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CyKlISTICKý CHODNÍK 
RAJEC – ŠUJA bUDE

počas vianočného obdobia sa 
varil primátorský punč a posla-
necká kapustnica, výťažok z nich 
mal putovať pre postihnutých ľudí 
z bytovky v prešove, ktorá bola 
zničená výbuchom plynu. Akú 
sumu sa podarilo vyzbierať počas 
tohto podujatia, už odišli peniaze 
na účet zriadený pre postihnutých 
týmto nešťastím?

Počas predvianočných podu-
jatí na námestí a na radnici sme 
informovali, že výťažok bude 
zaslaný obetiam výbuchu bytovky 
v Prešove. S poslancami mestského 
zastupiteľstva sme sa takto rozhodli 
zapojiť do verejnej zbierky a pomôcť 
tak zmierniť následky tejto tragic-
kej udalosti. Myslím si, že aj preto 
ľudia prispeli viac ako po minulé 
roky, a teda dar občanov mesta 
Rajec predstavuje sumu 1 148,40 
€. Do tejto zbierky sa tiež zapojili 
zamestnanci mesta so sumou 200 €. 
Spolu sme teda do Prešova koncom 
januára zaslali na ich transparentný 
účet 1 348,40 €.

Nakoľko však boli koncom roka 
medializované informácie o mož-
nom neefektívnom a netransparent-
nom využití dotácie Vlády SR pre 
mesto Prešov, nechcel som zasielať 
vyzbierané peniaze a ani informovať 
skôr, pretože som považoval za po-
trebné uistiť sa, že peniaze, ktoré do 
Prešova pošleme, naozaj pomôžu 
občanom, ktorí prišli o strechu nad 
hlavou.

Mesto Rajec bolo úspešné v zís-
kavaní fi nančných prostriedkov 
a podarilo sa Vám získať dotáciu 
na výstavbu cyklochodníka Rajec 
– Šuja. Kedy sa začne s realizáciou 
a kedy by mal byť odovzdaný chod-
ník do užívania?

Ešte v októbri minulého roka som 
v týchto mestských novinách infor-
moval, že žiadosť o eurofondové 
peniaze, podaná v roku 2018, úspeš-
ná nebola a budeme musieť zrejme 
hľadať prostriedky vo vlastnom 
rozpočte. Poslanci sú tiež naklonení, 

aby sme tento chodník konečne 
vybudovali, pretože ide o kritické 
miesto, kde sú chodci aj cyklisti 
vystavení veľkému riziku. Stále 
však zostáva prioritou na takéto 
investície získavať prostriedky 
z dotácií a eurofondov.

Aj preto s naozaj veľkým poteše-
ním môžem oznámiť, že nám bola 
schválená dotácia cca 208 tis € 
v rámci pilotnej výzvy Ministerstva 
dopravy a výstavby SR na podporu 
rozvoja cyklistickej dopravy a cyk-
loturistiky, do ktorej sme sa zapojili 
v októbri 2019. Koncom februára 
tohto roka už bola aj uzatvorená 
zmluva s ministerstvom, v najbliž-
šom období nás čaká výber zhotovi-
teľa tohto cyklochodníka. O termíne 
odovzdania do užívania je zatiaľ 
predčasné písať, ovplyvniť to môže 
kvalita zhotoviteľa, počasie atď., 
každopádne, budem tlačiť na to, 
aby bol chodník hotový ešte na jar.

Úspešní ste boli aj v ďalších pro-
jektoch. Napríklad by v našom mes-
te mala pribudnúť nabíjacia stanica 
pre elektromobily. Kedy sa stavba 
zrealizuje a kde by mala nabíjacia 
stanica stáť?

Toto bola ďalšia pozitívna správa, 
že nám bola schválená dotácia vo 
výške 5 000 € na vybudovanie nabí-

jacej stanice pre dva elektromobily. 
Jej vybudovanie je naozaj pozitívny 
krok v budovaní modernej samo-
správy. Elektromobilita zaznamená-
va veľký progres, je podporovaná 
vládou formou dotácií aj na nákup 
samotných elektromobilov a hybri-
dov. Aj preto sa dá predpokladať, že 
táto nabíjacia stanica bude v bu-
dúcnosti využívaná nielen občanmi 
Rajca, ale týmto spôsobom chcem 
mesto zatraktívniť aj pre jeho náv-
števníkov.

Samotné vybudovanie nabíjacej 
stanice predpokladám v prvej polo-
vici tohto roka a situovaná bude na 
ulici Kukučínova medzi športovou 
halou a budovou bývalej cirkevnej 
školy.

Na moment sa ešte vráťme k cyk-
lodoprave. Nedávno bola zverejne-
ná informácia, že projekt Rajeckej 
cyklomagistrály, ktorá spojí žilinu 
a Rajecké Teplice, získal územné 
rozhodnutie. prečo trasa nie je 
plánovaná až do Rajca?

Prvá etapa projektu Rajeckej 

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.

Primátor Milan Lipka s národným cyklokoordinátorom Petrom Kľučkom z ministerstva dopravy.
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cyklomagistrály v úseku Žilina – 
Rajecké Teplice bola plánovaná ešte 
v roku 2014, kedy projekt koordi-
noval Žilinský samosprávny kraj 
a združenie Región Beskydy získal 
dotáciu na projektovú dokumentá-
ciu. Ubehlo 6 rokov a zámer sa doč-
kal ešte len územného rozhodnutia. 
Nasleduje majetkoprávne vysporia-
danie pozemkov, stavebné povolenie 
a až následne prípadná realizácia 
stavby. Je to mimoriadne náročný 
úsek, obsahujúci množstvo križovaní 
s cestami, vodným tokom a železnič-
nou traťou. Takýmto spôsobom riešiť 
úsek od Rajeckých Teplíc do Rajca 
považujem za utópiu.

Aj preto sme sa v rámci Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu 
Rajecká dolina rozhodli pustiť sa do 
zámeru „Rajeckou dolinou na dvoch 
kolesách“ a vybudovať 35 km okruh 
naprieč obcami Rajeckej doliny. 
Súčasťou okruhu bude aj úsek 
od Rajeckých Teplíc, cez Zbyňov 
a Jasenové až do Rajca. V súčasnos-
ti pracujeme na vysporiadaní nie-
ktorých pozemkov, v našom katastri 
najmä so Slovenským pozemkovým 
fondom.

V týchto dňoch sme mohli vidieť 
zvýšený pohyb geodetov po meste, 
ktorí vykonávali rôzne merania 
a vrty do chodníkov. Súvisia tieto 
práce s avizovanou rekonštrukciou 
chodníkov v meste?

Áno, sú to geodeti spracovávajúci 
podklady pre projektanta, ktorý 
projektuje rekonštrukciu chodní-
kov a spevnených plôch v meste. 
Taktiež bolo potrebné vykonať na 
niektorých miestach sondy, aby bol 
projekt čo najpresnejší. Vyhneme sa 
tak problémom pri výbere zhotovi-
teľa a pri samotnej realizácii, ktorú 
budeme realizovať v rámci úveru, 
ktorý sme minulý rok na tento účel 
zobrali. Ešte vlani sme sa s poslan-
cami zhodli, že je potrebné zin-
tenzívniť rekonštrukciu chodníkov, 
pretože je už naozaj veľký podiel 
tých, ktoré sú vo veľmi zlom stave, 
čo je nebezpečné pre peších, ale 
aj veľmi nekomfortné pre kočíky 
a cyklistov. Preto v tomto roku bude 
veľa chodníkov rozkopaných a na 
určitú dobu bude znížený komfort 
pre peších, neskôr to však oceníme, 
pretože nielenže budú chodníky 
desiatky rokov opäť slúžiť tak ako 
majú, ale po dohode s mobilným 
operátorom budú pri výkopových 
prácach zabudované chráničky 
pre neskoršie zavedenie optických 
rozvodov.

VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4

1444 1051 1202 1168

1045 786 774 852

1035 781 764 839

10 5 10 13

1035 775 765 848

72,37 74,79 64,39 72,95

č.1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 9 0,26 1 1 5 2

č.2 DOBRÁ VOĽBA 116 3,39 35 29 25 27

č.3 Sloboda a Solidarita 135 3,94 43 27 34 31

č.4 SME RODINA 320 9,35 103 66 63 88

č.5 Slovenské Hnutie Obrody 1 0,03 1 0 0 0

č.6 ZA ĽUDÍ 138 4,03 45 26 40 27

č.7 MÁME TOHO DOSŤ ! 6 0,18 3 0 1 2

č.8 Hlas pravice 0 0,00 0 0 0 0

č.9 Slovenská národná strana 159 4,65 47 30 41 41

č.10 Demokratická strana 4 0,12 2 0 0 2

č.11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 832 24,31 237 215 198 182
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VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ZA MESTO RAJEC konané dňa 29. februára 
2020
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Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Rajci. Hlavným dôvodom jeho zvolania bolo uprázdnenie mandátu 
poslanca.

Z JANUáROVÉHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUpITEľSTVA

V zmysle § 25 ods. 2 písmena c) 
Zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v platnom znení sa 
poslanec za volebný obvod 03, 
Ing. Gustáv Mucha, písomne vzdal 
poslaneckého mandátu. V zmysle 
§ 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 
Zb. o podmienkach výkonu voleb-
ného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom 
znení, ak zanikol mandát poslanca 
mestského zastupiteľstva, na-
stupuje ako náhradník kandidát, 
ktorý získal najväčší počet plat-
ných hlasov vo volebnom obvode, 
v ktorom zanikol mandát. Podľa 
zápisnice Mestskej volebnej ko-
misie v Rajci o výsledku volieb do 
orgánov samosprávy miest a obcí, 
ktoré sa konali dňa 10.11.2018, 
náhradníkom do mestského za-
stupiteľstva za volebný obvod 03 
sa stal Vladimír Dubec. Na zákla-
de týchto skutočností vyzval pri-
mátor mesta p. Vladimíra Dubca, 
ktorý získal najvyšší počet hlasov 
vo volebnom obvode, v ktorom 
zanikol mandát, aby sa vyjadril 
k prijatiu poslaneckého mandá-
tu. Náhradník Vladimír Dubec 
neprijal poslanecký mandát, čo 
potvrdil čestným vyhlásením dňa 
13.01.2020. Mestské zastupiteľ-
stvo skonštatovalo, že sa Ing. 
Gustáv Mucha písomne vzdal 
poslaneckého mandátu, zobralo 
na vedomie uprázdnenie tohto 
mandátu a vyhlásilo nastúpenie 
náhradníka – Vladimíra Rybára. 
Následne p. Vladimír Rybár, ktorý 
bol pozvaný na rokovanie mest-
ského zastupiteľstva, zložil záko-
nom predpísaný sľub poslanca, čo 
potvrdil svojím podpisom.

Nakoľko Ing. Gustáv Mucha 
pôsobil ako člen Rady školy pri 
ZŠ na ul. Lipová, taktiež ako člen 
v komisii výstavby a životného 
prostredia a člen v Komisii na 
prešetrenie sťažností proti samo-
správnej činnosti orgánov mesta 
a zamestnancov mesta, mestské 
zastupiteľstvo ho z týchto funkcií 
odvolalo a na jeho miesto v Rade 
školy pri ZŠ na ul. Lipová a v ko-

misii na prešetrenie sťažností pro-
ti samosprávnej činnosti schválilo 
Vladimíra Rybára.

Uznesením MZ č. 115/2018 zo 
dňa 10.12.2018 bola do funkcie 
zapisovateľky komisie výstavby 
a životného prostredia zvolená 
Bc. Júlia Tomčíková. Vzhľadom 
na to, že Bc. Tomčíková požia-
dala o uvoľnenie z tejto funkcie, 
mestské zastupiteľstvo zvolilo za 
zapisovateľku tejto komisie Ing. 
Ivanu Bahledovú, vedúcu odd. 
výstavby a ŽP.

Uznesením MZ č. 114/2018 zo 
dňa 10.12.2018 bola do funkcie 
zapisovateľky finančnej komisie 
menovaná Tatiana Záborská. 
Skončením pracovného pomeru 
p. Tatiany Záborskej bolo po-
trebné zvoliť novú zapisovateľku. 
Vzhľadom na to, že momentálne 
je poverená vedením finančného 
oddelenia p. Ivana Zbýňovcová do 
uskutočnenia výberového kona-
nia, mestské zastupiteľstvo zvolilo 
Ivanu Zbýňovcovú za zapisovateľ-
ku finančnej komisie.

Uznesením MZ č. 88/2019 zo 
dňa 12.12.2019 bola schválená 
prebytočnosť majetku mesta, a to 
pozemok KNC parcela č. 1101/1, 
resp. jej časť o výmere 20 m2 za 

účelom užívania pozemku pod 
stavbou garáže vozidiel záchran-
nej zdravotnej služby spoloč-
nosti RZP, a.s., Trenčín. Zámer 
prenechania pozemku do nájmu 
bol zverejnený na úradnej tabuli 
mesta, webovej stránke mesta 
a ústrednom portáli verejnej sprá-
vy. Poslanci schválili prenechanie 
časti uvedeného pozemku do 
nájmu pre spoločnosť RZP, a.s., 
Trenčín

Uznesením MZ v Rajci č. 
46/2019 zo dňa 23.5.2019 bolo 
schválené začatie obstarania 
Zmien a doplnku č. 2 Územného 
plánu mesta Rajec. V súčasnos-
ti prebieha spracovanie návrhu 
zmien a doplnku č. 2 zo strany 
spracovateľa a vzájomné kon-
zultácie s mestom Rajec. Minis-
terstvo dopravy a výstavby SR 
poskytuje možnosť žiadať formou 
dotácie o finančné prostriedky na 
spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie. Mestské zastu-
piteľstvo súhlasilo s podaním 
žiadosti o poskytnutie dotácie.

Alena Uríková,
poverená vedením

odd. vnútornej správy
a matriky

Snímka: archív MsÚ
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Na základe prejaveného záujmu občanov v ankete 
o prepravnú službu pre nich pripravujeme možnosť 
zlepšiť kvalitu a samostatnosť ich života. 

pREpRAVNá SlUžbA 
V RAJCI Už ČOSKORO

Cieľom služby je zvýšiť socia-
lizáciu zdravotne znevýhodne-
ných, podporovať začlenenie 
do spoločnosti, a zabrániť tak 
ich spoločenskému vylúčeniu. 
Prepravná služba bude posky-
tovaná fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím, odká-
zanej na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom, 
alebo fyzickej osobe s nepriazni-
vým zdravotným stavom. Mesto 
Rajec bude zabezpečovať túto 
prepravnú službu prostredníc-
tvom Územného spolku Sloven-
ského Červeného kríža v Žiline, 
ako sprostredkovateľom prepravy. 
Táto služba bude poskytovaná 
na základe písomnej žiadosti 
žiadateľa. Tlačivo žiadosti bude 

dostupné na mestskom úrade 
v Rajci alebo na webovom sídle 
mesta Rajec v časti „Informácie 
a pokyny k prepravnej službe“.

Náklady na odpadové hospodár-
stvo v našom meste sa stále zvyšujú. 
Ich výška do veľkej miery závisí od 
dosiahnutých výsledkov v oblasti trie-
denia odpadov v domácnostiach a fir-
mách. Súčasný stav odpadového hos-
podárstva však nedosahuje očakávané 
výsledky – stále málo odpadu triedime 
a veľa skládkujeme. To je neekologické 
a zbytočne drahé. Chceme to zmeniť, 
ale potrebujeme k tomu poznať aj 
váš názor. Napíšte nám, prosím, čo sa 
vám páči, ale aj čo by ste zmenili na 
odpadovom hospodárstve v našom 
meste. Môžu to byť napr. podmienky, 
motivácia, informovanosť, kontrola... 
Informácie získané týmto prieskumom 
budú použité pri vypracovávaní do-
kumentu Optimalizácia odpadového 
hospodárstva v meste Rajec.  
 Ďakujeme za váš názor.

V akom type zástavby bývate?  
(odpoveď začiarknite)
 rodinný dom  bytový dom

Triedite odpady?
 áno  čiastočne  nie

Je triedenie odpadov pre Vás pohodlné?
 áno  nie

Využíva vaša domácnosť zberný dvor? 
 áno, pravidelne  áno, málokedy nie

Kompostujete biologické odpady?  
(môžete začiarknuť aj viac možností)
 áno, biologický odpad zo záhrady
 áno, biologický odpad z kuchyne  nie

Máte dostatok informácií o tom, čo máte 
robiť s jednotlivými odpadmi?
 áno  čiastočne  nie

Mali ste v domácnosti v poslednej dobe ne-
jaký odpad, s ktorým ste si nevedeli poradiť?
 áno (napíšte aký) ...................................
.....................................................  nie

Čo sa Vám páči/nepáči na odpadovom 
hospodárstve v meste? (napíšte, prosím)
......................................................................
......................................................................

Aké máte nápady/návrhy na vylepšenie 
odpadového hospodárstva  
v meste? (napíšte, prosím)
......................................................................
......................................................................
Vyplnený formulár, prosím, odovzdajte do 
31. 3. 2020: do označenej urny vo vestibule 
Mestského úradu v Rajci, v predajniach 
Supermarket COOP Jednota na Štúrovej 
ul., Námestí SNP, Fullovej ul. v predajni 
Supermarket TESCO Rajec.

pásmo prepravy
Občania 

s trvalý pobytom 
v meste Rajec

Občania 
s trvalým pobytom 
mimo mesta Rajec

Fyzická osoba 
sprevádzajúca osobu 

ŤZP

do 30 km 0,15 eur / km 0,40 eur / km 0,0 eur / km

30 km a viac 0,10 eur / km 0,40 eur / km 0,0 eur / km

Občania s trvalým pobytom 
mimo mesta Rajec sú pre tento 
účel tí, ktorí sú súčasťou obcí 
združených v Spoločnom obec-
nom úrade Rajec – sociálna 
služba.

K žiadosti bude potrebné dolo-
žiť pre:
● fyzickú osobu s ťažkým zdra-

votným postihnutím, odkázanú na 
individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom, posudok 
vydaný príslušným úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny na účely 
kompenzácie sociálnych dôsled-
kov ťažkého zdravotného postih-
nutia,
● fyzickú osobu s nepriaznivým 

zdravotným stavom s obmedze-
nou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a ob-
medzenou schopnosťou orientácie 
potvrdenie vydané poskytovate-
ľom zdravotnej starostlivosti.

Cieľová skupina, pre ktorú je 
prepravná služba určená
● občania s nepriaznivým zdra-

votným stavom,
● osoby ŤZP a ich sprievodco-

via,
● seniori nad 62 rokov,
● rodičia s maloletými deťmi do 

veku 6 rokov.

podrobné informácie o pod-
mienkach prepravy budú zaslané 
všetkým občanom Rajca, ktorým 
sa táto služba môže poskytnúť 
na ich adresu začiatkom mesiaca 
marec.

Po splnení všetkých zákonom 
predpísaných administratívnych 
a technických náležitostí pred-
pokladáme spustenie sociálnej 
služby od 01.04.2020.

Mgr. Edita Ondríková,
Referát sociálnych
služieb MsÚ Rajec

Snímka: archív MsÚ

Cenník prepravnej služby pre prepravované osoby 

KAM SA bUDE UbERAŤ 
ODpADOVÉ HOSpODáRSTVO 
V NAŠOM MESTE?

DOTAZNÍK
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Denný stacionár

NEpODCEŇUJTE 
REFlEXNÉ 
pRVKy NA ODEVE

Denný stacionár je opatrovateľskou službou pre osamelých seniorov, ktorú 
prevádzkujeme v Domove vďaky. Slúži pre občanov, ktorí sú aspoň sčasti odkázaní na 
pomoc druhých ľudí. 

Stacionár je zároveň pomocou 
pre rodinu, ktorá sa stará o senio-
ra a jej členovia sú zároveň nútení 
chodiť do práce. V praxi služba 
funguje tak, že ráno klienta privedie 
do zariadenia niekto z príbuzných; 
ak je senior mobilný, môže prísť aj 
sám.

Výhodou umiestnenia v stacio-
nári je kontakt so spoločenským 
prostredím, aktivizácia, podpora 
sebestačnosti a samostatnosti 
a zamedzenie spoločenskej izolácii. 
Službu môžu využiť aj seniori, ktorí 
žijú sami a radi by sa stretávali 
s ľuďmi, vyplnili voľný čas, prípad-
ne len tak podebatovali so svojimi 
rovesníkmi pri kávičke či čaji.

V dennom stacionári
sa poskytujú nasledujúce služby:
● odborné činnosti – pomoc pri 

odkázanosti na inú fyzickú osobu, 
sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia,
● obslužné činnosti – stravova-

nie, upratovanie,
● ď alšie činnosti – pracovná tera-

pia, záujmová činnosť, iné sociálne 
aktivity.

Prevádzka denného stacionára 
je od pondelka do piatka v čase od 
7.00 do 16.30 hod.

Od otvorenia denného stacio-
nára sa naše očakávania ohľadom 

využívania tejto služby nenapl-
nili, a to aj napriek jej propagácii 
medzi seniormi a ich príbuznými. 
Obsadenosť denného stacionára 
sa nám dlhodobo nedarí zvýšiť 
tak, aby bolo poskytovanie tejto 
služby rentabilné. Napriek tomu, 
že sme túto službu propagovali 
v miestnych médiách, na obec-
ných úradoch, v dennom centre na 
sociálnom oddelení a informovali 
sme verejnosť o výhodách tejto 
služby, naši seniori a ich rodiny 

uprednostňujú služby pobytového 
typu. Všetky podrobnosti nájdete 
na http://domovvdaky.info/?sec-
tion=8&id=202#article202

Ak by aj v nasledujúcich mesia-
coch pretrvával nezáujem žiadate-
ľov o túto sociálnu službu, budeme 
nútení poskytovanie služby denné-
ho stacionára ukončiť, čo by bola 
nepochybne škoda.

Mgr. lívia Hodasová, riaditeľka 
Domova vďaky

Snímka: archív DV

 
   

   
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                         Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 

Policajný zbor SR z dôvodu 
opakovaných dopravných nehôd 
s účasťou chodcov, najmä senio-
rov, na cestách v Žilinskom kraji, 
často aj s tragickými následkami, 
vyzýva občanov na dôležitosť, ba 
až nutnosť používania ochranných 
refl exných prvkov na odeve, pokiaľ 
sa pohybujete po ceste za zníženej 

viditeľnosti, v ranných a večerných 
hodinách.

Ďalej zdôrazňujeme, aby ste krá-
čali po chodníkoch, a kde nie je vy-
budovaný, tak po správnom okraji 
cesty. Myslite na svoju bezpečnosť 
a chráňte svoj život.

Krajské riaditeľstvo policajného 
zboru v žiline
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RAJECKÉ FAŠIANgy
po Vianociach nastáva obdobie plné plesov, zábav, veselenia – fašiang. K rajeckému 
fašiangovému obdobiu už neodmysliteľne patria rôzne podujatia, konané pod 
záštitou mesta Rajec, medzi ktoré už niekoľko rokov patrí Rajecký mestský ples, 
Fašiangová zabíjačka či Detský karneval. 

MESTSKý plES
Krásne róby, elegantné účesy, 

netradičná výzdoba – to nie je 
súčasťou iba veľkých plesov, ale 
aj toho nášho mestského. Boha-
tá výzdoba vo fialovo-zelených 
tónoch zútulnila a okrášlila všetky 
priestory kultúrneho domu. Už 
21. ročník Rajeckého mestského 
plesu sa uskutočnil 8. februára.

Niekoľko desiatok dvojíc 
zamierilo v sobotu podvečer 
do kultúrneho domu, aby sa pri 
dobrej hudbe a tanci zabavi-
li. Večer odštartovala tanečná 
skupina z Akadémie írskeho tanca 
Avalon z Bratislavy tradičnými 
írskymi tancami. Aj v tomto roku 
všetkých na úvod plesu osobne 
privítal primátor mesta Milan 
Lipka a všetkým pri spoločnom 
prípitku poprial dobrú zábavu. 
Ples oficiálne otvoril spolu so svo-
jou manželkou Beátou tradičným 
viedenským valčíkom. Nasle-
dovalo tanečné kolo a po ňom 
vynikajúca večera, počas ktorej 
znova vystúpili dievčatá z Akadé-
mie írskeho tanca Avalon s ďalším 
programom. Nakoniec svoje vy-
stúpenie ukončili bravúrne zvlád-
nutým kankánom. Po nádhernom 
programe sa hostia zabávali 
v tanečných kolách, ktoré mala 
pod taktovkou hudobná skupina 
Extra z Považskej Bystrice. Ani 
v tomto roku nechýbala bohatá 
tombola, do ktorej prispeli spon-
zori z firiem, podnikov a podni-
katelia z Rajca a okolia. Prvou 
cenou bola 200-eurová hotovosť, 
ktorú venoval primátor. Hostia 
nadránom postupne odchádzali 
príjemne unavení z tanca a spevu, 
tí šťastnejší s tombolovou cenou, 
ale čo je najhlavnejšie, všetci od-
chádzali dobre naladení a veľmi 
spokojní.

Nič nepoteší organizátora viac 
ako pochvala. A tou veru hostia 
nešetrili počas celého podujatia.

Mestský úrad Rajec – oddele-
nie kultúry ďakuje všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom podporili 
XXI. Rajecký mestský ples. Ďaku-
jeme!

ROZpRáVKOVá KRAJINA 
FANTáZIE

Deti v krásnych maskách, s dob-
rou náladou a v sprievode svojich 
rodičov prišli 16. februára do 
rajeckého kultúrneho domu, aby 
sa zabavili na tradičnom Detskom 
karnevale, ktorý pre deti pripravilo 
mesto Rajec.

Deti sa prevtelili do svojich vysní-
vaných rozprávkových postavičiek. 
Stretli sa tu princezné, víly, čerti, 
kovboji, šašovia, čarodejníci, piráti, 
ježibaby, lienky, motýliky, žabky, 
Japonka či drak.

Na karneval ich prišli zabaviť 
kráľovná Elsa so snehuliakom 
Olafom, ktorí zabávali deti počas 
celého popoludnia rozprávkovými 
hrami, súťažami a veselým jašením. 
Deti si za odmenu po úspešných 
súťažiach odniesli domov sladkú 
odmenu. Karnevalový deň sa niesol 
hlavne v rytme hudby a spevu 
a pri rezkých tónoch diskotéky sa 
poriadne vytancovali a vybláznili 
nielen deti, ale aj ich rodičia.

FAŠIANgOVá ZAbÍJAČKA
Mesto Rajec, poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Rajci v spolupráci 
s Penziónom Dubová zorganizovali 
v piatok 21. februára už po devia-
tykrát domácu fašiangovú zabíjač-
ku na rajeckom námestí.

Aj keď počas celého predpo-
ludnia padal mokrý a hustý sneh, 
na námestí sa pracovalo už od 
skorých ranných hodín. Bolo po-

trebné porozkladať stoly a dáždni-
ky či zakúriť paráky, aby sa okolo 
deviatej hodiny postupne začalo 
rozoberať prasa. Pod rukami 
šikovného mäsiara Jána Vanáka 
a jeho pomocníkov – niekoľkých 
poslancov mestského zastupiteľ-
stva, primátora mesta, prednostu 
mestského úradu, dekana farnosti 
a niekoľkých dobrovoľníkov sa 
veľmi rýchlo prasa zmenilo na 
rôzne druhy mäsa, určeného na 
jaternice, klobásy, zabíjačkovú 
kapustnicu, mäso na pečenie či 
škvarky. Potom už nasledovalo 
krájanie, mletie, varenie, miešanie, 
ochucovanie rôznymi koreninami 
či plnenie do čriev. Medzitým sa už 
škvarili škvarky, obvárali sa jelitá 
a varila sa zabíjačková kapustni-
ca. Už od 13. hodiny ste si mohli 
pochutiť na čerstvo uvarených 
či upečených výrobkoch. Predaj 
mäsových výrobkov mali v tomto 
roku opäť na starosti pracovníčky 
mestského úradu. Popoludní prišla 
zabaviť publikum hudobná skupina 
Wagabanda z Považskej Bystrice 
spolu s tanečnou skupinou Ruty 
Šuty zo Žiliny.

Napriek nepriaznivému počasiu 
prilákalo takmer celodenné podu- 
jatie, ktoré trvalo do 17. hodiny, 
niekoľko stoviek divákov. Domov 
odchádzali dobre naladení a dobre 
najedení.

Z. Ščasná, MsÚ Rajec,
odd. kultúry

Snímka: archív MsÚ
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Informácie 
z Cenzuálu

po vyčerpaní celozávodnej dovolenky sa začiatkom 
januára opätovne začal pracovný ruch na všetkých 
pracoviskách Cenzuálu. 

V nedeľu 16. februára sa v je-
dálni ZŠ Lipová v Rajci zišli včelári 
z Rajeckej doliny, aby zbilancovali 
predchádzajúci rok a určili si nové 
výzvy do toho nadchádzajúceho.

V úvode výročnej členskej 
schôdze a po tónoch včelárskej 
hymny vystúpili žiaci akordeónovej 
triedy pani učiteľky Anny Jakubí-
kovej, Dis. art. zo ZUŠ v Rajci so 
speváckym sprievodom Pavlínky 
Hodasovej, ktorí včelárom predviedli 
svoje majstrovstvo. Mladí umelci vy-
kúzlili na tvárach včelárov spokojný 
úsmev a niektorí si aj spolu zanôtili.

K včelárom sa prihovorili pozvaní 
hostia: Ing. Milan Lipka, primátor 
mesta Rajec, p. Miloš Belan, člen 
VV SZV – zástupca Žilinského kraja, 
ThLic. Mgr. Marek Mucha, výpomoc-
ný duchovný Žilinskej diecézy, ktorí 
prítomným včelárom pripomenuli 
dôležitosť a nenahraditeľnosť ich 
včelárskeho remesla. Jedným z bo-
dov programu bolo aj oceňovanie 
včelárov. Z rúk predsedu ZO SZV 
Vojtecha Križana Rajec p. Ladislava 
Balvana si ocenenie za dlhoročnú 
dôvernícku prácu prevzali páni Milan 
Vrábel z Poluvsia a František Mičúch 
z Kamennej Poruby. Na záver Ing. 
Miroslav Kardoš, predseda ZO SZV 
Považská Bystrica, vystúpil s pred-
náškou o chorobách včiel a o ich 
prevencii a podelil sa so včelármi 
o svoje skúsenosti. Po osviežení 
ducha prišlo aj na telo, ktoré si za-
maškrtilo na chutnom guľáši, ktorý 
pripravil p. František Maňak.

Za vydarenú akciu chcem poďako-
vať všetkým, ktorí výročnú členskú 
schôdzu pripravili, a hlavne 
p. Lacovi Balvanovi. Všetkým pra-
jem spokojný včelársky rok.

Ján Drobúl, člen VV ZO SZV
Vojtecha Križana Rajec

Snímka: archív klubu

VČEláROM 
ZAHRAlI žIACI 
ZO ZUŠ V RAJCI

Všetkých pracovníkov, ako aj 
členov volených orgánov Cen-
zuálu čakajú v tomto roku znova 
náročné úlohy.

V mesiaci január sa výbor stretol 
prvý raz na svojom riadnom zasad-
nutí 29.1.2020 aj za účasti člena 
dozornej rady. Podľa schváleného 
programu zasadnutí v prvom bode 
prerokoval výbor kontrolu plne-
nia uznesení v minulom roku, kde 
predseda vyhodnotil ich plnenie, 
resp. konštatoval, že niektoré pre-
chádzajú do tohto roku.

V ďalšom bode bolo prerokova-
né plnenie plánu opráv v minulom 
roku a obstaranie plánovaných 
investícií, o čom nás informoval 
taktiež predseda. Konštatoval, 
že plán opráv bol 34-tisíc eur 
a skutočné náklady na opravy boli 
26-tis. eur. Plánované obstaranie 
investícií bolo vo výške 71-tis. 
eur a skutočné náklady dosiahli 
výšku 79-tis. eur. Vyššie náklady 
na investície boli vyvolané najmä 
z dôvodu rekonštrukcie hospodár-
skej budovy Elhotná. Obstaranie 
vysokozdvižného vozíka na stre-
disko Píla bolo prevedené formou 

nájomnej zmluvy s predkupným 
právom pre Cenzuál za predom 
dohodnutú cenu.

Ekonómka spoločenstva v ďal-
šom bode informovala výbor 
o stave uzávierkových prác a fi-
nančnej situácii spoločnosti, ktorá 
je konsolidovaná a predbežne 
očakávame splnenie plánovaného 
hospodárskeho výsledku za rok 
2019.

V ďalšom bode programu za-
sadnutia boli prerokované rôzne 
informácie, ako plnenie výrobných 
a odbytových úloh, predbežný 
návrh plánu opráv a obstarania 
investícií pre rok 2020, plánované 
ceny drevnej hmoty a podobne. 
K jednotlivým bodom prebehla 
rozsiahla diskusia a boli prijaté 
príslušné uznesenia pre členov 
výboru. Ďalšie zasadnutie výboru 
je plánované na 25. februára 2020 
a o jeho záveroch vás budeme in-
formovať v budúcom čísle mesač-
níka Rajčan, ako aj na internetovej 
stránke Cenzuálu.

Za výbor spoločenstva
Ing. Karol Dobeš

Snímka: archív spoločenstva

Hospodárska budova Elhotná.
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FAŠIANgOVÉ pOSEDENIE SENIOROV

Po slávnostnom prípitku sa roz-
prúdila debata. Po chvíli sa začali 
schádzať aj muzikanti skupiny 
Kvanto, ktorí sa nám postarali 
o zábavu. Po dobrom obede z je-
dálne Rajka sa rozprúdila zábava. 
Členovia si ešte pochutnali na kolá-
čikoch od členiek, ktoré oslavujú 
v tomto mesiaci svoje okrúhle 
narodeniny, jedna 90 a druhá 80 
rokov. Potom sa už začali pripra-
vovať masky, lebo sme očakávali 
skupinu z  Ledníc, ktorá svojím 
programom Pochovávanie basy 
naše posedenie ešte spestrila. 
Nasledovala zábava, kde si masky 
s mládencami z Ledníc a členmi 
zatancovali. Po odchode skupiny 
z Ledníc sme ešte rozdali výborné 
pampúšiky a zábava pokračovala 

v ľudovom tóne až do večerných 
hodín, kedy sa členovia pomaly 
vytrácali z miestnosti k svojim 
rodinám. Takto prebehla rozlúčka 

seniorov s fašiangovým obdobím 
v Dennom centre.

Viera Jandušíková,Denné centrum 
Snímka: pavol Rýpal

6. decembra 2019 sa uskutočnila beseda členov OZ Slovenského zväzu telesne 
postihnutých Rajec so spisovateľom, novinárom, prekladateľom a vydavateľom kníh, 
pánom Miroslavom Demákom.

19. februára sa členovia Denného centra zišli, tak ako každý rok, aby si spoločne posedeli 
a zabavili sa na konci fašiangového obdobia. po privítaní predsedníčkou bola zhodnotená 
akcia z predchádzajúceho mesiaca, zazneli blahoželania k narodeninám a k meninám. 

Narodil sa v Starej Pazove 
v Srbsku. Svoje rodné mesto 
nazval „južnou hranicou sloven-
skej kultúry“, ktorú tam Slováci 
dodnes zachovávajú, uctievajú a 
sú na ňu pyšní. V roku 1745 pod 
vedením Mateja Čániho prišlo na 
Dolnú zem prvých 28 slovenských 
rodín spolu s farárom a učiteľom. 
Založili do dnešných dní fungujú-
cu slovenskú školu, v ktorej sa učí 
doteraz len po slovensky. Slováci 
žijúci vo Vojvodine sú dnes treťou 
najpočetnejšou národnosťou. Žije 
ich tam 56 637.

Miroslav Demák už ako chlapec 
túžil byť novinárom a ním sa aj 
stal po skončení štúdia na Filo-
zofickej fakulte UK v Bratislave. 
Stal sa tak prvým vojvodinským 
Slovákom – novinárom. Počas 
štúdia sa stretol so svojou budú-
cou manželkou Ľudmilou Repko-
vou, rodáčkou z Rajca. Venoval sa 
hlavne literatúre, napísal veľa kníh. 
Začal poéziou, neskôr písal prózu, 
rozprávky pre deti a veľmi zaují-
mavé sú cestopisy z miest, ktoré 

navštívil. Najznámejšie knihy, kto-
ré vyšli v slovenčine, sú: Vyslobo-
denie, Takmer niečo, Medzi dvoma 
domovmi I. a II., Ľahko lietať, keď 
máš krídla a iné. Okrem literatú-
ry sa venoval aj spoločenským 
aktivitám, podieľal sa na obnovení 
činnosti Matice slovenskej, stal sa 
jej prvým predsedom pre Sriem. 
Od roku 2008 má zásluhy na 
obnovení časopisu Dolnozemský 
Slovák a dodnes je členom jeho 
redakčnej rady.

Stretnutie s Miroslavom De-
mákom prebiehalo v príjemnej 
priateľskej atmosfére, rozprávanie 
oživil vtipnými príbehmi a anekdo-
tami. Dozvedeli sme sa o živote 
Slovákov v Kovačici a ich insitnom 
maliarstve, o živote v Novom 
Sade, Báčskom Petrovci, o ich sile 
a schopnosti presadiť sa v novom 
prostredí, niečo dokázať, čím 
zapustili hlboké korene na Dolnej 
zemi. Dnes už o nich vie celý svet, 
a preto aj my Slováci žijúci na 
Slovensku môžeme byť na nich 
právom hrdí, lebo dokázali si za-

chovať svoju identitu, reč, folklór, 
lásku k pôvodnej vlasti.

 Od roku 1993 pán Mi-
roslav Demák s rodinou žije v 
Bratislave. V súčasnosti sa venuje 
vlastnej tvorbe a prekladateľskej 
činnosti.

Mgr. Viera Fraštiová – OZ SZTp 
Rajec

Snímka: archív združenia

Milé posedenie
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HRA UZDRAVUJE DETSKÚ DUŠU

MŠ ObRANCOV 
MIERU: KARNEVAl

Zámerom projektu je prostred-
níctvom Sandplay terapie a hro-
vej terapie pomôcť deťom pre ne 
prirodzeným spôsobom vyjadrovať 
svoje prežívanie. Dlhodobou prácou 
s deťmi, ktoré prežívajú krízové život-
né situácie, vidíme, že cez komunitné 
stretnutia a terapeutické techniky 
sa deti dokážu postupne vyrovnať 
s traumou a negatívnymi zážitkami. 
Tým sa zamedzí ich prenášaniu do 
dospelosti a následným patologic-
kým prejavom. Deti majú šancu žiť 
v pokoji a harmónii, rozvíjať svoj 
potenciál a neskôr byť prínosom pre 
spoločnosť. Lebo šťastné detstvo je 
ako dvere, vedúce k zmysluplnému 
životu. Je dôležité dať deťom prí-
ležitosť, aby sa v pokojnom a pod-
netnom prostredí upokojili, bezpečne 
vyjadrili svoje zranenia a potreby, 
osvojovali si nové modely správania, 
komunikovali s rovesníkmi a spozná-
vali ľudí, ktorým môžu dôverovať. 
Význam týchto aktivít je v prekoná-
vaní sociálnej izolácie. Prináša deťom 
možnosť sebarealizácie, možnosť 
zmysluplne tráviť voľný čas a postup-
ne uzdravovať svoje zranené duše. 
Deti dostávajú šancu žiť zmysluplný 
život bez zbytočnej bolesti, za ktorú 
nie sú zodpovedné.

Súčasťou projektu sú aj spoločné 

komunitné stretnutia matiek a detí 
pod vedením lektorky. Náplňou 
týchto stretnutí je spoločne strávený 
čas detí so svojimi mamami. Deti 
a mamy spoločne tvoria, čítajú, trávia 
čas vonku a hrajú sa. Matky sa učia 
zmysluplne tráviť voľný čas so svojimi 
deťmi a deti sa učia počítať v živo-
te so svojimi mamami. Toto vedie 
k následnému prirodzenému hojeniu 
zranení u detí. Deti dokážu u svojich 
matiek nájsť bezpečie a útočisko 
v ťažkých situáciách. To deťom 
v neposlednom rade pomáha aj pri 
zvyšovaní sebavedomia a neskoršom 
plnohodnotnom fungovaní v živote.

„Pre deti je to často nová skúse-
nosť a už po niekoľkých mesiacoch 
realizácie projektu vidíme pozitívny 
posun u detí vo vzťahu k svojim 
matkám, v ich správaní,“ hodnotí 
vedúca Domova G. B. Molla Daniela 
Augustínová. „V podobných akti-
vitách vidíme veľký potenciál pri 
zvyšovaní kvality života detí a ma-
tiek, ktoré prežili náročné životné si-
tuácie, preto v nich chceme naďalej 
pokračovať,“ uviedla koordinátorka 
projektu Terézia Podolanová.

Zuzana Dobešová,
áno pre život n.o.

Snímka: archív áno pre život

Nezisková organizácia áno pre život realizuje 
projekt s názvom Hra uzdravuje detskú dušu, 
ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska 
z grantového programu Hodina deťom. 

„Či je tu dnes veľký 
bál a či dáky karneval? 
Sprievod masiek krúži 
v kruhu, jedna maska 
strieda druhú.“

Takto to znie v jednej z piesní zo 
Zlatej brány a tak to asi vyzeralo aj 
na našom karnevale v MŠ. Mali sme 
pocit, že sme sa ocitli v rozprávko-
vom svete, kde prišli rôzne roz-
právkové bytosti: víla, čarodejnica, 
princezná, pirát či Spiderman, ale 
prišli aj rôzne zvieratká: vlk, mačka 
či žabka. Deti sa vo vyzdobenej 

triede zabávali veselými pesničkami 
a tancami. Keď si všetci vzájomne 
poobdivovali masky, pochutnali si 
na malom občerstvení, ktoré im 
priniesli rodičia i starí rodičia, za čo 
im veľmi pekne ďakujeme. Deti boli 
počas karnevalu odmenené sladkou 
odmenou, no najkrajšou odmenou 
boli rozžiarené detské očká, radosť, 
dobrá nálada a pekný zážitok, na 
ktorý budeme dlho spomínať. Po 
dobrej zábave sa karneval skončil 
a naše deti sa už teraz tešia na ten 
ďalší.   Michaela Časnochová,

MŠ Obr. mieru
Snímka: archív školy
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prvý polrok je za nami a plní entuziazmu sme sa pustili do druhého polroka. Ten je pre 
našu základnú umeleckú školu v znamení súťaží. Už bezmála 10 rokov organizujeme 
školské súťaže v nástrojovej hre. prvý rok to bola celoškolská súťaž v hre na gitare. 

FAŠIANgy TURÍCE, VEľKá NOC pRÍDE...
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
komára zabili, slaninu majú.

Aj takéto a iné ľudové piesne 
sa ozývali chodbami Základnej 
školy na Lipovej ulici. Fašiangy tu 
majú dlhodobú tradíciu a tento 
rok nebol výnimkou. Krojovaný 
sprievod tvorili dievčatá a chýbať 
nemohli hlavne masky, maš-
kary. Deti a tiež pani učiteľky 
boli nadšené, keď si mohli so 
švárnymi dievčatami a maska-
mi zatancovať. Za odmenu boli 
naši fašiangári odmenení veľkým 
potleskom. Aj v našej škole sme 
si užili trošku ľudových tradícií 

a zvykov, a tak využili posledné 
dni zábavy, spevu a tanca. Veď, 
ako sa hovorí, Vianoce sú každý 

rok, ale fašiangy len raz do roka.
phDr. petra Špániková

Snímka: archív školy

Február v ZUŠ Rajec
V ďalších rokoch sme pridali 

súťaže aj v dychových, sláčikových, 
bicích nástrojoch a v hre na klavíri 
a akordeóne. Nie všetci žiaci sa 
môžu zúčastniť celoslovenských 
a medzinárodných súťaží, preto sme 
začali súťažiť v rámci našej školy. 
Súťažné stretnutia žiakov sa stretli 
s veľkým ohlasom a väčšina mla-
dých muzikantov školy sa súťaží aj 
zúčastňuje. Tu si porovnávajú svoje 
umenie pred sebou a aj rodičmi 
a starými rodičmi. Stala sa z toho 
veľmi milá a príjemná tradícia.

17. februára sa konala školská in-
terpretačná súťaž v hre na husliach. 
Stretlo sa tu takmer 30 huslistov 
našej školy, ktorí si vybojovali zlaté, 
strieborné i bronzové pásma. Lau-
reátom súťaže sa stala žiačka Mgr. 
Zuzany Židekovej Eliška Balgová, 
ktorá už našu školu dvakrát úspešne 
reprezentovala aj na celoslovenskej 
súťaži v Detve a chystá sa tam aj 
tento rok. Škola takto umožňuje žia-
kom každoročne súťažiť na domácej 
pôde, aby si tak mohli porovnať svo-
je zručnosti medzi sebou, a motivuje 
ich k tvorivej činnosti, tak potrebnej 
pri tak náročnom hudobnom nástro-
ji, akým husle nepochybne sú. 

Druhí súťažili violončelisti. Súťaže 
sa zúčastnilo 13 violončelistov z trie-
dy Oľgy Pažickej, DiS. art. 3-členná 

porota udelila 7 strieborných a 5 
zlatých pásiem. Laureátom súťaže 
sa stala Vanesa Uríčová. Výborné 
výsledky na súťaži boli podporené 
skvelým klavírnym sprievodom s. 
M. Dominiky Juhásovej AM. Školská 
interpretačná súťaž bola obohatená 
hrou v duetách. Súťažili 3 duetá a 
získali 3 zlaté pásma (K. Macková 
- L. Krutáková, A. Blažeková - M. 
Blažek, V. Uríčová - K. Lenhartová).

Tesne pred jarnými prázdninami 
sa ešte uskutočnila súťaž v hre na 

akustickej gitare. Súťažilo 28 gitaris-
tov. Odborná porota udelila 10 zla-
tých, 6 strieborných a 6 bronzových 
pásiem. Laureátom celej súťaže 
sa stal Samuel Kšiňan z triedy Bc. 
Jaroslava Jankecha. Chvályhodné je, 
že zvíťazil so skladbou slovenského 
autora, pretože naša škola sa špe-
cializuje na prezentáciu slovenskej 
hudby a propagáciu slovenských 
hudobných skladateľov.

Súťaže boli pripravené na vysokej 
úrovni, za čo patrí veľká vďaka kole-
gom pedagógom a, samozrejme, aj 
našim žiakom.

V stredu 19. februára sa ešte 
uskutočnil koncert žiakov príprav-
ného a prvého ročníka. Je to náš 
najmilší koncert, na ktorom ukázali 
svoje umenie v hre na hudobných 
nástrojoch a speve naši najmladší 
žiaci. Podporiť ich prišli na koncerte 
aj rodičia, starí rodičia a súroden-
ci. Ich učitelia odviedli vynikajúcu 
prácu, o čom svedčil veľký potlesk 
a uznanie obecenstva.

Pred nami sú ešte ďalšie súťaže 
a v máji pripravujeme už 11. ročník 
Medzinárodnej interpretačnej súťaže 
v slovenskej tvorbe Rajecká hudob-
ná jar. 

paedDr. Marián Remenius, 
riaditeľ ZUŠ Rajec

Snímka: archív školy

Laureátka husľovej súťaže Eliška Balgová.
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KSŠ: AKO SME V NAŠEJ 
ŠKOlE žIlI lyžOVANÍM

Druhý februárový týždeň žila Katolícka spojená škola 
lyžovaním. Od 10. do 14. februára absolvovali sied-
maci lyžiarsky výcvik na Donovaloch. 

„Gašparkovia a kúzelníci, prin-
cezné a zvieratká, do škôlky dnes 
miesto detí prišla celá rozpráv-
ka.“

Na známosť sa všetkým dáva 
mimoriadna správa – fašiangy tu 
máme zas. Fašiangy sú obdobím 
radosti a zábavy. No a akéže by 
to boli fašiangy bez poriadnej 
fašiangovej zábavy? Pani učiteľky 
s deťmi vyzdobili triedy pestro-
farebnými girlandami, balónmi, 
maskami a triedy sa premenili na 
rozprávkové miestnosti. Otáz-
ky typu: „Koľko sa ešte musíme 
vyspať a bude karneval...?“ A ten 
konečne nastal. Do materskej 
školy, ktorá sa premenila na 
rozprávkovú krajinu, v ktorej sa 
stretli princezničky, králi, dra-
ci, čarodejníci, ježibaby, klauni, 
piráti, lienky, zvieratká. O celú 
zábavu sa postaral hudobný 
koncert pod vedením pani Marty 
Pažickej. Bola to riadna zábava, 
masky tancovali, spievali, súťa-
žili. Každé dieťa bolo jedinečné 
a úžasné, preto každé zvíťazilo. 
Vďaka patrí všetkým pedagogic-
kým zamestnancom, rodičom, 
ale i našim deťom. Bol to skrátka 
karneval so všetkým, čo k nemu 
patrí. A čo dodať na záver? Už sa 
tešíme na ďalší.

Soňa pialová, učiteľka
MŠ Mudrochova

Snímka: archív školy

MŠ MUDROCHOVA: 
Boli masky, veľký bál, 
bol to super karneval

Pri súčasnej zime chudob-
nej na sneh bolo prvým veľkým 
zážitkom množstvo snehu, ktoré 
sa v tomto peknom lyžiarskom 
stredisku nachádzalo.

Úžasné ubytovanie v penzióne 
Zornička, kde majú aj kaplnku 
a kde varí snáď najlepší kuchár 
na svete, poskytlo všetkým 
účastníkom doslova a do písme-
na rodinné prostredie. Najskôr 
rozlyžovanie na Záhradišti, neskôr 
tí zdatnejší rovno na Novej Holi 
(1312 m n. m.), ktorá počas 
celého týždňa priniesla naozaj vý-
nimočné lyžiarske zážitky. Komu 
bolo cez deň lyžovania málo, mo-
hol pokračovať aj večer pri ume-
lom osvetlení. No ak unavené telo 
už po zjazdovke netúžilo, bolo 
možné ostať v pohybe a zmeniť 
športové odvetvie. Bežky či kor-
čule pod oblohou zaliatou svitom 
mesiaca boli vynikajúcim spestre-
ním tohto krásneho týždňa.

Ale pozor! Nielen siedmaci na 
Donovaloch, ale aj žiaci ostatných 
ročníkov, ktorí zostali v škole, 
žili lyžovaním. A nie hocijakým, 

ale rovno svetovým. Na naj-
bližšie kolo svetového pohára 
do Kranjskej Gory sa rozhodli 
vycestovať a rozšíriť davy sloven-
ských fanúšikov aj dve kamarátky 
KSŠ Zuzana a Agáta. Keď sa to 
v škole dozvedeli, bolo rozhod-
nuté. Treba vyrobiť transparent, 
ktorý pomôže Peti Vlhovej získať 
ďalšie víťazstvo. Podarilo sa! 
Peťa triumfovala. A nielen ona, 
ale celý svet videl, že KSŠ v Rajci 
fandí tejto famóznej lyžiarke zo 
Slovenska. Ako pamiatka na tento 
krásny víkend pre Peťu a Sloven-
sko, zdobia teraz priestory školy 
dva transparenty zo Slovinska. 
Na jednom z nich sa vyníma 
podpis a poďakovanie Peti, ako 
aj podpisy Livia Magoni, Federici 
Brignone, Wendy Holdener, Niny 
Haver-Loeseth, Michelle Gisin, 
Irene Curtoni, Martiny Dubovskej, 
Katharine Truppe, Leny Dürr či 
Christin Ackermann. A to je nao-
zaj svetová spoločnosť zjazdové-
ho lyžovania. Vďaka ti, Bože!

Otec účastníkov
Snímka: archív školy
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VýbORNÉ VýSlEDKy SOFIE 
pAUKOVEJ Z TK RAJEC

Na turnaji mladších žiačok kategórie C v TK Jednotka bratislava, ktorý sa konal od 1. do 4. 
februára na petržalských antukových krytých dvorcoch, dosiahla Sofia pauková z Tenisového 
klubu Rajec skvelý výsledok. Spolu s Kristínou Kubalovou (TK žilina) získali titul vo štvorhre. 

STOlNOTENISOVÉ lIgOVÉ ZápASy
počas druhého januárového týždňa sa rozbehla jarná časť majstrovských súťaží 5. a 7. 
ligy stolnotenisového regiónu v spôsobnosti Oblastného zväzu žilina, bytča, Čadca 
a Kysucké Nové Mesto.

V týchto súťažiach mužstvá 
odohrali zatiaľ sedem kôl, v ktorých 
majú aj naši rajeckí stolnotenisti svo-
je zastúpenie. Zverenci z A družstva 
v tabuľke obsadili nateraz siedme 
miesto s celkovým počtom 34 
bodov (6 výhier, 4 remízy, 8 prehier) 
a B družstvo je na šiestom mieste 
s rovnakým počtom bodov 34 (7 
výhier, 2 remízy a 9 prehier). Myslí-
me si, že naši chalani necítia prílišnú 
nervozitu, pretože sa pripravujú na-
ozaj svedomito na každý zápas, čo 
nám do ďalších posledných štyroch 
kôl dodáva istotu prebojovať sa na 
lepšie konečné umiestnenie.

Výsledky: 5. liga muži OSSTZ 
žilina

12. kolo: Kysucký Lieskovec B 
– STK Rajec A 11:7. 13. kolo: STK 
Rajec A – Žilina Energodata D 9:9. 
14. kolo: Stránske D – STK Rajec 
A 10:8. 15. kolo: STK Rajec A – 
Krásno A 9:9. 16. kolo: Teplička nad 
Váhom A – STK Rajec A 11:7. 17. 

kolo: STK Rajec A – Višňové A 7:11. 
18. kolo: Lietavská Lúčka A – STK 
Rajec A 13:5.

Výsledky: 7. liga muži OSSTZ 
žilina

12. kolo: STK Rajec B – Kysucké 
Nové Mesto 4:14. 13. kolo: Nededza 
B – STK Rajec B 10:8. 14. kolo: STK 
Rajec B – Radoľa D 7:11. 15. kolo: 
Lietavská Lúčka B – STK Rajec B 
13:5. 16. kolo: STK Rajec B – Streč-
no B 12:6. 17. kolo: Čadca E – STK 
Rajec B 14:4. 18. kolo: STK Rajec B 

– Čierne A 10:8.

posledné naše zápasy v tejto 
sezóne:

21. kolo: 11. marca (utorok) 
o 17.30 h STK Radoľa C – STK Rajec 
A; 12. marca (štvrtok) o 18. h STK 
Rajec B – OSTK Kotešová B.

22. kolo: 17. marca (utorok) o 18. 
h STK Rajec A – MSKS Čadca D; 
o 17.30 h TJ STO Višňové B – STK 
Rajec B.

Jozef Kavec, STK Rajec
Snímka: archív klubu

Ako nasadené turnajové jednot-
ky dostali v predkole voľnú kartu. 
V prvom kole nastúpili proti sloven-
sko-ukrajinským hráčkam z tenisovej 
akadémie Dominiky Cibulkovej TK 
LOVE 4 tennis Bratislava, kde v ťaž-
kom zápase zdolali súperky výsled-
kom 6:4, 6:4. V druhom kole nastú-
pili opäť proti kvalitným súperkám 
a kamarátkam z TA M. Ryšavého 
Bojnice, kde došlo až k trojsetovej 
bitke s víťazným koncom v pomere 
6:2, 3:6, 10:5. Finálový zápas sa hral 
viac ako 2,5 hodiny proti hráčkam 
z TK Slovan Bratislava, ktorý sa 
im vo vydretom a vypätom zápa-
se podarilo tesne vyhrať 7:6, 7:6. 
Dievčatám gratulujeme a budeme sa 
tešiť z ďalších prípadných úspechov 
v turnajovej sezóne.

Výborný výsledok sa podaril aj 
na turnaji v TK Tenkur Trenčín (8. 
a 9. februára), kde došlo k meraniu 
síl so staršími hráčkami v kategó-
rii starších žiačok. Vo dvojhre 
obsadila po skvelých tenisových 
výkonoch Sofia Pauková tretie 
miesto. O menšie prekvapenie sa 
však postarali spolu s Michaelou 
Chudovou (TK Nová Dubnica), 
kde po výsledkoch: 1.K: 6:3, 6:2, 
4F: 6:2, 6:0, SF: 6:2, 6:1 postúpi-
li až do finále. S favorizovaným 
a skúsenejším párom z Tenis Team 
Nové Zámky nakoniec vo výbornej 
atmosfére a predvedenej kvalitnej 
hre vyhrali 6:4, 6:3 a stali sa víťaz-
kami celého turnaja.

MP
Snímka: archív klubu

Spoločná fotografia 15. kola (zľava): prví štyria STK Rajec A so súpermi z TJ Krásno nad Kysucou A

Víťazky turnaja vo štvorhre – zľava: Kristína 
Kubalová (TK Žilina), Sofia Pauková (TK Rajec)
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Jubilanti marec 2020

Narodili sa

Zosobášili sa v Rajci

Opustili nás

Mária Fusková 1924 – 2.2.2020 
Anna beňová 1929 – 6.2.2020

Uverejnené so súhlasom meno-
vaných osôb alebo rodinných 
príslušníkov.

65 rokov
Veronika Stanková
Ing. Ján Huljak

70 rokov
Anna Remencová
Eva Tinková

75 rokov
Mária Jančovičová 

80 rokov
Rudolf Mikláš
Trude Čerňanská

86 rokov
Anna pekná

88 rokov
Matilda Veselá

91 rokov
Jozefa baránková

Srdečne blahoželáme!

Emma bôtošová – november
Roman Kudlej – november
Diana žideková – november
Tereza baránková – december
Ema Zubalová – december
peter Škorvaga – január
Emanuel piala – január
Klára Kohútová – január

Tereza Radičová 
a Milan Farkaš – 31.01.2020
Dominika Juríčková 
a Miroslav biely – 14.02.2020
bc. gabriela Tisoňová 
a Vladimír Holačík – 15.02.2020
Mgr. Jana Dolníková 
a Karol porubčanský – 
22.02.2020

SpOMIENKA
Pre Teba, čo nám tak chýbaš a dívaš sa na nás 
z neba... Myslíme na Teba.

Dňa 7.3.2020 si pripomíname 5. výročie úmrtia, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný syn, 
manžel, otec, brat, švagor 

JAROSlAV bUCHA 
Z RAJCA. 

 SpOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. 

31. marca 2020 uplynie 20 rokov odvtedy, čo 
nás navždy opustil manžel, otec a starý otec 

JáN ŠČASNý Z RAJCA
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodi-
nami.

SpOMIENKA
Odišiel si tíško, ako odchádza deň a v našich 
srdciach zostáva spomienka len. Už len kytičku 
a sviečku na hrob Ti môžeme dať, spokojný 
večný spánok priať. Nech si s nami spomína 
každý, kto ho mal rád.

Dňa 22.3.2020 si pripomenieme 5. výročie 
úmrtia 

JáNA NEMČEKA Z RAJCA.
S láskou a  úctou spomínajú manželka a deti 
s rodinami.

SpOMIENKA
Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami, v našich 
srdciach žiješ spomienkami.

Dňa 12.3.2020 uplynulo 30 rokov odvtedy, čo 
nás navždy opustila naša drahá mama a starká 

ANNA SMIEŠKOVá.
S úctou a láskou spomínajú deti s  rodinami.
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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

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

DREVOSPRACUJÚCA FIRMA V RAJCI 

HĽADÁ:

- operátora na rozmietaciu pílu 

- vodiča VZV a nakladača 

- operátorky do výroby 

- montážnikov drevostavieb

Viac info na: 

0908 710 704, 0918 042 628

inzercia

MESTO RAJEC ĎAKUJE
eventovej agentúre Wday 

za výstavu svadobnej výzdoby

MESTO RAJEC POZÝVA 
DO VÝSTAVNEJ SIENE V RADNICI

Výstava prác detí 
Materskej školy na Mudrochovej ulici

3.3. – 30.3.2020

Výstava prác detí 
Materskej školy na Ul. obrancov mieru

31.3. – 22.4.2020 
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MAREC

MESIAC 

KNIHY

MAREC

MESIAC 

KNIHY

MESTO RAJEC
A MESTSKÁ KNIŽNICA

RAJEC

MESTO RAJEC
A MESTSKÁ KNIŽNICA

RAJEC

Počas podujatia 
budú zhotovované 
obrazové záznamy. 

Svojou účasťou 
na podujatí súhlasíte 

s ich použitím 
pre verejné šírenie 

na propagáciu.
organizované podujatie

pre predškolákov z materských škôl

ZÁŽITKOVÉ
ČÍTANIE

čítanie 
zábavnou formou

9.3.2020 

12.3.2020 

9.3.2020 
MŠ Ul. Obrancov mieru

12.3.2020 
MŠ Mudrochova ul.

MAREC

MESIAC 

KNIHY KNIŽNICA 

PRE VŠETKÝCH

MESTO RAJEC
A MESTSKÁ KNIŽNICA

RAJEC

1. - 31.3.2020

ZAREGISTROVANIE 
NOVÉHO ČITATEĽA 

KNIŽNICE 

ZDARMA!

17.3.2020 

18.3.2020 

17.3.2020 
ZŠ Lipová ul., Rajec

18.3.2020 
KSŠ Rajec

Počas podujatia 
budú zhotovované 
obrazové záznamy. 

Svojou účasťou 
na podujatí súhlasíte 

s ich použitím 
pre verejné šírenie 

na propagáciu.
organizované podujatie

pre žiakov prvého ročníka

PASOVANIE 
PRVÁKOV 

ZA ČITATEĽOV 
KNIŽNICE




