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• • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu 

• •¤• •Mestská polícia informuje  Domov vďaky s novým vybavením 
• •¤• • Fašiangové veselenie v našom meste Februárová ozvena Vianoc 

• •¤•  •Angličtina u nás na Lipovej... Deň otvorených dverí v Gymnáziu na Javorovej
• •¤•  •Predvianočná Budapešť Vianoce Zboru sv. Ladislava

• •¤• •Jesenná časť súťaže stolných tenistov ukončená  Biatlonové radosti a víťazstvá do Rajca 
• •¤• •¤• •Bežecké zvesti maratón klubu  Fašiangové posedenie Spoločenská rubrika 

• •¤• • V Rajci stále vedie meno Jakub Demografická štruktúra obyvateľstva mesta Rajec 
• •¤• •Inzercia  Pozvánky na kultúrne akcie 

UŽ SA FAŠIANG KRÁTI, UŽ SA NENAVRÁTI... (viac na s. 4)

8x foto: S. Kalma
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AKTUALITY Z MESTA
Na decembrovom zasadnutí MZ sa zru-
šila Smernica o postupe výkonu správy 
miestnych daní a postup Mesta Rajec 
ako správcu dane pri vymáhaní daňo-
vých nedoplatkov. Prečo?
 Mesto Rajec doteraz vymáhalo nedo-
platky v miestnych daniach prostredníct-
vom advokátskej kancelárie a tá prostred-
níctvom exekútora. Vzhľadom k tomu sme 
boli mnohokrát svedkami toho, že dlh voči 
mestu, ktorý bol napr. 10 eur sa vďaka 
exekútorskému úradu vyšplhal až na výšku 
140 či 150 eur. Keďže zákon umožňuje, aby 
si tieto dlhy Mesto Rajec vymáhalo samo 
(máme také isté práva ako exekútor, ale ne-
účtujeme si všetky poplatky ako on), rozho-
dli sme sa, že našim dlžníkom to nebudeme 
zhoršovať a predražovať, ale budeme si da-
ňové nedoplatky vymáhať sami prostred-
níctvom finančného oddelenia mestského 
úradu. 

V minulom čísle sme spomínali, že sa 
chystá výstavbu ďalších nájomných by-
tov na Štúrovej ulici. Máte novšie infor-
mácie?
 Posledná verzia rekonštrukcie bývalej 
výrobnej haly firmy Vinuta na polyfunkčný 
dom, ktorú predložil investor je, že na po-
schodí je naprojektovaných sedemnásť by-
tov a na prízemí vzniknú obchodné prie-
story. 
 Mestské zastupiteľstvo schválilo výstav-
bu týchto bytov obdobným spôsobom, ako 

tomu bolo pri rekonštrukcii bývalej Mediky 
na nájomný bytový dom – investor postaví 
byty a mesto podá žiadosť na Štátny fond 
rozvoja bývania (ŠFRB), v ktorej sa bude 
uchádzať o finančné prostriedky. Túto žia-
dosť sme už na ŠFRB podali a čakáme na 
vyrozumenie. V prípade, že nám finančné 
prostriedky budú schválené, byty od inves-
tora odkúpime a stanú sa mestskými nájom-
nými bytmi, ktoré budeme môcť prideliť záu-
jemcom. Keby sme náhodou finančné pro-
striedky nezískali, máme v Zmluve o budú-
cej zmluve uvedenú možnosť nájmu bytov – 
prebrali by sme byty od investora do pre-
nájmu a v ďalšom roku by sme sa opätovne 
uchádzali o finančné prostriedky zo ŠFRB.

Chystáte sa aj v tomto roku zapojiť do 
niektorých výziev ministerstiev na zís-
kanie grantových prostriedkov pre inve-
stičné akcie v meste?
 Pravidelne sa zapájame do rôznych vý-
ziev. Niekedy sme úspešnejší, inokedy me-
nej. 
 Už sme čitateľov informovali, že máme 
podpísanú zmluvu s ministerstvom školstva 
na rekonštrukciu hospodárskeho pavilónu  
v Materskej škole na Mudrochovej ulici, kto-
rý chceme rekonštruovať tak, aby prestav-
ba bola hotová už v auguste. 
 Na začiatku februára vyšla výzva na re-
konštrukciu škôlok z eurofondov. V tejto vý-
zve sa chceme uchádzať o finančné pro-
striedky na nadstavbu tohto hospodárske-

ho pavilónu. Ak by 
sme boli úspešní aj     
v tejto druhej výzve, 
tak by po nadstavbe 
vznikli až tri nové trie-
dy (okolo 50 nových 
miest) v materských 
školách.
 Ď a l š i a  r e k o n -
štrukcia, ktorú sme 
spomínali v minulosti 
je rekonštrukcia te-
locviční v Základnej 
škole na Lipovej ulici. 
Mesto Rajec podalo 

žiadosť na Envirofond a teraz čakáme na 
záverečné hodnotenie našej žiadosti, či 
budeme úspešní, alebo nie. Ak by sme boli 
v žiadosti úspešní, zatepľovala by sa zatiaľ 
budova a strecha veľkej telocvične.

Už takmer rok informujeme, že v meste 
pribudne nový zamestnávateľ, ktorý sa 
bude zaoberať výrobou mliečnych vý-
robkov. Už sa začalo s výrobou aj v Raj-
ci? Koľko ľudí bude firma zamestnávať?
 Podľa informácii od investora nevyhnut-
né stavebné úpravy by mali byť už ukonče-
né. Vo februári by sa mali naviezť technoló-
gie a od marca by mali už začať vyrábať 
mliečne výrobky. 
 V prvej etape by malo vzniknúť okolo 30 
pracovných miest, postupne by firma BS 
Výroba mala svoju výrobu rozširovať a budú 
vznikať ďalšie pracovné miesta.

Firma KFTS sa vraj ide rozširovať. Je to 
pravda?
 Áno, firma KFTS kúpila ďalšiu halu, kto-
rá sa nachádza v areáli bývalých strojární. 
Halu už firma rekonštruuje, aby mohla čo 
najskôr rozšíriť svoju výrobu a, samozrej-
me, vzniknú tu aj ďalšie pracovné miesta. 
,

Za rozhovor ďakuje Šzá

 CHCELI BY SME SA POĎAKOVAŤ 

MESTU RAJEC, POSLANCOM MEST-

SKÉHO ZASTUPITEĽSTVA RAJEC A 

VŠETKÝM OBČANOM, KTORÍ NÁM 

POMOHLI PRI ODSTRAŇOVANÍ NÁ-

SLEDKOV DECEMBROVÉHO POŽIA-

RU, KTORÝ POŠKODIL NÁŠ PRÍBY-

TOK.

ĎAKUJEME!

Anton Pekara a manželka Anna

 Dňa 14.1.2016 sa poslanci zišli na mi-
moriadnom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva. Program tvorili dva body, a to Návrh 
zmeny rozpočtu na rok 2016 a výstavba 
nájomných bytov na Štúrovej ul. v Rajci.
 Navrhované zmeny v rozpočte boli po-
slancom predložené na základe zverejne-
nia východiskových štatistických údajov a 
rozpočtovaných podielov obcí na výnose 
daní z príjmu fyzických osôb. Ďalšie zmeny 
súviseli s plánovanou výstavbou nájom-

ných bytov na Štúrovej ul. v Rajci.

 Dňa 22.1.2016 sa poslanci zišli na ďal-
šom mimoriadnom zasadnutí MZ, ktoré bo-
lo zvolané s jediným bodom programu, a to 
návrh schválenia Dodatku č. 1 k Zmluve     
o budúcej kúpnej zmluve, ktorá sa týka spo-
mínanej výstavby nájomných bytov, ktoré 
vzniknú v polyfunkčnom objekte na Štúro-
vej ul. v Rajci.

MsÚ Rajec

Z MIMORIADNYCH JANUÁROVÝCH 
ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZAČÍNA SA S VÝSTAVBOU ĎALŠÍCH NÁJOMNÝCH BYTOV

POĎAKOVANIE ZA POMOC

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

POLYFUNKČNÝ DOM NA ŠTÚROVEJ ULICI

Foto: MsÚ Rajec 
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ANONYMNÉ NAHLÁSENIE POŽIARU

 Dňa 14.1.2016 v čase o 15.01 hod. bol hliadke Mestskej polície 
Rajec na služobný telefón anonymne nahlásený požiar trávnatého 
porastu a krovia pri kúpalisku Veronika. Preverením oznámenia 
hliadka MsP na uvedenom mieste našla J.P. ako v krovinatom po-
raste páli medené káble. Priestupok bol riešený v zmysle zákona 
blokovou pokutou. 

LEŽIACA OSOBA NA AUTOBUSOVEJ ZÁSTAVKE
  
 Dňa 28.1.2016 v čase o 12.24 hod. útvar MsP Rajec prijal ano-
nymné oznámenie o ležiacej osobe na autobusovej zástavke pri 
miestnej tržnici. Po príchode na miesto určenia, hliadka MsP osobu, 
ktorá bola v podnapitom stave stotožnila. Jednalo sa o M.G. z Jase-
nova. 

HORIACE KONTAJNERY

 Je až neuveriteľné, ako občania mesta Rajec častokrát konajú a 
pritom si neuvedomujú následok svojho činu – sypania horúceho 
popola do kontajnerov. Čo môže byť dôsledkom takéhoto ľahostaj-
ného konania si vieme určite predstaviť. Následne sa nám však 
vynára otázka, kto bude zodpovedný za takto vzniknutý požiar? 
 Môžeme menovať niekoľko ulíc, na ktorých zasahovali prísluš-
níci MsP pri hasení kontajnerov, či už sami, alebo za pomoci Hasič-
ského a záchranného zboru (HaZZ) – na Frivaldského ulici a na ulici 

1. mája (hliadka kontajner uhasila sama), na Kostolnej ulici pri od-
bočke ku Katolíckej spojenej škole (hliadka MsP privolala HaZZ).
 Horiace kontajnery predstavujú reálne nebezpečenstvo nielen 
pre naše životy, ale aj náš majetok. Mesto vynakladá veľké finančné 
prostriedky nielen na samotné kontajnery, ale aj na ich údržbu. Tieto 
peniaze idú z rozpočtu mesta, z našich daní. Vážme si majetok, na 
ktorý všetci prispievame a skúsme byť aj tu ohľaduplní. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
1x foto: P. Rýpal

 Život klientov i zamestnancov Domova vďaky sa opäť o niečo 
zlepšil. Od polovice októbra minulého roku sa začala v zariadení 
realizovať veľká rekonštrukcia kúpeľne. V rámci rekonštrukcie boli 
vykonané bezbariérové úpravy a došlo aj k oddeleniu ženskej a 
mužskej časti kúpeľne. Realizovaná rekonštrukcia zvýšila dôstoj-
nosť a bezpečnosť klientov zariadenia a výrazne spríjemnila užíva-
nie kúpeľne, v ktorej došlo k výmene starej sanitárnej keramiky a 
doplneniu potrebných mechanizmov pre manipuláciu s pohybovo 
znevýhodnenými klientmi.

 V rámci rekonštrukcie okrem iného došlo aj k rozšíreniu stropné-
ho zdvíhacieho systému do ďalšej časti kúpeľne. Stropný zdvíhací 
systém je určený na presun klientov a výrazne uľahčuje a spríjem-
ňuje manipuláciu s klientmi, eliminuje riziko zranení a pracovných 
úrazov a zefektívňuje prácu zamestnancov zariadenia. Inštaláciu 
stropného zdvíhacieho systému do ďalších častí kúpeľne umožnila 
podpora projektu Stropný zdvíhací systém v programe Dobré srdce 

Nadácie Tatra banky, vďaka ktorej získalo zariadenie Domov vďaky 
grant vo výške 825 eur.

 Pri rekonštrukcii kúpeľne ďalej významne pomohla aj spoloč-
nosť SIKO KÚPEĽNE, a. s., ktorá opäť poskytla Domovu vďaky 
možnosť nakúpiť materiál s veľmi výraznou zľavou. Na záver by 
som chcela znova vysloviť veľkú vďaku všetkým spomínaným dar-
com, ktorí sa rozhodli podporiť naše zariadenie.

Mgr. Lívia Hodasová, riaditeľka Domova vďaky
2x foto: archív Domova vďaky

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

HORIACI KONTAJNER ZA OBCHODNÝMI PREVÁDZKAMI NA NÁMESTÍ 

DOMOV VĎAKY 
S NOVÝM VYBAVENÍM
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RAJECKÝ MESTSKÝ PLES

 Sedemnásty Rajecký mestský ples sa uskutočnil v sobotu      
30. januára v priestoroch kultúrneho domu – tradične pod záštitou 
Mesta Rajec a pod organizačnou taktovkou Mestského kultúrneho 
strediska Rajec.

 V sobo tu 
podvečer prišli 
s l á v n o s t n e 
oblečené páry 
do bohato vy-
zdobenej sály, 
ktorej výzdobu 
aj v tomto roku 
vymysleli, ale aj 
z r e a l i z o v a l i 
p r a c o v n í č k y 
M e s t s k é h o 
kultúrneho stre-
d iska Rajec. 

Zeleno-fialová výzdoba obohatená o pávie perá a zlaté detaily opäť 
premenila kultúrny dom na nepoznanie. 
 Na začiatku sa nám predstavila orientálna tanečnica Mona Abir 
zo Žiliny s efektným úvodným tancom. Po jej vystúpení, príhovorom 
a spoločným prípitkom primátor mesta Ing. Ján Rybárik privítal hostí 
a úvodným 
v a l č í k o m 
spolu s man-
želkou An-
nou ples ofi-
ciálne otvori-
li. Postupne 
sa k nim pri-
dali aj ostat-
ní hostia a 
m e s t s k ý 
ples nabral 
s p r á v n y 
smer – stále 
plný tanečný parket a výbornú zábavu. Po večeri vystúpili tanečnice 
zo skupiny Amar Bellydance Group zo Žiliny s brušnými a orien-
tálnymi tancami. Počas celého večera nám do tanca hrala hudobná 
skupina Classic Music Band zo Žiliny. Nechýbala bohatá tombola, 
do ktorej prispeli sponzori z firiem a podnikov z Rajca a okolia. Aj      
v tomto roku sa 150 hostí výborne zabávalo a nad ránom postupne 
odchádzali príjemne unavení z tanca a spevu, tí šťastnejší s tombo-
lovou cenou, ale čo je najhlavnejšie, všetci odchádzali dobre nala-
dení a veľmi spokojní. 
 Nič neteší organizátora viac, ako pochvala. A tou veru hostia 
nešetrili! Dozvedeli sme sa od nich, že aj tohtoročný mestský ples 
bol znova vydarený, páčila sa im honosne vyzdobená sála, ale aj to, 
že na mestský ples sa obzvlášť tešia, lebo patrí medzi ich najobľú-
benejšie podujatia. 

 Mestské kultúrne stredisko Rajec ďakuje všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom podporili XVII. Rajecký mestský ples.

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

 Aj keď sa to veru nezdá, už štvrtý rok sa na našom námestí us-
kutočnila domáca Fašiangová zabíjačka, ktorú opäť zorganizovalo 

Mesto Rajec, poslanci 
Mestského zastupiteľ-
stva v Rajci, Mestské 
kultúrne stredisko Ra-
jec a OOCR Rajecká 
dolina v spolupráci     
s Penziónom Dubová 
v piatok 5. februára.

 Už od skorého rána vládol na 
námestí čulý pracovný ruch. 
Najskôr sa rozostavili stoly na 
robenie zabíjačkových špecialít, 
spojazdnili sa paráky na vare-
nie, rozložili sa stoly a lavičky na občerstvenie a dáždniky keby 
začalo pršať alebo snežiť. Okolo desiatej hodiny sa začalo s rozobe-
raním zabitého prasiatka pod vedením mäsiara Jána Vanáka za 
výdatnej pomoci poslan-
cov mestského zastupi-
teľstva, primátora mesta a 
prednostu MsÚ. Už po 
niekoľkých hodinách na 
stoloch začali pribúdať 
vyrobené klobásy a jater-
nice, krájalo sa mäso na 
pečenie, slanina na oš-
kvarky a varila sa zabíjač-
ková kapustnica. Na ná-

mestí postupne 
pribúdalo množ-
stvo zvedavcov a 
čím viac sa blížilo 
po ludn ie ,  t ým 
viac sa námestie 
zapĺňalo. Okolo 
obeda už mohli 
ľudia postupne 
ochutnávať vyni-
kajúce domáce 
špeciality – pe-
čené klobásy, ja-

FAŠIANGOVÉ VESELENIE V NAŠOM MESTE

Plesová sezóna alebo inak povedané fašiang začína vždy po 
sviatku Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy, ktorá 
bola v tomto roku už 10. februára. Aj napriek krátkemu fa-
šiangu nesmeli v našom meste chýbať tradičné fašiangové 
podujatia, medzi ktoré už niekoľko rokov patrí Rajecký 
mestský ples, Fašiangová zabíjačka či Detský karneval.
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Verím, že ak budeme rozprávať vianočný príbeh, 
spievať vianočné piesne a žiť ducha Vianoc, 

môžeme priniesť radosť, šťastie a mier do tohto sveta. 

(Norman Vincent Peale)

 Vianoce roku 2015 boli v mnohom úplne výnimočné. Počasie na 
Štedrý deň bolo krásne, pocitovo príjemné (podobalo sa skôr na 
začínajúcu jar), ale duch Vianoc sa dal cítiť už omnoho skôr.

 Všetko to za-
čalo rajeckým di-
vadelným predsta-
vením ochotnícke-
ho súboru Kožkár 
na námestí – opa-
kovane prežívaný, 
dojemne krásny 
príbeh narodenia 
Ježiša. Prvý roz-
lúsknutý oriešok 
pre vnímavých ľu-
dí. Bolo cítiť prí-
tomnosť blížiacich 
sa Vianoc... 

 O pár dní – v Kostole sv. Ladislava v Rajci – sa predstavila 
svojim Vianočným koncertom ZUŠ Rajec so svojimi pedagógmi.    
V tom najpríjemnejšom a najtajnejšom balíčku predstavili to krásne 
vianočné, po čom túži každá duša. Druhý rozlúsknutý oriešok. Via-
noce už klopali na srdce každého, kto chcel len trochu načúvať...
 Na sviatok sv. Štefana sa rozoznel Kostol sv. Ladislava nádher-
nou hudbou v podaní Zboru Ladislav a detského zboru Škovránok. 
V niektorých momentoch sa v kostole ani nedýchalo. Prítomní pri-
jímali tok nádhernej hudby, ktorá rozozvučala srdcia počúvajúcich. 
Niektorí aj plakali. Láskou bola vzkriesená nádej. Tretí rozlúsknutý 
oriešok. Vianoce zneli v dušiach ľudí...
 Začiatkom nového roku prišlo ďalšie pozvanie – koncert skupiny 
AdHOC Orchestra a miešaného speváckeho zboru OMNIA. Pre-
k v a p e n i e , 
úžas, nád-
hera. Hudba 
p o s ú v a l a 
svoje vibrá-
cie a napĺ-
ňa la  dušu 
č l o v e k a . 
Rozlúsknu-
t ý  š t v r t ý 
oriešok. Po-
koj Vianoc 
ukázal svoju 
moc...

 Tých orieškov sme dostali viac. Aj duchovných darov bolo viac. 
Aj úsmevov bolo viac. Všetkého bolo na rozdávanie.

 Je veľmi jednoduché konštatovať: Bolo to pekné... Ale za týmito 
darmi, ktoré dostali všetci, ktorí videli a počúvali, stáli stovky obeta-
vých a mimoriadne nadaných ľudí – detí, mladých ľudí i dospelákov, 
z ktorých každý prežíval svoje bežné denné povinnosti a tiež aj tie 
predvianočné rovnako ako aj my ostatní. Len oni stihli ešte ďalšie 
stovky hodín cvičiť a hrať a spievať a učiť sa texty a cvičiť notové 
zápisy. Oni stihli svoje talenty rozdať medzi nás – NÁM. Všetci boli 
pozvaní prijať tieto nádherné dary – dary hudby a spevu. Preto sa 
patrí poďakovať sa. HERCI, SPEVÁCI, HUDOBNÍCI, DIRIGENT-
KY. Na instagrame by ste mali mať tisícky kliknutí: BOLA TO KRÁ-
SA. ĎAKUJEME!

Za každého, kto to takto cítil – Jana Paulinyová
1x foto: archív MsKS Rajec

1x foto: archív AdHoc Orchestra

ternice, mäso, 
škvarky,  zabí-
jačkovú kapustni-
cu, ktoré vydávali 
z a m e s t n a n c i 
mestského úradu 
spolu s primáto-
rom. 
 K fašiangom 
patrí aj zábava a 
ani v tomto roku 
nezostalo iba pri 
jedení. Od 15. ho-

diny vystúpila so spe-
vom, tancom, mas-
kami a špásmi fol-
klórna skupina Kľak  
z Fačkova, ktorá ro-
zospievala a roztan-
covala všetkých divá-
kov. 
 Aj tohtoročná za-
bíjačka dopadla na 
výbornú a za symbo-
lický poplatok sa kaž-
dý schuti najedol. 

DETSKÝ KARNEVAL

 Deti v krásnych maskách, s dobrou náladou a v sprievode 
svojich rodičov prišli 7. februára do Kultúrneho domu v Rajci, aby sa 
zabavili na Detskom karnevale. 

 Deti sa prevtelili do svo-
jich vysnívaných rozpráv-
kových postavičiek. Stretli 
sa tu princezné, víly, čerti, 
strigôni, piráti, ježibaby, za-
jačiky, mačičky, lienky či 
motýliky a nezabudol prísť 
ani sám Janko Hraško. Ro-
dičia spolu s deťmi vynalo-
žili veľké úsilie, aby vytvorili 
spoločne ich vysnívanú ma-
sku. Na karneval ich prišli 

zabaviť Šašica Jašica spolu so Šašom Dašom a Šašou Dašou, ktorí 
zabávali deti počas celého popoludnia rozprávkovými hrami, súťa-
žami a veselým jaše-
ním. Deti si za odmenu 
po úspešných súťa-
žiach odniesli domov 
sladký darček. Karne-
valový deň sa niesol 
hlavne v rytme hudby, 
spevu a pri rezkých tó-

noch diskotéky sa poriadne vytan-
covali a vybláznili. 
 Deti sa mohli vyjašiť aj v nafuko-
vacom skákacom hrade, či si dať 
namaľovať masku na tvár.

 Rozprávkový deň pre všetky deti pripravilo Mestské kultúrne 
stredisko Rajec.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
5x foto: E. Pekná, 7x foto: S. Kalma

dokončenie zo s. 4
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 „Do you speak English?“ „Yes, I do.“ Ta-
kúto odpoveď chce docieliť u žiakov každý 
angličtinár. V Základnej škole na Lipovej uli-
ci sa tento cudzí jazyk vyučuje od 1. roční-
ka. Nárast záujmu zo strany žiakov podne-
cuje samotných učiteľov prehodnocovať či 
hľadať efektívnejšie, tvorivejšie, inovatív-
nejšie metódy vyučovania a aplikovať ich 
priamo do vyučovacieho procesu. Toto si 
vyžaduje ich priebežné, kontinuálne vzde-
lávanie v tejto oblasti. Niekoľkokrát ročne sa 
pedagógovia zúčastňujú v tejto oblasti 
mnohých seminárov, workshopov, vzdelá-
vaní, či už kreditových alebo nekreditových, 
aby anglický jazyk v čo najväčšej miere za-
traktívnili a priblížili žiakom. 

 V minulých číslach Rajčana sme čitate-
ľov informovali o projektoch Genki English a 
Erasmus+, ktorých sa zúčastnili v Cambrid-
gi aj dvaja pedagógovia z našej školy. Už 
počas minulého školského roku sa škola 
zapojila do celonárodného projektu „Nové 
trendy vzdelávania učiteľov anglického ja-
zyka na základných školách“, ktorý je zame-
raný na zvýšenie kvality vyučovania. Pro-
jekt pokračoval aj tento školský rok. Ponú-
kol nové metódy a nástroje, ako jednodu-
cho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. 
V rámci tejto aktivity sme získali moderné 
didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou 
k existujúcemu portfóliu učebníc anglického 
jazyka. Vďaka novému digitálnemu obsahu 
žiakom prináša projekt interaktívne a zá-
bavné hodiny. 
 Žiaci ešte poriadne nezohriali lavice po 
letných prázdninách a už na začiatku škol-
ského roka sa zapojili do súťaže „Vyhraj Ce-
leste do školy“. (pozn. Celeste Bucking-
ham). Túto možnosť využili deti z krúžku an-
glického jazyka „Angličtina hrou“. So záuj-
mom vypracovali stanovené úlohy. V nich 

uspeli veľmi dobre a mali z nich radosť. Žiaľ, 
výhra z toho nebola, ale aspoň sa dozvedeli 
veľa nových informácií. Na základe zapoje-
nia sa do projektu sme mali možnosť usku-
točniť v škole otvorenú hodinu s „native spe-
akrom“. Túto možnosť sme využili a v októ-
bri žiaci IX.B, VIII.C  a VI.A/C triedy zažili 
hodinu s rodeným Angličanom. S radosťou 
konštatujeme, že spolupráca medzi lekto-
rom a žiakmi dopadla na výbornú. 

 Nedávno sme si spoločne pripomenuli 
aj Európsky deň jazykov. Žiaci niektorých 
tried sa zúčastnili na projekte, prostredníc-
tvom ktorého sa snažili poukázať na dôle-
žitosť učenia sa cudzích jazykov. V novem-
bri žiaci navštívili divadelné predstavenie    
v anglickom jazyku organizované Divadel-
ným centrom v Martine. Podujatie bolo ur-
čené pre žiakov 4., 5., a 6. ročníka a násled-
ne pre žiakov 8. a 9. ročníka. Mladší žiaci 
mohli vidieť „Mr. Wolf and Three Little Pigs“ 
a starší videli predstavenie „American Dre-
am“. Obe vystúpenia boli dvojjazyčné, spre-
vádzané nielen hovoreným slovom, ale aj 
pesničkami. Deťom sa herecké výstupy veľ-

mi páčili a už teraz sa tešíme na ďalšiu spo-
luprácu. Predstavenia spomenutého centra 
zatiaľ nesklamali a sú vždy skvelým zážit-
kom. 
 Po minuloročnom úspechu sme v no-
vembri opäť zorganizovali intenzívny jazy-
kový kurz pod vedením anglického lektora. 
Graham Last, alebo Mr. G ako ho žiaci vo-
lajú, prišiel na našu školu už po druhýkrát a 
spoluprácu, rovnako ako aj aktivitu žiakov, 
pozitívne ocenil. Prvý týždeň sa kurzu zú-
častnili žiaci siedmeho ročníka. Bola to pre 

nich nová skúsenosť a po 
úvodnom dni kurzu boli mno-
hí z nich mierne rozčarovaní. 
Čím viac však hovorenej 
angličtiny počúvali a boli nú-
tení rozprávať, tým viac sa im 
v učení darilo. V závere už 
komunikovali bez väčších 
problémov. Rovnako to bolo 
aj so žiakmi ôsmeho a de-
viateho ročníka. Potešilo nás, 
že žiakom sa kurz páčil a pre-
javili oň záujem aj v budúc-
nosti.
 V novembri sa uskutočni-
lo školské kolo olympiády      

v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch 
kategóriách 1A (6.-7. ročník) a 1B (8.-9. 
ročník). V kategórii 1A uspeli: 1. miesto Re-
beka Jasenovcová (VII.B), 2. miesto Hen-
rieta Janigová (VII.C) a na 3. mieste skon-
čila Sofia Stupňanová (VII.C). V druhej ka-
tegórii boli úspešní títo žiaci: 1. miesto Teré-
zia Slyšková (IX.A), 2. miesto Kristián Doli-
nay (VIII.A) a 3 .miesto Patrícia Lietavcová 
(IX.A). V januári sa Terézia Slyšková zú-

častnila okresného kola v Žiline, kde obsa-
dila vynikajúce druhé miesto. 
 V decembri sa žiaci 7.-9. ročníka zú-
častnili každoročnej exkurzie vo Viedni pod 
názvom „Vianočná Viedeň“. Počasie nám 
moc neprialo, ale aj tak sme si Viedeň užili. 
Navštívili sme múzeum Madame Tussaud, 
kde sme si pozreli a hlavne sme sa mohli 
odfotografovať s voskovými figurínami 
známych osobností. Potom sme sa odviezli 
na obrovskom kole Riesenrad, čo bolo pre 
všetkých veľkým zážitkom. Nakoniec sme 
si prezreli vianočnú výzdobu Viedne a zná-
me trhy na námestí pred radnicou (Rathau-
splatz). Domov sme sa vracali unavení, ale 
vianočne naladení ešte pred sviatkami. 

 Po takmer troch týždňoch vianočného 
voľna sme žiakom s ďalšími aktivitami „dali 
pokoj“ a nechali ich sústrediť sa na polročnú 
klasifikáciu. Druhý polrok je pred nami a my 
pripravujeme pre žiakov ďalšie projekty a 
aktivity, aby mohli raz s radosťou povedať:  
„I speak English.“

Mgr. Dáša Gáperová,
Mgr. Dominika Tordová,

ZŠ Lipová, Rajec
5x foto: archív školy

ANGLIČTINA U NÁS NA LIPOVEJ...

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

JAZYKOVÝ KURZ S MR. G

OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA

EXKURZIA VO VIEDNI
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 Jedného decembrového rána, 15. decembra, sa viacerí žiaci 
Gymnázia na Javorovej ulici v Rajci museli zobudiť skoro ráno, aby 
sa mohli, pod vedením pedagógov Mgr. Jany Hederovej a Mgr. 
Kataríny Hennelovej, zúčastniť zaujímavej exkurzie do jedného      
z najkrajších miest Európy, do Budapešti. Po zdĺhavej ceste autobu-
som vystúpili konečne na parkovisku a ich nedočkavé oči hltali po-
hľadom krásy tohto mesta. 
 Hneď prvou zastávkou bolo Tropicarium a Oceanarium umiest-
nené priamo vo veľkom obchodnom dome Campona. Všetkých 
uchvátilo hlavne obrovské presklené akvárium so žralokmi a rajami, 
ktoré nám plávali priamo nad hlavami. Ako druhý v poradí sme nav-
štívili Hradný vrch, ktorý sa majestátne vypínal nad mestom a z kto-
rého bol fascinujúci výhľad na celú Budapešť. Sprievodca nás po-
tom previedol ďalšími historickými pamiatkami – Gelért, Rybárska 
bašta a pod. Poslednou a najviac očakávanou zastávkou našej ex-
kurzie bola návšteva predvianočných trhov. Nádherná vianočná vý-
zdoba, množstvo krásnych ručne vyrobených vianočných ozdôb, 
vôňa pečenej klobásky a vianočného punču v nás evokovala at-
mosféru blížiacich sa Vianoc. A keď tma rozprestrela nad nami svoj 
plášť, všade navôkol sa rozsvietilo tisíce farebných svetielok na ob-
rovských vianočných stromčekoch. No proste nádhera!
 Ťažko sa nám lúčilo s týmto krásnym mestom a domov sme od-
chádzali s pocitom, že sa tam určite ešte niekedy vrátime. A potom 
sa už Vianoce mohli začať...

Mgr. Jana Hederová

 Dňa 2. decembra sa v priestoroch Gymnázia na Javorovej ulici 
v Rajci uskutočnil Deň otvorených dverí. Žiaci gymnázia pod vede-
ním svojich pedagógov privítali medzi sebou deviatakov z celého 
regiónu. Navštívili nás žiaci z Rajeckej Lesnej, Domaniže, Rajec-
kých Teplíc, Žiliny i Považskej Bystrice. Niektorí prišli sami, iní s vý-
chovnými poradcami alebo v sprievode rodičov.

 Prehliadka školy 
trvala približne dve 
hodiny, žiaci si po-
zreli divadlo, anglic-
kú prezentáciu, vy-
skúšali si spinningo-
vé bicykle, videli rôz-
ne pokusy v chemic-
kej i fyzikálnej učeb-
ni, naučili sa pár no-
vých slovíčok z fran-
cúzskeho aj ruského 

jazyka, precvičili si svoje znalosti z prijímacích testov z minulých 
rokov. Naši žiaci si tiež pripravili zaujímavosti z biológie, a taktiež 
vtiahli záujemcov do dejín 
cez pravdivé historické príbe-
hy. Noví žiaci mali možnosť 
„nakuknúť“ do každej z tried a 
oboznámiť sa možno s ich 
budúcou školou, ktorá sa sta-
ne ich odrazovým mostíkom 
do budúcnosti. Naši hostia 
mali možnosť si prezrieť aj 
galériu dosiahnutých úspe-
chov, ktoré žiaci získali v rôz-
nych súťažiach. 
 Na DOD sa podieľal tím skúsených pedagógov, ktorí za pomoci 
všetkých žiakov prípadným záujemcom o štúdium na našej strednej 
škole ukázali, čo všetko dokážu.

PaedDr. Veronika Veselá
2x foto: archív gymnázia

 Vianoce mnohí ľudia považujú za najkrajšie obdobie roka. Pre 
nás, členov Zboru sv. Ladislava, Vianoce začínajú oveľa skôr, už 
niekedy v októbri, keď začíname pripravovať vianočný repertoár. 
 K tradičným Vianociam v Rajci pre väčšinu jeho obyvateľov ne-
odmysliteľne patrí účasť na polnočnej sv. omši a potom aj na „Božie 
narodenie“. Na sviatok sv. Štefana kroky mnohých Rajčanov a 
ďalších našich priaznivcov z blízkeho i ďalekého okolia smerujú do 
kostola aj popoludní. V druhý sviatok vianočný sa totiž každý rok 
koná tradičný vianočný koncert rajeckých zborov. Hosťom Zbo-
ru sv. Ladislava bol tento rok Detský zbor Škovránok, ktorý pôsobí 
pri ZUŠ pod vedením PaedDr. Evy Kyškovej a na koncerte zaspie-
val piesne zo svojho nového, už druhého CD Zimný sen. Zbor sv. 
Ladislava si na koncert pripravil skutočnú hudobnú lahôdku. Naštu-
doval a v premiére prezentoval známe ľudové koledy v úprave 
slovenského skladateľa Petra Zagara, ktoré v roku 1991 vyšli na LP 
platni Narodil sa Kristus so sólistami Petrom Dvorským a Editou 
Grúberovou. Koledy nám skladateľ v rukopisoch poslal začiatkom 
novembra a my sme sa s elánom pustili do ich nácviku. Do reali-
zácie projektu sa zapojili mnohí hudobníci – študenti, absolventi a 
pedagógovia ZUŠ Rajec, konzervatórií v Žiline a Bratislave, VŠMU 
v Bratislave a AMU v Prahe: Marek Dietrich – organ, Eva Blunárová 
– klavír, Julianna Šimková, Michaela Augustínová, Katarína Kavco-

vá – violončelo, Eva Halková, 
Mária Fuchsbergerová, Marián 
Štúň – husle, Michal Kozárik, An-
drej Kozár – trúbka, Anna Brezá-
niová, Anna Kozárová – klarinet, 
Beata Vörösová a Lujza Kyšková 
– flauta. Sólovo sa predstavili 
Stanislava Mihalcová, Anna Šku-
bová, Ema Slyšková, Adriana 
Ďurčanská, Lujza Kyšková a Jo-
zef Rybár. Tento početný ansám-
bel dirigovala Eva Kyšková. Po 
koncerte nasledoval príjemný 
raut v Pastoračnom centre, kde 
sa prítomným poďakoval sklada-
teľ Peter Zagar, pre ktorého bol 
koncert krásnym spestrením 
Vianoc.

 S krásou našich nacvičených piesní sme sa 3. januára podelili aj 
s veriacimi z Udiče a Púchova, kde už každoročne smerujú naše 
kroky. Okrem srdečného prijatia našich bývalých pánov dekanov 
Vladimíra Kutiša a Michala Kebluška nás čakali aj plné kostoly so 
srdečnými veriacimi. Veríme, že sme im všetkým priniesli kus via-
nočnej radosti.
 Po Vianociach veľmi neoddychujeme, Veľká noc je za dverami a 
chystáme sa na zahraničné turné. Ale o tom zasa niekedy nabu-
dúce. 

VIANOCE ZBORU SV. LADISLAVA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
V GYMNÁZIU NA JAVOROVEJ

PREDVIANOČNÁ BUDAPEŠŤ

Martina Rybárová 
2x foto: autor
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 Stolný tenis v našom meste má mnohoročnú tradíciu. Ide o se-
zónny šport, ktorý sa hráva od konca jesene do začiatku jari. Pre 
Stolnotenisový klub Rajec skončila jesenná časť sezóny 2015/16 
s týmto umiestnením:

Výsledková tabuľka 4. ligy 

      mužstvo                                    stretnutia       výhry remízy prehry        skóre          body

  1. Žilina C 11 10 0   1 144:54 31
  2. MSTK Martin B 11   9 1   1 126:72 30
  3. Vrútky B 11   8 0   3 117:81 27
  4. STK Rajec A 11   6 1   4 121:77 24
  5. Bytča B 11   6 0   5 102:96 23
  6. Višňové A 11   5 2   4 102:96 23
  7. Kláštor pod Znievom A 11   5 1   5 109:89 22
  8. Kysucký Lieskovec A 11   5 1   5   97:101 22
  9. Radoľa B 11   3 3   5   81:117 20
10. Čadca D 11   2 1   8   83:115 16
11. Strečno A 11   2 0   9   71:127 15
12. Vrútky C 11   0 0 11   35:163 11

Výsledková tabuľka 6. ligy 

  1. STK Rajec B 11 10 1 0 130:68 32
  2. Maršová- Rašov A 11   7 2 2 112:86 27
  3. Divina-Lúky A 11   6 2 3 100:98 25
  4. Lietavská Lúčka A 11   5 3 3 107:91 24
  5. Stará Bystrica A 11   6 0 5 109:89 23
  6. Strečno B 11   5 2 4 100:98 23
  7. Nesluša A 11   5 1 5 106:92 22
  8. Kotešová A 11   5 0 6 104:94 21
  9. Rosina B 11   3 1 7   89:109 18
10. Krásno B 11   2 2 7   71:127 17
11. Čadca F 11   2 1 8   78:120 16
12. Žilina Energodata F 11   2 1 8   82:116 16 

Zápasy jarnej súťaže
4. LIGA: 
 12.2. o 18.00 hod. Višnové A – STK Rajec A; 20.2. o 10.00 hod. 
STK Rajec A – Radoľa B; 26.2. o 18.00 hod. Kláštor pod Znievom A 
– STK Rajec A; 5.3. o 10.00 hod. STK Rajec A – Žilina C; 11.3.        
o 18.00 hod. Strečno A – STK Rajec A; 19.3. o 10.00 hod. STK 
Rajec A – Bytča B.

6. LIGA:
 19.2. o 18.00 hod. STK Rajec B – Rosina B; 26.2. o 18.00 hod. 
Nesluša A – STK Rajec B; 4.3. o 18.00 hod. STK Rajec B – Divina-
Lúky A; 11.3. o 18.00 hod. Strečno B – STK Rajec B; 18.3. o 18.00 
hod. STK Rajec B – Krásno B.
 Hráme v malej telocvični Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci.

 Ďakujeme všetkým ľuďom za podporu a priazeň v jesennej časti 
a tešíme sa na vás opäť v jarnej časti sezóny 2015/2016. Prajeme 
vám šťastný a úspešný nový rok 2016, plné zdravie a mnoho poro-
zumenia a dobrej vôle želajú všetci členovia STK Rajec. 

Jozef Kavec, Stolnotenisový klub Rajec
1x foto: archív STK

 Biatlon je šport, ktorý kombinuje beh na 
lyžiach so streľbou na cieľ. Je jedným z naj-
populárnejších zimných športov na Sloven-
sku, ale zároveň aj najnáročnejších. Veď 
zvládnuť kombináciu – bežky, streľba, disci-
plína a pravidlá je viac ako náročné. Dlho-
ročná práca biatlonových klubov sa zame-
riava práve na výchovu detí a mládeže, kto-
rým sa venujú špičkoví tréneri a po zvlád-

nutí techniky najmä disciplíny so zbraňou 
prichádza súťaž. Slovenský Pohár v Biat-
lone je v plnom prúde, preteky sú priprave-
né na každý víkend, a tak sme tam nemohli 
chýbať ani my s deťmi.

 9.-10. januára sa takmer 200 deti sús-
tredilo v Biatlonovom areáli v Osrblí. Vý-
sledky: 14-15 roční chlapci – rýchlostný 
pretek na 6 km – Damián Cesnek 2. miesto 
(21:33,4 min). 10. januára – vytrvalostný 
pretek na 6 km s čistou streľbou a rýchlymi 
bežkami si Damián opäť vybojoval absolút-
ne víťazstvo časom 22:58,3 min. Muži 50 
rokov 6 km: 4. miesto Ľuboš Cesnek 35,13.
 17. januára – preteky v behu na lyžiach 
klasicky 6 km – 2. miesto Damián Cesnek.
 Víkend 23. a 24. januára, Osrblie – naj-
mladší v tíme Jurko Mihalec bojoval medzi 
10-11 ročnými deťmi. Pretek zvládol na 13. 
mieste v hromadnom štarte a 15. miesto     
v rýchlostnom preteku. Takže premiéru 
zvládol na výbornú a veríme, že ho to posu-
nie vpred. Damián Cesnek v hromadnom 
štarte chlapcov 14-15 r. na 4,5 km trati ob-

sadil 5. miesto a v rýchlostných pretekoch 
na lyžiach 4,5 km – 2. miesto v čase 17:39 
min. Damián si stále zdokonaľuje štýl a rý-
chlosť na bežkách, ale tentokrát to bola aj 
výborná streľba čo ho posunula do vedenia 
v Slovenskom pohári biatlonu žiakov.
 Veríme, že v krátkom čase sa na štart 
postaví viacero detí z klubu a začnú postup-
ne naberať na skúsenostiach v tomto krás-
nom, ale mimoriadne náročnom športe.

skp
2x foto: archív autor

BIATLONOVÉ RADOSTI A VÍŤAZSTVA DO RAJCA

DAMIÁN CESNEK V OSRBLÍ

TRÉNER 
ĽUBOŠ CESNEK

JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽE 
UKONČENÁ

FORHENDOVÁ ÚDERNOSŤ TOMÁŠA SMIEŠKA (prvý sprava), 
KTORÚ PREJAVIL V ÚVODNOM ZÁPASE S KRÁSNOM NAD KYSUCOU
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 S chuťou sme sa pustili do nového roka 
a prvý mesiac už máme za sebou. V uplynu-
lých dňoch sa v našom klube konala výroč-
ná schôdza, na ktorej sme bilancovali, čo 
všetko sme zažili a podarilo sa nám v roku 
2015. Zároveň sme si predostreli, čo všetko 
nás čaká. Opäť to bude určite rok plný výko-
nov a hlavne krásnych zážitkov, na ktorý sa 
už teraz veľmi tešíme. Časť tohto článku 
bude patriť údajom, ktoré sme zhromaždili 
svojimi výkonmi, no ešte predtým sa pozri-
me na január. 

 To, že náladu na beh budeme mať aj      
v tomto roku, sme ukázali hneď 24. januára. 
Konalo sa úvodné kolo žilinskej bežeckej 
ligy a zúčastnilo sa ho 10 našich členov. 
Zrejme na skvelú sezónu má našliapnuté 
Janko Piala, pretože 6 km beh zdolal za 
0:23:32 a vybojoval si krásne 2. miesto. 
Rovnako druhý (v rámci kategórie 50+) 
skončil aj Jaro Stupňan. Jeho čas 0:25:58 
preňho tiež predznamenáva sľubný rok. 
Skvelo si počínali aj naše dievčatá. Betka 
Úradníková bežala s časom 0:28:18 a keď-
že nenašla konkurenciu, tešila sa z prven-
stva.

 A teraz už sľúbené údaje a čísla roku 
2015. Naša početná maratónska rodina sa 
v uplynulom roku športovo snažila. Akékoľ-
vek bežecké podujatie si odbehlo 63         
z nás. Spolu sme sa zúčastnili na 85 rôz-
nych podujatiach na Slovensku i v zahra-
ničí. Keďže sme na množstvo pretekov pri-
šli ako partia (niekedy aj 40 ľudí), spolu sme 
absolvovali viac ako 470 štartov. Kilome-
tre sa nám krásne zbierali, množstvo trénin-
gových nedokážeme spočítať, no vieme, 
koľko sme nakrútili tých pretekárskych – až 
6 952,83 km. Na trati sme tak spolu strávili 
539 hodín, 9 minút a 50 sekúnd. To je 
samozrejme číslo, ktoré sa svojimi výkonmi 
snažíme zmenšovať. ☺
 V roku 2015 sme sa zúčastnili 5 rôznych 
maratónov a na nich sme mali spolu 16 
štartov. Najaktívnejším maratóncom je 
Jožko Očko, ktorý absolvoval celý sloven-
ský pohár (= maratón v Bratislave, Rajci a 
Košiciach). Polmaratónov sme navštívili 
12 a mali sme na nich krásnych 92 štartov. 
 Ako ste priebežne mohli čítať v tomto 
mesačníku, uplynulý rok bol bohatý aj na 
pódiové umiestnenia. Na pomyselnej 

„bedni“ sme sa ocitli 76-krát, z toho 22-krát 
naši pretekári dosiahli 3. miesto, 32-krát    
2. miesto a z prvenstva sme sa tešili 22 ráz. 
Medzi našich najúspešnejších členov patria 
určite nasledovné mená: Peťo Uhlárik, kto-
rý mal najviac, až 27 štartov, z toho veľa 
pódiových umiestnení (3x 3. miesto, 6x 2. 
miesto a 2x prvenstvo). Okrem toho sa mu 
usilovnosťou a výkonmi v Bežeckej lige Ži-
liny, ktorá sa skladá z veľkého počtu prete-
kov počas celého roka, podarilo v hlavnej 
kategórii vybojovať skvelé 3. miesto. Vrat-
ko Šimek štartoval za klub 20-krát, 4-krát 
skončil druhý a až 8-krát nenašiel na prete-

koch premožiteľa. V bežeckej lige sa mu da-
rilo tiež, kategóriu juniorov suverénne vy-
hral. Medzi našich najúspešnejších veterá-
nov patrí Vlado Rybár. 13 štartov, 2 pódio-
vé umiestnenia, ďalších 6 miest v prvej 
desiatke a hlavne skvelé časy na polmara-
tónoch hovoria o jeho parádnej forme. Jan-
či Zmrhala okrem výborných pódiových 
umiestnení na behoch podáva skvelé vý-
kony hlavne v triatlone. Aj preto mu za rok 
2015 patrí celkové 3. miesto v Sloven-
skom pohári v kros triatlone. Medzi vý-
razné triatlonové osobnosti nášho klubu pa-
trí aj Janko Kavec. V uplynulom roku si vý-
konmi vybojoval tretie miesto v pohári kros 

triatlonu v rámci svojej kategórie. Do našich 
radov patrí čerstvo aj Betka Úradníková, 
ktorá tiež „makala“ v bežeckej lige. Jej úsilie 
je odmenené prvenstvom v kategórii 
žien. Úspešnú žatvu nášho klubu v Bežec-
kej lige uzatvára Mišo Hulinko, ktorý sa teší 
zo zisku druhého miesta v hlavnej kategó-
rii.

 Rok 2015 bol naozaj úspešný. Veľa sme 
videli, veľa sme odbehli a zažili sme veľa 
pekného. Pod našou taktovkou sme zorga-
nizovali až 10 športových podujatí (a jeden 
ples ), ktoré sa tešia obľube širokej špor-☺
tovej verejnosti. Vďaka tak patrí každému 
členovi Maratón klubu Rajec, ktorý vkladá 
do týchto akcií kúsok zo seba. O časť orga-

nizácie sa stará Janko Kavec, vďaka za je-
ho manažérske schopnosti, obetavosť a od-
vedenú prácu. A najväčšie ĎAKUJEM patrí 
určite „tatovi“ Palovi, riaditeľovi MKR, pod 
ktorého krídlami funguje klub úspešne už 
dlhé roky. Celej maratónskej rodine venuje 
obrovské hodiny svojho času a jeho zápal 
pre prácu je príkladom pre nás všetkých – 
ďakujeme!
 A čo dodať na záver? Snáď len to, že sa 
tešíme na tento rok, určite bude zaujímavý. 
Prežite ho s nami, o všetkom vás budeme 
včas informovať.

-jr-
1x foto: archív MK
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BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

MKR POSIELA POZDRAV ZO ZAMRZNUTEJ TROJKRÁĽOVEJ KÝČERY
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65 rokov
Agnesa Nováková

Vladimír Janžo
Ferdinand Eloga

Ing. Radomír Blažek

70 rokov
Agnesa 

Stupňanová
Jozef Špánik

75 rokov
Jozef Jančovič

84 rokov
Miroslav Rybár

Vlasta Kosperová

86 rokov
Mária Rybáriková

87 rokov
Anna Beňová

89 rokov
Oľga Malíčková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Opustili nás
Anna Capková 1945 – 5.1.2016
Jana Jamečná 1949 – 11.1.2016

Ján Pauliny 1979 – 17.1.2016
Anna Miškovská 1928 – 25.1.2016

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – február 2016

 Mesto Rajec malo k 31.12.2015 5 940 obyvateľov, z toho 2959 
mužov a 2981 žien. Na porovnanie k 31.12.2013 malo naše mesto 
5971 obyvateľov.

 V roku 2015 sa narodilo 41 detí (20 chlapcov a 21 dievčat), čo 
je o trinásť menej ako v roku 2014. Najčastejšie dievčenské meno 
zapísané v rodnom liste rajeckých detí v roku 2015 bolo Terézia (vy-
skytlo sa dvakrát) ostatné dievčenské mená boli ojedinelé. Medzi 
chlapcami viedlo meno Jakub (trikrát) za ním nasledovali mená 
Adam, Martin, Miroslav – po dvakrát. Netradičné mená zapísané    
v rajeckej matrike boli Mia Valentína a Naomi.
 V minulom roku sa uzavrelo 33 sobášov (čo bolo o 21 sobášov 
menej ako v roku 2014), z toho 17 párov sa zosobášilo v Rajci a 16 
párov sa rozhodlo pre sobáš mimo Rajca.
 Zomrelo 55 našich spoluobčanov – 22 mužov a 33 žien.
 110 osôb (51 mužov a 59 žien) sa rozhodlo z nášho mesta od-
sťahovať. Naopak do nášho mesta sa prisťahovalo 93 osôb z toho 
46 mužov a 47 žien.

MsÚ Rajec

 Klub dôchodcov, denné centrum pripravil svojim členom 
fašiangové posedenie 20. januára. Seniori sa schádzali do krásne 
vyzdobených priestorov klubu na prvé spoločné stretnutie v tomto 
roku. Po uvítacom prejave, v ktorom predseda klubu najskôr privítal 

prítomných a zablahoželal 
im všetko najlepšie do no-
vého roku, následne za-
blahoželal jubilantom a 
oslávencom. Po slávnost-
nom prípitku a dobrom ob-
čerstvení (ktoré pripravila 
jedáleň Rajka), začala vy-
hrávať hudobná skupina 
Kvanto. Hudobníci vytvorili 
veľmi dobrú náladu medzi 
seniormi. Vyvrcholením 

programu bol príchod mládencov z Malých Ledníc, ktorí predviedli 
tradičné pochovávanie basy. Ďalej prišla i skupina masiek, ktoré 
seniorom nič neodpustili. Vystrájali, tancovali a vytvorili skutočnú 
fašiangovú zábavu.

 Touto cestou ďakujeme skupine mládencov z Malých Ledníc za 
ich pekný program, ako i ďalším seniorom, ktorí sa podieľali na ús-
pešnom fašiangovom posedení, skupine Kvanto i jedálni Rajka.

Š. Pecho, predseda Klub dôchodcov, denné centrum
2x foto: P. Rýpal

V RAJCI STÁLE VEDIE MENO JAKUB

Ilustračné foto: internet

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

MsÚ Rajec
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