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USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci.
V úvode zasadnutia zaznela štátna hymna, po ktorej otvoril ustanovujúce zasadnutie doterajší primátor Ing. Ján Rybárik. Určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku a požiadal Ing. Juraja Kecera,
predsedu Mestskej volebnej komisie v Rajci, aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí. Po prednesení výsledkov volieb Ing. Kecer odovzdal novozvolenému primátorovi mesta Ing. Milanovi Lipkovi osvedčenie o zvolení za primátora mesta Rajec a novozvoleným poslancom odovzdal osvedčenie
o zvolení za poslanca MZ. Po prevzatí osvedčení novozvolený primátor mesta Ing. Milan Lipka zložil sľub primátora mesta, ktorý následne potvrdil svojím podpisom. Potom primátor vyzval jednotlivých
poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdili svojím podpisom. Sľub zložilo 12 poslancov, Mgr. Šupka ako novozvolený poslanec sa tohto slávnostného zasadnutia nezúčastnil a svoju
neúčasť vopred ospravedlnil.
Primátor mesta Ing. Lipka odovzdal slovo Ing. Rybárikovi, ktorý
predniesol k novozvoleným poslancom MZ, ako aj k ostatným prítomným krátky príhovor a poďakovanie za doterajšiu činnosť. Následne bol schválený program ustanovujúceho zasadnutia MZ.
Mandátová komisia, ktorá bola poslancami schválená skonštatovala, že novozvolený primátor mesta ako aj novozvolení poslanci
MZ zložili zákonom predpísaný sľub a podpísali čestné vyhlásenie
o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca
MZ. Komisia taktiež skonštatovala, že primátor mesta podpísal
čestné vyhlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú
s funkciou primátora v zmysle zákona o obecnom zriadení.
Následne sa primátor mesta Ing. Lipka prihovoril k prítomným
v rokovacej miestnosti a taktiež poďakoval Ing. Jánovi Rybárikovi za
jeho doterajšiu prácu.
V ďalšom bode programu bola zriadená mestská rada a zvolení
členovia mestskej rady. Taktiež boli zriadené komisie pri MZ, a to
komisia finančná, komisia výstavby a životného prostredia, komisia
na ochranu verejného poriadku, komisia sociálno-zdravotná, komisia pre školstvo, kultúru a šport, komisia na prešetrenie sťažností

proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci. Zároveň boli do týchto komisií schválení
členovia z radov poslancov.

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RAJCI
SPOLU S PRIMÁTOROM MILANOM LIPKOM (V STREDE)
V zmysle § 3 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí primátorovi plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Poslanci jednomyseľne schválili navrhovaný plat primátora mesta. Vzhľadom k novému volebnému obdobiu mestské zastupiteľstvo schválilo poslancov, ktorí budú vykonávať občianske obrady, a to Ing. Milana Lipku,
Mgr. Petra Hanusa a PaedDr. Mariana Paprskára.
V závere rokovania primátor mesta poprial všetkým krásne vianočné sviatky.
Alena Uríková, vedúca odd. správneho MsÚ v Rajci
1x snímka: archív MsÚ

DEŇ, KEDY SME OPÄŤ POMOHLI

V predvianočnom čase, ako je už v Rajci
tradíciou, sme sa rozhodli opäť pomôcť. Primátor mesta Rajec a poslanci Mestského
zastupiteľstva v Rajci v piatok 21. decembra
pripravili na námestí dobročinnú akciu.
Poslanci v spolupráci s pracovníkmi
Penziónu Dubová a oddelením kultúry pripravili kapustnicu a vianočný punč. Aj napriek
chladnému počasiu si ľudia našli čas, aby
mohli podporiť túto dobročinnú akciu. Vôňa

kapustnice a vianočného punču
námestím rozvoniavala už od
15-tej hodiny. Tento rok sa poslanci mestského zastupiteľstva
rozhodli, že výťažok z tejto dobročinnej akcie venujú Domovu
vďaky v Rajci.
Celková suma, ktorá bola
vyzbieraná činila 716 eur. Za to
patrí veľká vďaka vám občanom, ktorí ste sa aj napriek
predvianočnému zhonu pri nás
pristavili a vychutnali ste si punč
a vianočnú kapustnicu a vašim
finančným príspevkom ste
pomohli k dobrej veci. Nakoľko
sa kapustnice uvarilo viac ako sa predalo,
zvyšok sme poslali do Žiliny na charitu, kde
si na nej veľmi pochutili. V tento deň
ochotnícky divadelný súbor Kožkár v Rajci
pripravil pre občanov aj divadelné predstavenie s názvom Živý betlehem, ktoré sa
odohrávalo v pravidelných časových intervaloch. Sme veľmi radi, že v Rajci máme
takúto peknú tradíciu hrania Živého betlehemu, ktorú nám môžu široko-ďaleko tíško
závidieť.

V závere by som sa chcel poďakovať
všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili a pomohli ste naším starým občanom v Domove
vďaky. Veľká vďaka patrí aj vedeniu a pracovníkom Penziónu Dubová, oddeleniu kultúry, pánovi primátorovi a, samozrejme,
poslancom mestského zastupiteľstva.
Verím, že aj o rok sa spolu s vami stretneme, aby sme mohli opäť pomôcť ľuďom,
ktorí to potrebujú.
Lumír Kardoš, poslanec MZ v Rajci
2x snímka: Jakub Ulaher
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DO KULTÚRY POTEČIE VIAC PEŇAZÍ
V novembri sa uskutočnili komunálne
voľby a stali ste sa novým primátorom
nášho mesta a po 24 rokoch ste vystriedali na tomto poste Ing. Jána Rybárika.
10. decembra ste si prevzali mandát na
ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve. Zmeny nastali aj v zložení mestského zastupiteľstva. Získali ste podporu
väčšiny poslancov?
Áno, voliči okrem zmeny na primátorskom poste rozhodli aj o zložení mestského
zastupiteľstva. S niektorými poslancami sa
poznám dlhšie, s niektorými sa postupne
spoznávame, ani s jedným však nemám
akýkoľvek problém a neevidujem nič také
ani zo strany poslancov smerom ku mne.
Som presvedčený, že korektnou komunikáciou a bez postranných úmyslov nebude
s podporou problém. Sme na jednej lodi.
Aké plánujte prvé kroky, aké máte priority, ktoré treba okamžite začať realizovať?
Ako prvé sa postupne zoznamujem s aktuálnym stavom na úrade, či v mestských
organizáciách a školách, bytových domoch,
alebo subjektoch, kde má mesto nejaký podiel, ako napr. poliklinika, kotolňa, skládka
odpadov, zberný dvor atď.

ktorej sa aj s okolitými starostami musíme
intenzívne venovať.
Do akej miery ste sa oboznámili so situáciou v meste, v mestských rozpočtových organizáciách a v ostatných zariadeniach?
Hneď od nástupu na úrad som sa začal
oboznamovať so situáciou, do každej inštitúcie som sa vybral, aby som si spravil prehľad o personálnom zabezpečení, technickom stave budov, možných rizikách, ktoré
by mohli tento rok vyvstať, jednoducho bližšie sa zoznámiť s prostredím. V súčasnosti
pokračujem so stretnutiami s podnikateľskými subjektami.
Ako si predstavujete spravovanie mestského úradu? Chystáte aj pre občanov
nejaké zmeny?
Čo sa týka mestského úradu, niektoré
prvky riadenia som si priniesol z predošlého
zamestnania ja, a ihneď som ich aplikoval
do praxe, iné si zase skúsim osvojiť. Časom
by som chcel určite zaviesť nejaké zmeny,
ktoré zjednodušia komunikáciu občanov či
už s mestským úradom alebo inými štátny-

AKTUALITY Z MESTA
Na otázky odpovedá
Ing. Milan Lipka,
primátor mesta

jednotlivých oddeleniach, čaká nás aj audit
zmluvných vzťahov, nie však za účelom prepúšťania. Skôr si myslím, že budeme potrebovať posilniť niektoré oddelenia.
V predvolebných sľuboch ste často
spomínali kultúrno-spoločenský život a
šport. Na čo sa budú môcť obyvatelia
nášho mesta tešiť? Znamená to, že na
kultúru a šport sa vyčlení viac finančných prostriedkov z rozpočtu mesta?
Áno, kultúru a šport by som chcel
posilniť finančne aj personálne. Obyvatelia
sa môžu tešiť na väčšie množstvo akcií
organizovaných mestom, pôvodné akcie
možno trošku modifikujeme, podporíme vo
väčšej miere aj akcie, ktoré mesto priamo
neorganizuje. Na ich plánovaní pracujeme,
neskôr prezradím viac.

Od mája 2018 sa zmenil zákon a povinnosť udržiavať
P r i o r i t y, k t o r é c h c e m
chodníky počas zimného
okamžite realizovať, mám
obdobia prešla z občanov
rozdelené na krátkodobé a
na majiteľov prípadne
dlhodobé. Krátkodobé sa
správcov chodníkov. V natýkajú najmä chodu úradu a
šom meste táto povinnosť
jeho jednotlivých zložiek a ich
prešla na Mesto Rajec.
nastavenia do budúcnosti.
V týchto dňoch nasnežilo je
Musíme sa vysporiadať
mesto schopné zabezpečiť
s niektorými akútnymi persotúto povinnosť pre celé
nálnymi problémami, pretože
mesto?
dlhodobo sa mestu nedarí obZatiaľ si myslím, že zasadiť posty riaditeľov materbezpečenie zimnej údržby aj
ských škôl, máme tiež probs ohľadom na nové povinnosti
lém nájsť vodiča na nákladné
pri údržbe chodníkov, je na
auto, čo nám komplikuje zimdobrej úrovni. Samozrejme,
nú údržbu.
túto zimu, podobne ako aj osTie dlhodobé plány sú
tatné mestá a obce, ešte nie
ďaleko zaujímavejšie. Hneď
sme personálne, finančne, ani
od nástupu do funkcie sa s kotechnicky zabezpečení tak,
legami venujeme investíciám,
STRETNUTIE PRIMÁTORA MILANA LIPKU
aby sme vedeli zabezpečiť
ktoré chcem realizovať v tomS EXPRIMÁTOROM JÁNOM RYBÁRIKOM PRI PREBERANÍ AGENDY
zimnú údržbu na 100 % chodto roku. Aj keď došlo k zmene
níkoch. Našťastie, máme uvena primátorskom poste, nepridomelých občanov, ktorí si popúšťam v tomto smere žiadnu
väčšine pred svojimi príbytkami odhŕňajú,
mi inštitúciami, konkrétne je to vybudovanie
stratu času. Určite sa chcem vyhnúť situácii,
som im za to naozaj vďačný. Taktiež prieklientskeho centra, je to však dlhodobý cieľ.
že sa budú kvôli nejakému otáľaniu napr.
bežne upozorňujeme aj na parkovanie pred
rekonštruovať chodníky ku koncu roka a
domami, pretože tie nám niekedy komplibude nás naháňať počasie. Chcem teda
kujú zimnú údržbu. S pribúdajúcim snehom
Čo je podľa Vás najdôležitejšie zmeniť
určite tento rok rekonštruovať chodníky,
sú však obyvatelia čoraz disciplinovanejší,
v riadení mestského úradu?
a tiež priechody pre chodcov. Zmenou
a parkujú vo dvoroch a garážach, teším sa
Nemyslím si, že mestský úrad je riadený
zákona, podľa ktorej musíme robiť zimnú
takémuto prístupu a ďakujem zaň.
zle, zatiaľ nič zásadné meniť nebudem. Na
údržbu na chodníkoch, budeme nútení obtakéto rozhodnutie je potrebné odpracovať
starať multifunkčné vozidlo, ktoré bude v zia odsledovať si určité časové obdobie a na
me odhŕňať chodníky a budeme ho vedieť
Za rozhovor ďakuje Z. Ščasná,
základe nadobudnutých poznatkov a skúvyužiť aj na čistenie chodníkov po zime, príodd. kultúry MsÚ Rajec
seností urobiť prípadnú zmenu. Samozrejpadne na kosenie. Veľká téma už teraz na
1x snímka: archív MsÚ
me, spravím audit jednotlivých procesov na
začiatku je tiež rozšírenie skládky odpadov,
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ZIMNÁ ÚDRŽBA MESTA – UPOZORNENIE
Mesto Rajec je správcom miestnych komunikácií a chodníkov
nachádzajúcich sa na území mesta. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje zimnú údržbu. Zimná údržba sa vykonáva v súlade so
zákonom 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v súlade so zákonom 369/1991 Zb. o obecnom zriadení.
Pre potreby plynulého zabezpečenia zimnej údržby sa každoročne vypracováva a schvaľuje: Operačný plán zimnej údržby komunikácií mesta. V uvedenom operačnom pláne sú uvedené práva
a povinnosti správcu pri údržbe komunikácie, kategórie komunikácií, použitá technika a iné.
Mesto Rajec používa pri zabezpečení zimnej údržby komunikácií vlastnú techniku (Mercedes Unimog U400) a dopĺňa ju externým dodávateľom na základe zmluvy (traktor s radlicou a UNC nakladač). Pracovníkmi údržby mesta sa zabezpečuje ručné čistenie

lávok, autobusových zastávok,
neprístupných
chodníkov, dočistenie okolo kontajnerov a pod.
Zimná údržba
spočíva v zabezpečení primeranej zjazdnosti
komunikácií a
schodnosti chodníkov, a to najmä
odhŕňanie snehu, posypom posypovým materiálom, zmierňovaním
šmykľavosti spôsobenej poľadovicou alebo šmykľavosťou utlačenej vrstvy snehu na vozovke.
Každoročne sa stretávame s tým istým problémom pri zabezpečení zimnej údržby – s nesprávne odstavenými motorovými vozidlami. Tie sa nachádzajú v križovatkách ciest, mimo parkovísk na
to určených, pri krajniciach, na chodníkoch.
Touto cestou by sme radi oslovili a vyzvali občanov, návštevníkov mesta, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na chodníkoch
a miestnych komunikáciách, ale parkovali na miestach na to
určených. Využili na parkovanie svoje nehnuteľnosti, dvory, záhrady, podbránia, vybudované parkoviská, odstavné plochy. Prispejú
tak k bezpečnému zabezpečeniu zimnej údržby: odhŕňacie vozidlo
sa dostane na všetky ulice, nebude dochádzať k neúmyselnému
poškodzovaniu hnuteľného alebo nehnuteľného majetku občanov.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!
MsÚ, oddelenie výstavby
1x snímka: archív MsÚ

KNIHA RAJECKÁ DOLINA
Vážení čitatelia,
teší nás záujem o knihu RAJECká dolina. O to viac, že záujem
o knihu naplnil našu snahu pripraviť pre čitateľa zaujímavú publikáciu o mestách a obciach našej doliny. Prioritným zámerom vydania
bol propagačný cieľ, nakoľko obce a mestá nie
sú vydavateľmi v tom
pravom zmysle slova.
Realizácia vydania
nebola jednoduchým
procesom z pohľadu
prípravy, financovania,
tlače a distribúcie. Kto
sa dostal k tejto publikácií mohol vidieť, že
zozbierané množstvo
informácií vyžadovalo
čas a nemalé úsilie.
V súčasnosti je kniha vypredaná. Vzhľadom na to, že záujem
o knihu pretrváva, chceme pripraviť druhé vydanie. Nateraz musíme vyriešiť všetky legislatívne otázky súvisiace s autorskými právami a vydavateľstvom. Možná dotlač je však podmienená počtom
výtlačkov záujemcov, ktorý má zásadný vplyv na cenu knihy.
Pokiaľ máte záujem, môžete si nahlásiť počet výtlačkov a
kontakt na vás na oddelení kultúry alebo na sekretariáte Mestského úradu v Rajci.
Za autorov Ing. Ján Jasenovec, PhD.
1x snímka: archív MsÚ

HORIACE KONTAJNERY
Mestská polícia Rajec v spolupráci s Hasičským a záchranným
zborom vyzývajú občanov mesta Rajec, aby nevyhadzovali horúci
popol do nádob na komunálny odpad, nakoľko hrozí nebezpečenstvo vzniku požiarov. Požiarmi kontajnerov dochádza k poškodzovaniu nielen majetku Mesta Rajec, ale aj majetku fyzických a právnických osôb.
Zároveň žiadame občanov, aby nahlásili na telefónne číslo 159
alebo na Mestskom úrade v Rajci prípady, keď dochádza k vyhadzovaniu nebezpečného odpadu do smetných nádob.
MsP Rajec
1x snímka: P. Rýpal
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INFORMÁCIA O VÝDAJI
PARKOVACÍCH KARIET
Dňa 3.1.2019 začala Mestská polícia Rajec vydávať tzv.
parkovacie karty pre rok 2019. Výdaj bude vykonávaný v januári
v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod. na útvare mestskej
polície, 2. poschodie, č. dverí 221. Postup pri vydávaní kariet je
obdobný, ako v roku 2018 a je v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Mesta Rajec č. 11/2017 o vymedzení úsekov miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške
úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe
preukázania jej zaplatenia.
Cena za parkovacie karty je pre rok 2019 nezmenená. Pre vlastníkov automobilu s trvalým pobytom v meste Rajec je:
- celoročná parkovacia karta v hodnote 10,00 €,
- polročná v hodnote 6,00 €
- a štvrťročná v hodnote 4,00 €.

POSEDENIE PRI STROMČEKU

Pre výdaj parkovacej karty je potrebné, aby si držiteľ už vydanej
karty priniesol so sebou pôvodnú kartu a zaplatiť poplatok vo vyššie
uvedenej hodnote v pokladni Mesta Rajec (1. poschodie, číslo dverí
14).
Majitelia motorových vozidiel, ktorým parkovacia karta ešte
nebola vydaná je potrebné, aby predložili na útvare MsP tzv. malý
alebo veľký technický preukaz a zaplatili poplatok vo vyššie uvedenej výške podľa sadzobníka. Ďalšie podrobnosti si môžete prečítať priamo vo VZN Mesta Rajec č.11/2017.
Upozornenie!
Zo skúseností z predchádzajúceho obdobia upozorňujeme
súčasných vlastníkov parkovacích kariet, že ich platnosť
končí dňom 31.12.2018! Parkovaciu kartu si môže zakúpiť
len vlastník automobilu s trvalým pobytom v meste Rajec!

Aj tento rok si dôchodcovia Denného centra našli čas, aby sa
prišli rozlúčiť s končiacim sa rokom. Zišli sme sa popoludní 12. decembra.
Pri vstupe do spoločenskej miestnosti, každý uprel zrak na rozsvietený vianočný stromček. Po privítaní predsedníčkou, nasledoval hneď program žiakov Základnej umeleckej školy v Rajci, pod
vedením učiteliek pani Jakubíkovej a pani Gašpierikovej. Zahrali
nám niekoľko vianočných skladieb a neskôr pridali aj vianočné piesne. Nálada sa zdvihla aj u dôchodcov, tí sa tiež pripojili ku spevu.
Nakoniec sme si urobili spoločnú fotografiu pri stromčeku a zaspievali sme si spoločne Tichú noc. Predsedníčka sa poďakovala za
pekný program, zaželala im príjemné prežitie vianočných sviatkov a
rozlúčila sa s nimi so slovami, aby aj v budúcom roku na nás mysleli
a prišli nám spríjemniť naše posedenia.

MsP Rajec

Prerábate, rekonštruujete, vykonávate drobné
stavebné úpravy, meníte nábytok a neviete
čo s odpadom? Poradíme vám!
Zaneste takýto odpad bezplatne do

ZBERNÉHO DVORA
NA FUČÍKOVEJ ULICI.
Stačí sa preukázať občianskym preukazom
a môžete tu odovzdať

starý nábytok, drobný stavebný odpad,
staré pneumatiky, krabice či iné
objemové a nadrozmerné odpady.
Využite rajecký zberný dvor, ktorý je pre vás
otvorený každú sobotu od 8. do 12. hodiny
a počas pracovných dní od 6. do 14.30 hod.
STAVEBNÉ ODPADY
NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA
KOMUNÁLNY ODPAD!

Pokračovalo sa zhodnotením poslednej akcie, zablahoželalo sa
jubilantom k narodeninám a tiež oslávencom k meninám. Nasledoval slávnostný prípitok a keď sme sa usadili, našli sa medzi členmi aj takí, ktorí v tomto predvianočnom čase zarecitovali básne a
mali tiež príhovor. Po malom občerstvení a dobrom zákusku sa rozprúdila debata.
Nechýbali ani Lucie, ktoré všetkých poometali husacími krídlami, aby nás choroby obchádzali a mohli sme sa spolu stretávať aj
v budúcom roku. Zároveň nás obdarovali sladkosťami. A keďže sa
už začína rýchlo stmievať, pomaly sa členovia začali poberať
domov. Takto sme sa rozlúčili v Dennom centre s rokom 2018.
Viera Jandušíková, predsedníčka D.C.
2x snímka: P. Rýpal
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Rajecké gymnázium našlo podporu v otvorení
bilingválnej sekcie aj na veľvyslanectve Ruskej federácie

V RAJCI BUDEME MAŤ
RUSKÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
7. novembra absolvovala trojčlenná delegácia nášho gymnázia
na čele s p. riaditeľkou návštevu na veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave. Témou rozhovoru bola naša vzájomná spolupráca.

MŠ OBR. MIERU: RADOSŤ NA MIKULÁŠA
„Už je zima, už je čas, Mikuláši majú zraz.
Jeden príde rovno k nám, na toho sa pamätám...“
Aj takouto detskou básničkou privítali deti v Materskej škole na
ulici Obrancov mieru v Rajci 6. decembra dlho očakávanú návštevu
Mikuláša. Staršie deti vo veku 4 až 6 rokov si ho pamätajú aj z predchádzajúcich rokov. Mladší škôlkari, čiže troj- a štvorročné deti
možno ešte netušili, čo ich čaká. Každé dieťa vie, že Mikuláš obdarúva za dobré skutky. Preto niektorí odvážnejšie a iní s miernymi
obavami predstupovali pred Mikuláša. So smelým a priamym pohľadom, ale i so sklopenými očami túžobne očakávali svoj balíček.
Na oplátku Mikulášovi zaspievali, zarecitovali aj zatancovali. Veľkú
radosť prežívali z darčekov, ktoré Mikuláš zložil pod vianočný
stromček v každej zo štyroch tried.

Mikulášska nádielka sladkým balíčkom neskončila. Ďalším darčekom bol hudobný koncert, ktorý už tradične pre deti z našej materskej školy pripravuje p. učiteľka Pažická zo ZUŠ v Rajci. Vypočuté koledy od malých violončelistov nás naladili na správnu nôtu.
Vyvrcholením tohto výnimočného dňa bola oslava sviatku
Mikuláša na rajeckom námestí. S pomocou rodičov, zamestnancov
školy, spoločnosti Rajka, s.r.o. a zamestnancov oddelenia kultúry
MsÚ v Rajci sme pripravili vianočné trhy. Na našich pultoch bolo čo
pozerať i ochutnať. Spokojnosť, dobrá nálada, úsmev na perách
i družné rozhovory sprevádzali náš popoludňajší sviatočný predaj
i kúpu.
Verím, že väčšina z nás si bude spájať prežité mikulášske zážitky s príjemnými pocitmi. Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí
pochopili a podporili náš dobrý úmysel. Ale aj štedrému Mikulášovi,
ktorému všetky deti z našej materskej školy posielajú odkaz: „Milý
dedko Mikuláš, nezabudni o rok prísť zas medzi nás!“
Jana Demeterová, učiteľka MŠ
2x snímka: archív školy
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Kultúrny atašé ruskej federácie na Slovensku nám predstavil
ponuku spolupráce s ich veľvyslanectvom. Máme možnosť získať
kvalitné učebnice ruského jazyka, naši žiaci môžu absolvovať výmenné pobyty v tejto krajine, zúčastňovať sa kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré organizuje veľvyslanectvo a po skončení
gymnázia študovať na prestížnych univerzitách, pretože je v príprave vzájomné uznávanie dokladov o získanom vzdelaní.
Najväčším benefitom každého absolventa bilingválnej sekcie
bude znalosť ruského jazyka na úrovni C1 (SERR) slovom aj písmom, čo mu otvára dvere do sveta diplomacie, obchodu a podnikania, kultúry, umenia, vedy a techniky.
Ing. Adriana Sojková, Gymnázium Rajec
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ZŠ LIPOVÁ: BE SMART – DON'T START!
Toto heslo (v preklade: Buď bystrý – nezačínaj!) sme si vybrali
počas protidrogovej prevencie v Základnej škole na Lipovej ulici.
V jeho zmysle sme aktualizovali aj protidrogový baner umiestnený
v priestoroch budovy. Mnohí si myslia, že tento problém sa ich netýka. Ani len netušia, ako sa mýlia. Pri otázke: „Vyskúšal si už drogu?“,
len málokto – aj z dospelých – zdvihne ruku a prizná sa. Drogy, to nie
sú len marihuana, pervitín, kokaín a pod. Veď práve alkohol, tabak a
kofeín sú všeobecne tolerovanými drogami na celom svete.
Aj v našej škole sa tejto problematike intenzívne venujeme a
tretí novembrový týždeň viac ako inokedy upozorňujeme práve na
tieto neduhy. Od roku 1998 je totiž vyhláseným Európskym týždňom
boja proti drogám. V tomto čase sa žiaci prostredníctvom školského
rozhlasu dozvedeli nové informácie a tiež niekoľko údajov zo Svetovej správy o drogách 2018. Správa hovorí, že alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. Napriek
skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia, ho spoločnosť vo veľkej miere toleruje. Alkoholizmus patrí stále
k najrozšírenejšiemu druhu závislostí na Slovensku i v krajinách
EÚ. Podľa informácií odborníkov Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva SR, dlhodobý prieskum ukázal, že prvú skúsenosť
s alkoholom uvádzajú už 10 ročné deti.
V roku 2018 sa tisíce ľudí zo Slovenska zapojili do najväčšieho
online globálneho prieskumu o užívaní drog na svete. Z výsledkov
prieskumu vyplýva, že medzi tvrdými drogami vo vyspelých západných krajinách dominuje kokaín, na Slovensku pervitín. V 2. a 3. novembrovom týždni sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zapojili do online súťaže „Nebuď otrok drog“, ktorú vyhlásila TASR. Následne pre ôsmakov a deviatakov bola pripravená prednáška na danú tému. Tú prezentovali študenti rajeckého gymnázia, ktorí sa s ňou minulý rok zapojili do projektu Žilinského samosprávneho kraja „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé fakty, nové informácie a mali možnosť vidieť skutočné (použité a pozitívne) testy na
rôzne drogy, videá ako sa správa človek po ich užití a veľa iného.

Po vianočných sviatkoch (27. decembra) sa opäť konal tradičný turnaj v stolnom
tenise, ktorého sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl Rajeckej doliny.
V telocvični Základnej školy na Lipovej
ulici v Rajci sa o 9.30 hodine stretli športovci, ktorých koníčkom je pingpong. Cieľom účastníkov bolo zabojovať o prvé tri
miesta v 15. ročníku Vianočného stolnotenisového turnaja, nad ktorým mal záštitu
Stolnotenisový klub Rajec.
Turnaja sa zúčastnili dve desiatky hráčov v dvoch kategóriách. Hralo sa skupinovým a potom K.O. systém, tzv. pavúk.

Zľava: SÁRA KOSPEROVÁ a ĽUBICA RYBÁROVÁ

S užívaním drog je úzko spätá nielen hepatitída C, ale aj vírus
HIV a aj tejto téme sa každoročne podrobnejšie venujeme prostredníctvom kampane Červené stužky. Červené stužky je kampaň
boja proti HIV/AIDS. Ľudia chorí na AIDS potrebujú pomoc. Ak si
1. decembra pripnete červenú stužku, pomôžete bojovať proti tejto
ťažkej chorobe. Mnohí ľudia chcú pomôcť napríklad deťom. Preto
sme ani my nezaváhali a červenou stužkou na odeve sme vyjadrili
spolupatričnosť a pochopenie pre týchto ľudí. Tak naše srdcia 1. decembra, viac ako inokedy, bijú práve pre ľudí chorých na AIDS.
HIV/AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska
a každého jedného z nás. Každoročne sa naša škola zapája do
kampane Červené stužky rôznymi aktivitami – príhovor do školského rozhlasu, nástenka, nosenie červenej stužky, premietanie filmu Dobrí Anjeli. Aj tento rok bol škole udelený diplom za účasť
v kampani.
D.T. a K.J., ZŠ Lipová, Rajec
1x snímka: archív školy

ŽIACKY TURNAJ V STOLNOM TENISE
Diváci videli vyrovnané súboje. V kategórii staršie žiačky získala 1. miesto Ľubica
Rybárová po súboji so Sárou Kosperovou
(obe KSŠ Rajec).
Zástupcovia kategórie starších žiakov
ukázali divákom hru už na profesionálnej
úrovni. Častokrát sme nestíhali ani spozorovať, kde sa nachádza loptička. Presvedčili sme sa, že fyzická kondícia je veľmi dôležitá. Bronzovú priečku získal Tomáš Piala
(ZŠ, Lipová), ktorý bojoval v zápase s Bohdanom Jonekom (KSŠ Rajec). Vo finále sa
stretli Pavol Piala (ZŠ Lipová) a Maroš Nemec (ZŠ Lipová). Napínavá hra do samotného konca určila víťaza 15. ročníka –
Pavla Pialu.
Všetkým víťazom gratulujeme a prajeme im veľa športových úspechov!
K atraktívnosti tohto úspešného športového podujatia prispeli sponzori: Kofola,
a.s., Rajecká Lesná; AMD-M, s.r.o. – Ing.
Dolník; Železiarstvo Cimat – B. Cisárik;
Kvety, darčeková predajňa – J. Vysoký.
ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa na tomto turnaji zúčastnili, aj tým
ktorí prispeli k skvelej organizácii a zabezpečeniu turnaja. Srdečné poďakovanie za

Zľava: MAROŠ NEMEC, PAVOL PIALA,
TOMÁŠ PIALA
poskytnutie priestorov chceme vyjadriť celému vedeniu Základnej školy na Lipovej
ulici v Rajci .
VV STK Rajec a všetci členovia klubu
ďakujú všetkým obyvateľom Rajca za divácku podporu počas celého uplynulého roka a do nového roka 2019 želajú veľa šťastia, zdravia, lásky a úspechov!
Jozef Kavec, STK Rajec
2x snímka: archív STK
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ŠACHOVÝ KRÁĽ MESTA RAJEC 2018
Šachový klub Rajec v spolupráci s oddelením kultúry MsÚ Rajec uskutočnil v sobotu 1. decembra už 13. ročník turnaja Šachový kráľ mesta Rajec. Turnaj bol rozdelený na dve skupiny.

V A turnaji bojovalo 66 detí vo veku od
5 do 14 rokov s takmer 20-tich klubov z celého Slovenska. Celkovým víťazom sa stala
Martina Šošovičková z Novej Dubnice.
Súťaže sa zúčastnilo aj 11 žiakov z oboch
rajeckých škôl. Pre najlepšieho
z nich bol pripravený veľký drevený kráľ. Získal ho Filip Balvan, ktorý zároveň vybojoval
tretie miesto v kategórii do
14 rokov. Ďalšou v poradí bola
Timka Haásová, ktorá skončila
tretia v kategórii dievčat do
11 rokov. Tretím Rajčanom bol
Denis Kavec. V tomto turnaji
bolo rozdaných 17 pohárov
v šiestich kategóriách . Ako
spomienku si každý účastník
odniesol vyrezávanú drevenú
šachovú figúrku. Odmenená
bola i najmladšia hráčka 5-ročná Michaela Šúňová z Bratislavy.

Súčasťou podujatia bol aj turnaj B. Zúčastnilo sa ho spolu 22 dospelých a deti
s vyššou výkonnosťou a staršie ako 14 rokov. Víťazný pohár a veľkého dreveného
kráľa vybojoval Richard Štaffen zo Žiliny.
Najlepším Rajčanom bol tak, ako aj pred rokom Daniel Turanec. V turnaji si zahralo aj
päť dievčat. Dominika Tomčíková skončila
medzi nimi druhá. Organizátori odmenili aj
najstaršieho hráča – 76 ročného Blažeja
Majzlana z Prievidze.
ŠK Rajec
2x snímka: archív ŠK

KSŠ: VEČERNÁ EXKURZIA DO HVEZDÁRNE
V stredu 8. novembra sa žiaci 4. ročníka konečne zúčastnili dlho
plánovanej atraktívnej večernej exkurzie do Hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.
Žiaci sa najskôr poprechádzali po obnovenom vonkajšom areáli
hvezdárne, kde sú inštalované modely planét Slnečnej sústavy
s popisom, slnečné hodiny a model vnútornej stavby Zeme. Pracovníčka hvezdárne poskytla k modelom vysvetlenie a odpovedala žiakom na otázky. V priestoroch hvezdárne sa žiaci zúčastnili prezentácie o Slnečnej sústave. Prezentácia bola vhodne sprevádzaná
odborným výkladom, doplnená o animácie. Hlavným bodom programu bolo pozorovanie objektov nočnej oblohy veľkým hvezdárskym ďalekohľadom v tme, v kupole hvezdárne a pozorovanie súhvezdí nočnej oblohy voľným okom. Samozrejme, žiaci sa najviac
potešili suvenírom, ktoré si mohli zakúpiť.

KSŠ: KÚZELNÁ FYZIKA

Exkurzia bola vhodným zhrnutím učiva o vesmíre na hodinách
prírodovedy a zároveň rozšírila ich poznatky o mnohé nové a zaujímavé informácie.

Každý je iný. Jeden má rád zemepis, druhý zase biológiu... Ale
tých, čo by dobrovoľne priznali, že majú radi matematiku alebo
fyziku, je pomenej. A predsa sa to dá. Mali sme možnosť to zažiť.
Tentokrát sme nešli za poznatkami my, poznatky prišli k nám. A navyše v zábavnej, vtipnej a poučnej podobe.
Ak sleduje Inkognito, možno ste medzi hosťami zaregistrovali
mladého muža, ktorý propaguje fyziku na základných a stredných
školách. My áno. Oslovili sme pána Michala Figuru a podarilo sa
nám pritiahnuť ho do našej školy.
Počas hodinovej prednášky veľmi pútavo a názorne vysvetlil
množstvo fyzikálnych javov – napr. fungovanie elektriny, odstredivej sily, magnetizmu, gravitácie, skladanie svetla, optiky, meranie
času z historického hľadiska, premeny skupenstiev, či správne
usporiadanie farieb dúhy. S deťmi to naozaj vie, lebo boli nadšené,
zapájali sa do experimentov, odpovedali na otázky a ešte dlho o tom
rozprávali.
Ďakujeme učiteľom a rodičom, že sv. Mikuláš ku nám prišiel vo
fyzikálnej podobe.

Ing. Katarína Žideková
1x snímka: archív školy

Kolektív KSŠ
1x snímka: archív KSŠ
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KSŠ: KNIHÁRSKA DIELŇA LIDY MLICHOVEJ
A VÝROBA KNIŽNEJ VÄZBY
Počas 13. a 14. novembra sa štvrtáci zúčastnili prehliadky knihárskej dielne Lidy Mlichovej, ktorá je ojedinelá svojho druhu na
Slovensku. Nachádza sa v priestoroch Rosenfeldovho paláca v Žiline. Knihy z tejto dielne získali mnohé ocenenia na slovenských
i medzinárodných súťažiach. Táto zaujímavá prehliadka bola spojená s tvorivou dielňou, kde si naši žiaci mohli vyrobiť knižnú väzbu.
Práca s knihárskymi materiálmi bola veľmi zaujímavá. Zošívali jednotlivé listy v knihe, lepili predsádku, z knihárskeho plátna vyrobili
vrchnú väzbu, ktorú si na záver každý ozdobil podľa svojej fantázie.
Prehliadka a tvorivá dielňa sa všetkým páčila a osobné stretnutie s pani Lidou Mlichovou bolo prínosom pre každého.
Mgr. Judita Mišová
1x snímka: archív školy

KSŠ: DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
V KATAKOMBÁCH
V piatok 16. novembra žiaci 1. stupňa navštívili gotické pivnice
v Žiline, o ktoré sa už vyše dvadsať rokov starajú kapucíni.
Tajomné a temné priestory, známe ako katakomby na Mariánskom námestí, ožili prostredníctvom rozprávkových príbehov. Deti
sa najskôr dozvedeli základné fakty o Žiline od sprievodcu a neskôr
prostredníctvom divadelného predstavenia zistili, prečo sa Rajčianka a Kysuca vlievajú do Váhu pod mestom, prečo sa Vlčince volajú
Vlčince a prečo spolu susedia Dubeň a Straník.
Žiaci získali nové zaujímavé vedomosti o histórii Žiliny a zároveň sme podporili dobrú vec – časť vstupného bola venovaná kapucínom na rekonštrukciu ich priestorov.
Učitelia 1. – 4. ročníka KSŠ Rajec
1x snímka: archív školy

NA VIANOČNOM KONCERTE ZAZNELA ČESKÁ KLASIKA
Zbor sv. Ladislava už niekoľko rokov na tradičnom vianočnom
koncerte na sviatok sv. Štefana (26. decembra) prináša vokálnoinštrumentálne skladby slovenských autorov. Tento raz sme sa
rozhodli zájsť za hranice a naštudovať veľkolepé a mnohým iste
dobre známe dielo Česká mše vánoční autora Jakuba Jana Rybu.

Česká mše vánoční z roku 1796, tiež nazývaná aj „Hej, mistře“
podľa úvodnej skladby alebo ľudovo jednoducho „Rybovka“, je
cirkevná skladba v českom jazyku. Hoci je stavaná ako latinská hudobná omša, ide o pastorálnu hru z českého prostredia, ktorá rozpráva o narodení Ježiša a príchode pastierov k jasličkám. Pre svoju
prostotu, radostnú a sviežu atmosféru je stále obľúbená a zrozumiteľná širokému obecenstvu.
Vďaka tejto krásnej omši sa nám opäť podarilo dať dohromady
orchester zložený z priateľov hudobníkov, našich bývalých žiakov,
či zboristov, ktorí špeciálne pre tento koncert pricestovali do Rajca
z celého Slovenska i z Moravy.
Ďakujeme všetkým, bez ktorých by toto dielo nemohlo zaznieť –
domácim i hosťujúcim členom zboru a orchestra, zvukárom, technikom, žilinskému konzervatóriu, Štátnemu komornému orchestru,
Žilinskému miešanému zboru, Farskému úradu v Rajci a všetkým,
ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii tohto projektu.
Fotografie a videozáznam z koncertu si budete môcť pozrieť už
čoskoro.
Sledujte našu webovú stránku zborladislav.webnode.sk alebo
facebook https://www.facebook.com/zborsvladislava a dozviete sa
viac.
Za Zbor sv. Ladislava Martina Rybárová
1x snímka: archív zboru
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AKTUALITY Z CENZUÁLU
V mesiaci november sa konali dve zasadnutia výboru. Prvé zasadnutie výboru bolo zvolané ako mimoriadne a konalo sa z podnetu dozornej rady. Predmetom bolo prerokovanie žiadosti DR a
vyžiadanie stanoviska výboru k listu, v ktorom sa obrátila skupina
4 podielnikov zoskupených okolo pána O. Foltána na DR nášho pozemkového spoločenstva. So znením tohto listu sa oboznámili členovia výboru a k jednotlivým jeho bodom bolo podané vysvetlenie
predsedom spoločenstva. Po diskusii sa členovia výboru zhodli, že
zo strany tejto skupinky ide o opakované a zbytočné invektívy s cieľom deštruovať činnosť v Cenzuáli a v tomto zmysle odpovedali DR.
Druhé plánované zasadnutie výboru bolo koncom mesiaca november, na ktorom bol prerokovaný návrh na úpravy a doplnenie
stanov a zmluvy o spoločenstve. Navrhované zmeny a ich zdôvodnenie predložila JUDr. K. Pialová. K úprave týchto dokumentov musíme pristúpiť z dôvodu schválených zákonných úprav schválených
v NR SR. Tento materiál je stále živý a bude predmetom ešte ďalších zasadnutí výboru. Ďalším bodom rokovania výboru bolo prerokovanie a schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie
inventúry. Táto fyzická inventúra prebehla začiatkom decembra a
boli do nej zapojení všetci členovia volených orgánov. Výbor tiež
prerokoval aktuálne výrobné a ekonomické otázky.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti – január 2019
65 rokov
Františka Hulínová
Štefan Líška
Juraj Brezáni (november)
70 rokov
Jozef Jakubský

81 rokov
Pavol Pauliny
82 rokov
Anna Pekarová
Štefánia Fraštiová
86 rokov
Štefánia Lingešová
Božena Hajstrová

75 rokov
Ing. Ján
Čerňanský
Karol Mikolka

91 rokov
Antónia
Ďurčanská

80 rokov
Pavol Tepličanec

95 rokov
Mária Fusková

Srdečne blahoželáme!

Opustili nás
Marcela Šupková 1977 – 7.12.2018
Anna Šujanská 1931 – 17.12.2018
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

SPOMIENKA
Už len kytičku ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať
a s láskou spomínať.
V mesiaci december bolo jedno zasadnutie výboru, ktorého
predmetom boli aktuálne otázky výrobného a ekonomického charakteru. V tomto bode sme tiež prerokovali plnenie úloh vyplývajúcich z Partnerskej dohody so spoločnosťou Biopel, a.s. Výbor
konštatoval, že Cenzuál si plní všetky záväzky vyplývajúce z tejto
dohody. Počas zasadnutia si členovia výboru boli prezrieť modernizované priestory na administratívnej budove a oboznámili sa
s priebehom prác. Po skončení zasadania výboru členovia výboru
spoločne s DR a vedúcimi zamestnancami pokračovali v neformálnom rokovaní. Predseda Cenzuálu vo svojom príhovore poďakoval všetkým členom volených orgánov a zamestnancom za ich
odvedenú prácu počas celého roka a tiež zaželal všetkým členom pozemkového spoločenstva veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019.

inzercia

Ing. Karol Dobeš, člen výboru
1x snímka: archív CS PS

Dňa 12.12.2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a brata Jána STANKA z Rajca.
S úctou a láskou spomína celá rodina

MESTO RAJEC
VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

FAREBNÁ FANTÁZIA
práce detí z Materskej školy na Mudrochovej ulici

15.1. - 11.2.2019
Výstavná sieň Radnice v Rajci

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
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ADVENT PLNÝ PODUJATÍ
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci aj v tomto roku spríjemnilo čakanie na najkrajšie sviatky roka – Vianoce, počas adventu niekoľkými zaujímavými podujatiami.
ADVENTNÉ DIELNE
V tomto roku sme začali ešte koncom novembra (30.11.), kde sme pre
deti prvého ročníka oboch
základných škôl pripravili
adventné remeselné dielne – zdobenie medovníkov. Počas celého predpoludnia vo veľkej zasadačke
mestského úradu rozvoniavali medovníky a bielková poleva a takmer stovka
detí si so sebou domov odnášala vlastnoručne vyzdobené medovníčky,
ktoré im ozdobili sviatočné stoly počas Vianoc.

na ktoré sa tešili nielen deti, ale aj dospelí. Počas dňa sa uskutočnili štyri
predstavenia a na konci každého z nich sa prihovoril divákom a predniesol vianočný vinš primátor mesta Milan Lipka.

MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ
O pár dní neskôr (6. decembra) sme už tradične na našom námestí
privítali Mikuláša. Začali sme krásnymi koledami v podaní pedagógov
Základnej umeleckej školy v Rajci a krátkym tancom, ktorý si pre nás
pripravili žiaci Katolíckej spojenej školy. Skôr ako rozdal Mikuláš množstvo sladkých balíčkov, prišiel na pódium anjel so škriatkom, z ktorého
sa neskôr vykľul čert a zábavnou formou ukázali deťom čo sa patrí a čo
nie – ako sa máme správať k sebe navzájom, k svojim hračkám a veciam, že sa patrí pozdraviť, či to, že si máme navzájom pomáhať.
Súčasťou podujatia bola aj vianočná tržnica pri radnici, ktorú pripravili obe rajecké materské školy, kde ste si mohli zakúpiť milý darček,
ktorý vyrobili deti a ich rodičia, či pochutiť si na nejakej dobrote.

SILVESTER NA NÁMESTÍ A NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ
Na Silvestra sme sa s rokom 2018 lúčili spoločne na našom námestí
už tradične diskotékou, o polnoci sme si spoločne zavinšovali šťastný
nový rok 2019 a zabávali sme sa do druhej hodiny rannej.
Novinkou tohtoročných sviatkov bol novoročný ohňostroj, ktorý sa
uskutočnil 1. januára o 18. hodine. Najskôr sa nám prihovorili primátor
mesta Milan Lipka, spoločne sme si pripili vareným vínkom, ktoré zabezpečilo Mesto Rajec a potom už odštartoval nádherný ohňostroj. Aj
keď nám počasie veľmi neprialo a celý deň prudko lialo, napriek tomu sa
na námestí stretlo niekoľko stoviek ľudí a spoločne sme privítali rok 2019.

ŽIVÝ BETLEHEM
Pár dni pred najkrajšími sviatkami v roku (21. decembra) sa v našom
meste opäť uskutočnil Živý betlehem na námestí v podaní ochotníckeho
súboru Kožkár. V divadelnom predstavení o zvestovaní a narodení malého Ježiška až po príchod troch kráľov nesmeli chýbať ani živé ovečky,

VIANOČNÁ VÝSTAVA V RADNICI
Počas decembra sme si mohli v radnici pozrieť zaujímavú výstavu
medovníkov, na ktorej predstavili svoje práce šikovné medovnikárky
nielen z Rajca, ale aj z okolitých obcí. Videli sme nielen tradičné medovníky, ale aj množstvo netradičných 3D medovníkov a niekoľko zaujímavých techník zdobenia.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám zapožičali
svoje výrobky na túto zaujímavú výstavu.
Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec; 4x snímka: archív MsÚ

V RAJCI SA ZOSOBÁŠILO 54 PÁROV
Mesto Rajec malo k 31.12.2018 5 860
obyvateľov, z toho 2922 mužov a 2938 žien.
Na porovnanie k 31.12.2017 žilo v našom
meste 5903 obyvateľov.
V roku 2018 sa narodilo 63 detí (33 chlapcov a 30 dievčat), čo je o osem detí menej ako
v roku 2017. Najčastejšie dievčenské mená
zapísané v rodnom liste rajeckých detí v minulom roku boli Tamara a Karin (vyskytli sa dvakrát). Medzi chlapcami viedli po trikrát mená
Jakub, Samuel, Adam a Matej. Medzi netradičnejšie, či menej používané mená zapísané

do rodných listov detí patrili mená ako Mia,
Elizabeth, Klement, Hugo či Tadeáš.
V minulom roku vstúpilo do stavu manželského 54 snúbeneckých párov (čo bolo
o 5 sobášov menej ako v roku 2017), z toho 23
párov sa zosobášilo v Rajci a 31 párov sa rozhodlo pre sobáš mimo nášho mesta.
Zomrelo 49 našich spoluobčanov (o päť
menej ako v predchádzajúcom roku), z toho
26 mužov a 23 žien.

133 osôb (61 mužov a 72 žien) sa rozhodlo
z nášho mesta odsťahovať. Naopak do nášho
mesta sa prisťahovalo 76 osôb, z toho 37 mužov a 39 žien.
Najstaršou obyvateľkou nášho mesta je aj
naďalej Jozefína Babjaková, rod. Šimková,
ktorá sa 29.12.2018 dožila krásneho veku 99
rokov.
Podklady: J. Uhláriková, odd. správne
Spracovala: Z. Ščasná, odd. kultúry
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