anne 
Kvašňovskej

za výstavu sviečok Čaro svetla
a

svadobnej a eventovej 
agentúre Wday

za výstavu svadobnej  výzdoby

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 16.2.2020 sme si pripomenuli 14. výročie 
úmrtia našej drahej mamy a starkej

ľUDMIly RÚČKOVEJ 
Z RAJCA.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach 
žijete stále s nami.

Dňa 7.2.2020 uplynie 14 rokov od úmrtia 

ANNy gÖRÖKOVEJ, 
ROD. CIbUlKOVEJ, Z RAJCA
a dňa 18.2.2020 uplynie 1 rok od úmrtia 

ANNy KOPEROVEJ, 
ROD. gÖRÖKOVEJ, Z RAJCA
 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomien-
ku.

Smútiaca rodina.

MeSTo RaJeC 
ĎaKUJe
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Študuj ruský jazyk v bilingválnej forme štúdia a dvere do sveta máš otvorené! 
 

 

                                                           
Čo získaš? 

Ruštinu budeš vedieť na veľmi vysokej úrovni (C1), čím získaš veľkú výhodu na trhu práce.  
Úspešným absolvovaním 5-ročného štúdia získaš štátnicu z ruského jazyka bez toho, aby si 

študoval na jazykovej škole. Ušetríš tak čas aj peniaze! 
Nezanedbáš ani vzdelávanie v anglickom jazyku. Aj tvoje vedomosti budú na úrovni 

ostatných gymnazistov. 
Môžeš s nami cestovať. 

... a množstvo ďalších výhod. 
 

Zaujali sme ťa? 
Ak si ôsmak alebo deviatak, podaj si k nám prihlášku do 20.2.2020.  

Ak ešte uvažuješ, či si podáš prihlášku, navštív nás  

5.februára 2020 o 14:00.  
Máš jedinečnú možnosť vyskúšať si, úlohy, ktoré budú  v testoch na prijímačkách. 

 

Ešte váhaš? 
Deviatak. Zvýš svoju šancu na prijatie podaním si ešte jednej prihlášky na gymnázium. 

Ôsmak, ty ešte váhaš? Vyhni sa stresu pred „MONITOROM“, ktorý môže navždy pochovať tvoje šance 
na vysnívanú strednú školu. 

                             Zvoľ si správne. Zvoľ si  
                         Gymnázium Rajec  

Prečo? 
 

Ruština je  
 cudzí jazyk, ktorým hovorí 300 miliónov ľudí 
 druhým najpopulárnejším jazykom na internete 
 jazykom potrebným pre vedu, techniku 
 jazykom diplomacie a pochopenie svetového diania. 
 jazykom obchodu a podnikania 
 jazykom medicíny a farmácie 
 jazykom umenia a kultúry 
 jazykom cestovateľov 
 

Študuj ruský jazyk v bilingválnej forme štúdia a dvere do sveta máš otvorené! 
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MAMI, CHCEM ÍSŤ DO ŠKOLY – na čo sa pripraviť 
 pred vstupom do školy 

 
lektorka: Mgr. Darja Čerpáková 

 
Nástup do školy je dôležitým medzníkom v živote dieťaťa. Rola 
školáka nie je výberová. Každoročne sa milióny rodičov na celom 
svete rozhodujú, kde zapíšu svoje dieťa do základnej školy a podľa 
čoho si tú správnu školu pre svoje dieťa vyberú. Niektorí z nich však 
majú ešte ťažšiu dilemu: Mám alebo nemám dať môjmu dieťaťu 
odklad povinnej školskej dochádzky? Oblastí, v ktorých je treba 
pripraviť dieťa na školu je niekoľko. Tam, kde nestačí bežnou formou 
rozvíjať jednotlivé funkcie detí - v niektorých prípadoch vývoj nepre-
bieha celkom rovnomerne - je treba s dieťaťom pracovať zamerane, 
aby sme pravidelným cvičením rozvinuli u detí jednotlivé funkcie, 
podstatné na dosiahnutie žiaducej úrovne pripravenosti na školu. 
 

 
 

11.03.2020 (streda) 15:30 - 17:00 v priestoroch SCŠPP Martin 
19.03.2020 (štvrtok) 15:30-17:00 v priestoroch SCŠPP Žilina 

26.03.2020 (štvrtok) 15:30 –17:00 v priestoroch SCŠPP Rajec 
 
Svoju účasť, prosím, potvrďte emailom na adresu www.scsppza.sk 
Poplatok za účasť: 5 eur.                 
 
V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie, nájdete ich na webovej stránke 
www.scsppza.sk, alebo nás kontaktuje na telefónnych číslach: 
SCŠPP Žilina: J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, 0944 028 727  
SCŠPP Martin: M. R. Štefánika 48, Martin 036 01, 0948 833 430 
SCŠPP Rajec: Námestie A. Škrábika 37, 015 01 Rajec, 0908 145 622 

MESTO RAJEC
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KULTÚRNY DOM V RAJCI

od 15.00 hod.

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

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

HLAD A SMÄD 
ZAŽENIETE V BUFETE
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VSTUP ZDARMA!
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21.2.2020 od 13.00 hod. NÁMESTIE V RAJCI

FAŠIANGOVÁ

ZABÍJAČKA
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MESTO RAJEC V SPOLUPRÁCI S REŠTAURÁCIOU DUBOVÁ

 od 15.00 hod. 
vás zabaví 

WAGABANDA 
a RUTY ŠUTY

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

12,00 €

Bratislavské
Hudobné 
Divadlo

Brilantná komédia svetoznámeho
amerického autora Neila Simona

MilenecMilenec
Réžia: Soňa Ferancová

Hrajú: Karin Haydu. Mirka Gális Partlová,

Dominika Žiaranová, Martin Mňahončák

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

Kultúrny dom Rajec

nedeľa 15.3.2020 / 17.00 hod.

Vstupné: 12,00 €

15.3.2020 17.00




