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BUDEME MAŤ NABÍJACIU STANICU PRE ELEKTROMOBILY
Kedy sa uskutoční najbližšie zasadnutie
mestského zastupiteľstva? Čo všetko sa
bude prejednávať, prípadne na čo sa
chcete počas rokovania zamerať?
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 28. februára a do programu
budú zaradené body, ktoré súvisia so štartom nového volebného obdobia, napr. dodatočné zloženie sľubu poslanca alebo
oznámenie o poverení zástupcu primátora,
ale bude sa prejednávať aj nový rokovací
poriadok mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva, či návrh na
zrušenie mestskej rady. Zasadnutia sa tiež
budú konať po novom vo veľkej zasadačke
MsÚ, verejnosť je srdečne vítaná.
Prečo ste sa rozhodli zrušiť poradný orgán – mestskú radu?
Túto myšlienku som prezentoval už dávnejšie, je podľa mňa zbytočné, aby poslanci
o jednom materiály rokovali v komisiách,
mestskej rade a na zasadnutí mestského
zastupiteľstva, teda trikrát. V záujme zefektívnenia práce sme tiež prepracovali rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, po
novom budú poslanci materiály dostávať
najmä elektronicky a vytvorili sme celkom
nový rokovací poriadok pre komisie mestského zastupiteľstva.

ne vyberieme, aby mali všetci jasnú predstavu ako budova vyzerá po prvej etape rekonštrukcie, odprezentujeme si vizualizácie
zámeru krytej tržnice, verejných WC a zastávky, teda zámeru predošlého vedenia
a rozhodneme sa, či budeme pokračovať
podľa tohto projektu alebo doplníme budúci účel, či už o športové aktivity alebo kultúrne, alebo časť budovy prebudujeme na niečo ako technické služby, pretože napr. nemáme kde parkovať komunálnu techniku,
na čo sme najmä teraz v zime neraz doplatili. S tým už však súvisí zmena projektu,
stavebného povolenia, ceny atď., preto je
potrebné dôsledne zvážiť všetky aspekty,
aby sme v budúcnosti nedoplácali na unáhlené rozhodnutie vysokou cenou za prevádzku alebo údržbu.
Vo februári bude prerušená dodávky
elektriny na niektorých uliciach nášho
mesta a dotkne sa táto odstávka aj
oboch našich kotolní. Keďže je mrazivé
počasie a znamenalo by to prestávku
v dodávke nielen teplej vody, ale hlavne
by bytové domy zostali bez vykurovania,
nerokovali ste so Stredoslovenskou
energetikou, či by nemohli túto údržbu
na zariadeniach presunúť na mesiace,
kedy by sa prestávka vo vykurovaní tak
veľmi nedotkla občanov?
Áno, rokovali
sme, vyrokovali sme,
že dodávka elektriny
bude prerušená len
v jeden deň, pôvodne to mali byť dni
dva, a aj to z ôsmich
hodín na šesť. Žiaľ,
viac sme nevedeli
ovplyvniť toto rozhodnutie, aj keď ma
to veľmi mrzí, keďže
ide naozaj o zimné
obdobie.

ŠPORTOVÁ HALA NA KOSTOLNEJ ULICI

Ako sa v súčasnosti pozeráte na nedokončenú športovú halu, aký s ňou máte
zámer, na čo by sa dala využiť?
Pri tejto budove na Kostolnej ulici treba
čo najskôr rozhodnúť, čo ďalej. Nechcem
však učiniť takéto rozhodnutie bez vedomia
nového zastupiteľstva. Preto sa tam spoloč-

AKTUALITY Z MESTA

V minulom čísle
Rajčana ste spomínali, že do kultúry potečie viac peňazí.
Aké máte predstavy a vízie čo všetko
zmeniť v tejto oblasti?
Určite bude viac kultúrnych a športových akcií. Postupne každým rokom chcem
pridávať podujatia, resp. ich rozsah, napr.
tento rok bude akcia Veľký rajecký deň a
Rajecký maratón už dvojdňová a posnažím
sa, aby budúci rok už to bola akcia na celý
víkend. Keď už sme pri tomto podujatí, nová
informácia je, že bude ekologické. Teda bez
plastových pohárov, tanierov atď.
Ale tešiť sa môžeme napr. aj na MDD,
ktoré bude určite atraktívne nielen pre deti,
ale aj pre rodičov a pedagógov. Takto na začiatok sa budem snažiť pridávať najmä akcie, nie príliš finančne náročné, budem sa
snažiť vyťažiť aj z dobrej spolupráce so
športovou komisiou a klubmi a združeniami.

Na otázky odpovedá
Milan Lipka, primátor mesta
Už sme spomínali, že v minulom roku
prešla na mesto povinnosť udržiavať a
čistiť celoročne nielen cesty, ale aj chodníky. Uvažujete nad tým ako zabezpečíte
údržbu a čistenie chodníkov počas celého roka?
Áno, doterajší priebeh zimy ma utvrdil
v tom, že jednoznačne je potrebné obstarať
nejaký mechanizmus, ktorým budeme robiť
zimnú údržbu chodníkov. Samozrejme, keď
už pôjdeme do kúpy takéhoto stroja, musí
byť viacúčelový a využiteľný celoročne.
Teda musí vedieť chodníky nielen posypať
a odhrnúť, ale aj čistiť a tiež kosiť trávniky.
O knihu RAJECká dolina je veľký záujem. V akom štádiu je možná dotlač tejto
knihy?
Dotlač v súčasnosti stojí na záujme čitateľov, ktorá bude mať vplyv na cenu a robíme všetko preto, aby bola dotlač realizovaná do konca tohto roka.
V jeseni sme informovali, že mesto získalo prostredníctvom Environmentálneho fondu možnosť získať elektromobil
pre potreby mesta. Koncom roka sa uskutočnilo verejné obstarávanie na jeho
kúpu. Odkedy ho bude môcť mesto používať?
V súčasnosti ho už využívame, konkrétne oddelenie výstavby. Tento elektromobil
viac-menej nahradí pätnásťročný Peugeot
Partner, ktorý už je na pokraji životnosti a
bude odpredaný.
V nadväznosti aj na kúpu tohto elektromobilu pracujeme na vybudovaní nabíjacej
stanice pre elektromobily.
Za rozhovor ďakuje Z. Ščasná,
odd. kultúry MsÚ Rajec
2x snímka: archív MsÚ
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ELEKTROMOBIL PRE MESTO RAJEC
Mesto Rajec od konca januára 2019 môže pri výkone svojich samosprávnych funkcií využívať nový elektromobil Nissan e-NV200
Van Acenta.
Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu potrebu klásť dôraz na ekologické správanie sa nielen bežných ľudí, ale i podnikateľskej sféry
a verejnej správy, zapojilo sa Mesto Rajec do výzvy Environmentálneho fondu a v apríli minulého roka podalo žiadosť o poskytnutie
dotácie na zakúpenie nového elektromobilu pre mesto Rajec. Po
doručení rozhodnutia o schválení predmetnej dotácie vo výške
30 000 eur mesto pristúpilo k vyhláseniu verejného obstarávania na
predmet dotácie a následne, po doložení všetkých potrebných dokumentov, k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie. Celkové náklady
na nákup elektromobilu predstavovali sumu 35 682 eur, teda mesto
Rajec prispelo na nákup sumou 5 682 eur. Vzhľadom na špecifiká
elektromobilu bol termín dodania orientovaný na január 2019. V súčasnosti je nový elektromobil už súčasťou vozového parku Mesta
Rajec a mesto ho plne využíva pri výkone svojej činnosti.
Tešíme sa, že aj touto formou môže mesto prispieť k zlepšovaniu stavu nášho životného prostredia, a tak ísť príkladom širokej
verejnosti a podporovať, v dnešnej dobe tak potrebné, inovatívne
ekologické prístupy.

MsÚ Rajec, oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja
1x snímka: odd. výstavby a reg. rozvoja

ZIMA EŠTE NEPOVEDALA POSLEDNÉ SLOVO
Keď vonku husto sneží, či padá mrznúce mrholenie, ktoré potom
primrzne a cesty a chodníky sa menia na klzisko, musí Mesto Rajec,
ako správca miestnych komunikácií podľa Operačného plánu zimnej údržby zabezpečiť ich schodnosť a zimnú údržbu.
Bohužiaľ, niekedy to pracovníkom mesta sami dosť sťažujeme,
keď zaparkujeme svoje vozidlo mimo parkovacích miest a čistiace
vozidlá sa nevedia dostať na komunikácie a očistiť povrch vozoviek.

Aký pohľad má veľakrát vodič odhŕňacieho a posýpacieho auta
z riadiacej kabíny si môžete pozrieť na priložených fotografiách. Veľakrát mu nezostáva veľa možností ako takéto cesty upraviť. Keďže
sa cesty a chodníky čistia priebežne podľa vrtochov počasia, nie je
možné dopredu upozorniť obyvateľov, že práve ich cesta sa bude
čistiť.
Preto by sme chceli poprosiť občanov a návštevníkov mesta,
aby svoje motorové vozidlá neparkovali na chodníkoch a miestnych
komunikáciách, ale parkovali ich na vybudovaných parkoviskách,
využili na parkovanie svoje dvory, záhrady, podbránia či odstavné
plochy. Prispejú tak k bezpečnému zabezpečeniu zimnej údržby,
aby sa odhŕňacie vozidlo dostalo na všetky ulice a nedochádzalo
k neúmyselnému poškodzovaniu hnuteľného alebo nehnuteľného
majetku vás občanov.
Zároveň chceme poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí reagovali na naše upozornenia a svoje motorové vozidlá preparkovali
na iné odstavné plochy a tým prispeli k plynulej zimnej údržbe. Poďakovať sa chceme, ale najmä tým občanom, ktorí i napriek povinnosti mesta zabezpečovať zimnú údržbu komunikácií a chodníkov
aj naďalej zabezpečovali čistenie chodníkov pred svojimi rodinnými
a bytovými domami svojpomocne!
MsÚ, oddelenie výstavby
3x snímka: archív MsÚ

MÁTE V RODINE PRÍBUZNÉHO, KTORÝ
JE ODKÁZANÝ NA POMOC DRUHEJ OSOBY?
Človek s pribúdajúcimi rokmi prichádza
na to, že už nie všetko dokáže vybaviť, urobiť či pozháňať ako kedysi. S pribúdajúcim
vekom sily ubúdajú a akosi sa nám niekedy
zdá, že už neurobíme veci tak rýchlo, prípadne tak dobre. Pokiaľ v rodine nastane situácia, že ostane človek odkázaný na pomoc druhej osoby v starostlivosti o domácnosť, prípadne pri každodenných úkonoch
sebaobsluhy, je na mieste požiadať Mesto
Rajec, oddelenie správy – referát sociálnych služieb o pomoc.
Ako postupovať, keď potrebujete pre seba, prípadne iného člena rodiny pomoc
v čase, keď sú všetci zamestnaní, študujú
alebo sa zdržujú z iných dôvodov mimo domácnosti.
Mestský úrad Rajec, oddelenie správy –
referát sociálnych služieb vám na základe
vašej žiadosti, ktorú si možno stiahnuť na
webstránke Mesta Rajec, prípadne si ju vyžiadate v kancelárii č. 15, I. poschodie
u pracovníčky zodpovednej za sociálne
služby – Mgr. Edita Ondríková, 0907 55 00
77. Okrem kompletného sociálneho poradenstva a informáciách o zorientovaní sa
v neľahkej sociálnej situácii, dostanete žiadosť Posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu. Sociálnych služieb je niekoľko, záleží od zdravotného stavu klienta, rodinného prostredia, potrieb klienta...
Celý proces vybavovania začína podaním spomínanej žiadosti na Mestskom úrade v Rajci. Súčasťou žiadosti sú tlačivá pre
obvodného lekára, ktorý vyplní svoju časť.

Kompletnú žiadosť doručíte na referát sociálnych služieb MsÚ v Rajci a začne proces posudzovania o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom je vydané Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu
službu s daným stupňom odkázanosti!

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, cena za jednu hodinu opatrovania, vymedzenie času poskytovania opatrovateľskej služby a iné sú kompletne spracované vo VZN Mesta Rajec č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách.
V mesiaci marec uverejníme návod, čo
treba urobiť, keď chceme nastúpiť do zariadenia pre seniorov, prípadne do iného zariadenia sociálnych služieb.
Vypracoval: Mgr. Edita Ondríková, MsÚ Rajec
1x snímka: internet

1x snímka: archív MsÚ
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KNIHA RAJECKÁ DOLINA
Koncom roka sme informovali obyvateľov o vydaní knihy RAJECká dolina, ktorej
prioritným zámerom bola propagácia – pripraviť pre čitateľa zaujímavú publikáciu
o mestách a obciach našej doliny. Preto nás
veľmi teší váš záujem o túto knihu.
Realizácia vydania nebola jednoduchým procesom z pohľadu prípravy, financovania, tlače či distribúcie. Kto sa dostal
k tejto publikácii mohol vidieť, že zozbierané množstvo informácií vyžadovalo čas
a nemalé úsilie.
V súčasnosti je kniha vypredaná.
Pretože záujem o knihu pretrváva, chceme
pripraviť druhé vydanie. Nakoľko obce
a mestá nie sú vydavateľmi v tom pravom
zmysle slova 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.

RAJECKÉ SNEHULIAKOVANIE

Aj keď to počas vianočných sviatkov vyzeralo tak, že v tomto roku budeme mať zimu bez snehu, Nový rok nás prekvapil a celodenný vytrvalý dážď sa postupne počas
večera zmenil na husté sneženie, ktoré pokračovalo takmer počas celého týždňa. Bohatá snehová nádielka priniesla nielen starosti s odhŕňaním, ale aj množstvo radosti
hlavne deťom. Snehovú nádielku sme využili a pre deti sme pripravili Rajecké snehuliakovanie – stavanie snehuliakov na rajeckom námestí.
Aj keď niekoľko dní mrzlo a sneh trochu
premrzol, ani to nás neodradilo a na námestí sa v piatok 11. januára o 15. hodine zišlo
niekoľko desiatok detí spolu so svojimi ro-

dičmi či starými rodičmi. Postupne pod ich
rukami začali vznikať nielen obyčajní snehuliaci, ale aj mačička, pirát, korytnačka,
princezná či obrovský ležiaci snehuliak.
A aby sa kreatívne stavanie podarilo, oddelenie kultúry zabezpečilo nielen mrkvu, uhlie, rôzne vetvičky a vyzdobené kýbliky na
klobúky, ale aj teplý čaj a sladkú odmenu
pre každého.
Tí, ktorým sa nechcelo stavať postavičky, sa do sýtosti vysánkovali na dvoch kopcoch urobených z odhrnuté snehu z námestia.

Náš cieľ, ktorým bolo oživenie námestia
a zapojenie detí s rodičmi do spoločnej
zábavy, sa nám určite podaril.
Čo nás však vôbec netešilo a zarmútilo
to hlavne všetky deti, ktoré sa snažili
o skrášlenie námestia, že táto netradičná
výzdoba nevydržala ani do rána lebo niektorým našim spoluobčanom na námestí asi
zavadzala. Takmer všetky dielka boli do rána zničené a rozkopané!
Z. Ščasná, MsÚ Rajec, odd. kultúry
3x snímka: E. Pekná
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JUBILEJNÝ RAJECKÝ MESTSKÝ PLES
Po štvortýždňovom pôste nastáva po vianočných sviatkoch obdobie plné plesov, zábav, veselenia – fašiang. K fašiangovému obdobiu v našom meste už neodmysliteľne patria rôzne podujatia konané pod záštitou Mesta Rajec, medzi ktoré už niekoľko rokov patrí
Rajecký mestský ples, Fašiangová zabíjačka či Detský karneval.
A práve jubilejný 20. rajecký mestský ples sa v tomto roku uskutočnil už 2. februára.
V sobotný podvečer prišli
slávnostne oblečené páry do
bohato vyzdobenej sály, ktorej
výzdobu aj v tomto roku vymysleli, ale aj zrealizovali pracovníčky oddelenia kultúry mestského
úradu. Bohatá červeno-biela
výzdoba opäť premenila kultúrny
dom na nepoznanie.
Niekoľko desiatok dvojíc zamierilo v sobotu podvečer do kultúrneho domu, aby sa pri dobrej
hudbe a tanci zabavilo. Ženy prichádzali elegantne učesané a
oblečené v krásnych róbach, ozdobené šperkmi, mužom nechýbali spoločenské obleky s kravatou či motýlikom pod krkom.
Večer odštartovali dva taPRIMÁTOR MILAN LIPKA
nečné páry z tanečno-športoS MANŽELKOU BEÁTOU
vého klubu Top Dance Žilina, ktoré zatancovali ukážky štandardných tancov – waltz, argentínske tango, americký quickstep a viedenský valčík. Aj v tomto roku po tanečnom úvode všetkých hostí
privítal primátor mesta Milan Lipka a pri slávnostnom prípitku im
poprial dobrú zábavu. Následne viedenským valčíkom so svojou
manželkou Beátou otvorili jubilejný Rajecký mestský ples. Postupne sa k nim pridali aj ostatní hostia a mestský ples nabral správny
smer – stále plný tanečný parket a výbornú zábavu.

Nielen o vynikajúcu hudbu, ale aj skvelú zábavu sa v tomto roku
postaral známy zabávač Števo Hruštinec so svojou kapelou a
dvoma estrádnymi vstupmi pobavil všetkých hostí. O polnoci sme
vyžrebovali výhercov bohatej tomboly, do ktorej prispeli sponzori
z firiem, podnikov a podnikatelia z Rajca a okolia. Prvou cenou bola
200 eurová hotovosť, ktorú venoval primátor mesta a torta z Cukrárne Júlia na námestí. Hostia nad ránom postupne odchádzali príjemne unavení z tanca a spevu, tí šťastnejší s tombolovou cenou,
ale čo je najhlavnejšie, všetci odchádzali dobre naladení 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, páčil sa im skvelý výber hudobníkov, bohatý
kultúrny program, ale aj honosne a slávnostne vyzdobená sála.
Mestský úrad Rajec – oddelenie kultúry ďakuje všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili XX. rajecký mestský
ples. Ďakujeme!

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z CENZUÁLU
Po vyčerpaní celozávodnej dovolenky
nastúpili pracovníci Cenzuálu siedmeho
januára opäť do práce. Už v nasledujúcich
dňoch sa museli vysporiadať s výdatnou
snehovou nádielkou. Pracovníci využili
všetku dostupnú techniku na odpratávanie
snehu na stredisku Píla, ako aj prehrnutie a
spojazdnenie cesty do doliny Porubská.
Výbor Cenzuálu zasadol prvýkrát v novom roku dňa 16. januára podľa plánovaného harmonogramu. V programe prerokoval
plán zasadnutí výboru na I. štvrťrok 2019,
ako aj jednotlivé body programu. Bol prejednaný a schválený prenájom nebytových
priestorov v administratívnej budove pre
spoločnosť Tulip, s.r.o., od 1.2.2019 za účelom predaja kvetín a darčekových predmetov. Bola tiež podpísaná nájomná zmluva na
skládku komunálneho odpadu so Skládkou
odpadu Rajeckého regiónu. V ďalšom bode
boli prerokované a schválené niektoré úkolové sadzby pre pracovníkov na strediskách
Píla a Les, ako aj THZ v zmysle schváleného mzdového poriadku s platnosťou od
1.1.2019. Boli tiež prerokované a schválené

fakturačné sadzby pre našich dodávateľov
prác a objemy plánovanej ťažby dreva pre
rok 2019.
V bode Rôzne boli prerokované aktuálne výrobné a ekonomické úlohy, ktoré výbor
zobral na vedomie alebo prijal príslušné

uznesenie. Vyhodnotenie spolupráce a
/ne/plnenia Partnerskej dohody so spoločnosťou Biopel, a.s., Kysucký Lieskovec
bolo presunuté na mesiac február 2019,
keď sa bude výbor zaoberať hospodárskymi výsledkami za rok 2018. Výbor zároveň

Z. Ščasná, MsÚ Rajec, odd. kultúry
2x snímka: Z. Ščasná

uložil predsedovi CS, aby dohodol ešte pred
týmto hodnotením spoločné stretnutie so
zástupcami spoločnosti Biopel, a.s., a zástupcami Cenzuálu.
V tomto bode bolo na rokovaní výboru
poukázané aj na skutočnosť, že o údržbu
cesty do doliny Porubská sa stará iba Cenzuál, čím mu vznikajú dodatočné mzdové a
materiálové náklady na úkor hospodárskeho výsledku a popritom túto komunikáciu
využívajú aj iné právnické a fyzické osoby
napr. Agroregión, armáda, občania Rajca a
Kamennej Poruby a pod. Preto bude predseda CS kontaktovať primátora mesta Rajec s požiadavkou iniciovať spoločné jednanie všetkých zainteresovaných strán, ktoré
používajú komunikáciu do doliny Porubská
za účelom participovania na nákladoch jej
údržby.
V mesiaci január 2019 je plánované ešte
jedno zasadanie výboru (30.1.2019), na
ktorom budeme hodnotiť opravy a investície
za minulý rok a najmä zodpovedne pripraviť
plán opráv a investícií na rok 2019, ktorý
bude schvaľovať Valné zhromaždenie Cenzuálu. Ďalšie informácie prinesieme v nasledujúcom čísle mesačníka Rajčan.
Ing. Karol Dobeš, člen výboru CS
1x snímka: archív CS
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ŠTEVOVI HRUŠTINCOVI JE RAJECKÁ DOLINA VEĽMI BLÍZKA
Števa Hruštinca sa nám podarilo na
krátky moment zastihnúť na výročnom Rajeckom mestskom plese. Napriek tomu, že
bolo po polnoci, našiel si dostatok energie
na krátky rozhovor o svojich začiatkoch,
krokoch i o tom, čo je na práci zabávača najťažšie.
Števo, ako ho všetci poznáme, žije s manželkou v Kolároviciach a má dvoch synov
(15, 9). Ako povedal, sú veľmi
šikovní po tatovi ☺, no komediantské, herecké ani muzikantské vlohy nezdedili. Zrejme sa budú uberať iným
smerom. Staršiemu synovi sa
páči šport, rozumie matematike a fyzike, no a mladší síce
srší humorom, no celkom
v otcových stopách zrejme
nepôjde. „Každý z nich je úplne iný a oboch mám veľmi
rád,“ priznal zo srdca Števo.
Kedy si v sebe objavil vzťah ku tomu, čo
ťa profesionálne sprevádza celý život?
Ten zárodok ľudového humoru, imitácie,
spevu?
Toto mám od malička, lebo som vyrastal
v prostredí medzi zábavnými ľuďmi, pri rodičoch a starých rodičoch. Tak sa to len akosi
nakumulovalo z generácie na generáciu a
ja som si to zlízol v dobrom slova zmysle. Už
od malička som bol takým rodinným bavičom, potom aj v škôlke, v škole a ide to so
mnou celý život až do súčasnosti.
Kedy si začal vystupovať verejne?
Keď som sa vrátil z vojny, prihlásil som
sa na súťaž do dnes už neexistujúcej televízie, kde hľadali talenty. Bola to celoslovenská súťaž a ja som ju vyhral. Vtedy nastal
taký zlom, kedy som začal, a potom postupne začali prichádzať rôzne programy v komerčných médiách.

Od tých 90. rokov uplynulo celkom dosť
času. Kam si za ten čas došiel?
Veľa vecí sa zmenilo, pretože som
začínal ako sólista. Potom mi osud doprial
stretnúť ľudí, ktorí už niečo znamenali
v rámci šoubiznisu. Jedným z príkladov je
skupina Senzus, ktorá ma objavila na vystúpení a ponúkla mi spoluprácu. Asi desať rokov sme
spolu veľmi intenzívne spolupracovali, a potom si ma
všimli ďalší kolegovia, ktorí
mi dali možnosť hosťovať
v ich programoch, no a už to
išlo.
Na čo najradšej spomínaš?
Spomienok a zážitkov je
obrovské množstvo. Najviac sa ich spája práve
s vystúpeniami, keď ako
chlapec z dediny Kolárovice
stojím pred vypredanou
športovou halou pred 5000
divákmi a zabávam ich, oni mi tlieskajú a
chcú prídavky. To sú neskutočné emócie.
Za tých viac ako dvadsať rokov, čo sa tomu
venujem som absolvoval 4000 verejných
vystúpení a ten pocit ma ešte neomrzel.
Vždy si maximálne užívam,
že dokážem dostať do varu,
do pohody ľudí, ktorých prvýkrát vidím, oni vidia mňa, a to
čo im dávam je natoľko silné,
že mi to vracajú formou potlesku a uznania.

mám svoju vlastnú cestu, po ktorej kráčam.
Tak ako to cítim, tak to dávam ľuďom a oni to
vnímajú pozitívne.
Ako vnímaš atmosféru v Rajci? Vrátil si
sa k nám po čase...
Veľmi som sa tešil na túto akciu, pretože
som tu neúčinkoval niekoľko rokov. Z nejakých dôvodov nebolo možné vystúpiť priamo v Rajci, ale ten hlad po tej zábave tu bol.
Ľudia z Rajca potom dochádzali do okolitých obcí, poprípade do Žiliny, kde som
účinkoval a tam dostávali tú dávku zábavy,
ktorú očakávali. Až potom nastal zlom a
minulý rok ma Mesto kontaktovalo, či by
som v rámci Kultúrneho leta vystúpil. Veľmi
rád som prišiel. No a následne na to, prišla
aj ponuka na tento jubilejný 20. ročník Rajeckého mestského plesu. Veľmi rád som ju
prijal, napriek tomu, že celovečerné akcie
už nerobím, ale urobil som to kvôli prostrediu, do ktorého som sa chcel vrátiť. Tu som
v minulosti účinkoval a zažíval perfektnú
náladu. Mne je Rajecká dolina veľmi blízka,
obišiel som všetky okolité obce v rámci
obecných slávností alebo rodinných osláv,
poznám ľudí, ich mentalitu a tá je mi dobre
známa.
Soňa Vanovčanová
2x snímka: Z. Ščasná

Kto je pre teba takou najväčšou inšpiráciou?
Je veľa kolegov, ktorí ma
inšpirujú alebo skôr motivujú. Mám rád mnohých kolegov, najmä z českých radov,
lebo sú iní ako my. Sú takí
urozprávaní, pohotoví, vtipní. Čo sa inšpirácie týka,

KSŠ: ZVEDAVÝ SLONÍK
Žiaci 1. až 4. ročníkov KSŠ sa zúčastnili milého divadelného
predstavenia Zvedavý sloník. V tajomnej atmosfére bábkového
divadla sa ocitli na pradávnom africkom kontinente a stretli sa tam
s rôznymi zvieratami. Najdôležitejší bol však sloník Bimbo, ktorý
okrem toho, že bol malý a zvedavý, nemal chobot, iba akýsi výčnelok.
A tu sa začalo dobrodružstvo malého Bimba, ktorého zvedavosť
viedla ku rieke Limpopo. Deti prežívali so sloníkom všetky nástrahy
a nebezpečenstvá, ktoré však speli k šťastnému koncu. Samozrejme, dozvedeli sa aj, prečo majú slony dlhé choboty. Na záver
bábkohercov odmenili veľkým potleskom a so skvelými zážitkami
sme sa mohli vrátiť do školy.
Mgr. Jana Barteková
1x snímka: archív školy
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ZÁVER ROKA SME ZVLÁDLI V ZUŠ NA VÝBORNÚ
Je tu koniec januára a s ním aj čas na bilancovanie polročnej
práce. Prvý štvrťrok sme zhodnotili v ostatnom článku v mesiaci
november. Síce sa to môže zdať krátky čas na bilancovanie, ale my
sme v našej ZUŠ-ke určite nezaháľali a poriadne sme zabrali, aby
bol koniec kalendárneho roka aj celého školského polroka, čo
najlepší.
29. novembra sa žiaci z triedy Oľgy Pažickej úspešne zúčastnili
súťaže Violončelová jeseň v Modre. Medzinárodná porota v zložení Jozef Lupták, Jan Pospíšil a Jiří Bárta v siedmich kategóriách
ohodnotila našich žiakov nasledovne:
1. kat.: Lilien Krutáková – zlaté pásmo, Agáta Blažeková – bronzové
pásmo 2
2. kat.: Klára Kavcová – strieborné pásmo, Mikuláš Blažek – bronzové pásmo
4. kat.: Edlou Lourens van Dyck – zlaté pásmo, Vanesa Uríčová –
strieborné pásmo
6. kat. komorná hra – duá: zlaté pásmo – Agáta Blažeková a Mikuláš
Blažek, zlaté pásmo – Lilien Krutáková a Mikuláš Blažek, zlaté
pásmo – Edlou Lourens van Dyck a Mária Foltánová, zlaté pásmo
– Vanesa Uríčová
a Mária Foltánová.
Edlou Lourens van
Dyck získala Cenu
primátora mesta
Modra
Skvelé výkony
violončelistov
podporila vynikajúca
klavírna korepetícia
sestry Dominiky AM.
Pri záverečnom vyhodnotení sestra Dominika AM získala
Cenu klavírnej spolupráce. Z našej strany jej patrí veľká vďaka. So
súťažiacimi odohrala 40 súťažných skladieb. Veľké poďakovanie
patrí rodičom, ktorí nám zabezpečili dopravu. Už teraz sa žiaci tešia
na spoločný koncert v koncertnej sále, ktorý sa uskutoční v novom
roku. Organizátor súťaže touto akciou chce odmeniť súťažiacich
hlavne v komornej hre.
2. decembra sa v Bratislave konali Dni Miloša Rupeldta. Na
tejto celoslovenskej súťažnej prehliadke získali žiaci z triedy
Bc. Juraja Hodasa vynikajúce umiestnenia. V 1. kategórii Petra Blunárová 2. miesto a Šimon Dobeš 3. miesto. Na klavíri sprevádzal
oboch žiakov suverénnym spôsobom Bc. Marek Milo.

KSŠ: VIANOČNÉ TRHY
Katolícka spojená škola ďakuje
všetkým priateľom, známym a podporovateľom, ktorí prišli podporiť už
tradičné Vianočné trhy. Aj tentokrát
boli pripravené krásne výrobky od
žiakov, rodičov či učiteľov, chutná kapustnica a punč. Čas strávený na trhoch obohacovali remeselníci a folklórny súbor Studničky. Výťažok je
určený deťom KSŠ.
ĎAKUJEME za čas, ktorý ste
v predvianočnom zhone strávili spolu
s nami!
Kolektív KSŠ
1x snímka: archív školy

V predvianočnom čase nezabúdame ani na našich seniorov.
12. decembra sa v rajeckom klube dôchodcov predstavili žiaci
z akordeónovej triedy Anny Jakubíkovej. Spolu s pani učiteľkou
zahrali vianočné piesne a spolu s obecenstvom si ich aj zaspievali.
V Centre sociálnych služieb TAU v Turí vystúpil so svojimi žiakmi Bc. Jaroslav Jankech. Dlhodobá spolupráca s centrom TAU nás
veľmi teší. Na 14. ročníku Žilinského Oskara, 11. októbra, v centre
TAU bol členom poroty riaditeľ ZUŠ PaedDr. Marián Remenius.

19. decembra sa v Kultúrnom dome v Rajci konal Vianočný
koncert ZUŠ. Vystúpili všetky odbory – tanečný, hudobný, výtvarný
(prezentácia) a literárno-dramatický. Koncert otvoril náš super
orchester. Nenechal nikoho na pochybách, že naši žiaci a učitelia to
vedia poriadne rozbaliť. Predviedli sme to najlepšie, čo v našej
ZUŠ-ke máme a na záver sa predstavil učiteľský zbor s piesňou
Šťastné a veselé Vianoce.
Na úplný záver roka sme 21. decembra pripravili výchovný
koncert s vianočnou tematikou pre materské školy z Rajca a Ďurčinej.
Do konca januára uskutočnili všetci učitelia hudobného odboru
so svojimi žiakmi triedne besiedky. Tu ukázali rodičom a starým
rodičom, čo všetko sa za polrok v škole naučili. Veľká vďaka patrí
kolegom klaviristom, ktorí korepetovali žiakov. Okrem prípravy svojich žiakov sa vzorne pripravili aj na sprevádzanie sólových nástrojov. V neposlednom rade patrí moja vďaka všetkým učiteľom a nepedagogickým pracovníkom školy za prípravu všetkých podujatí organizovaných našou školou.
Záverom mi dovoľte v mene celej školy popriať všetkým Rajčanom do nového roka pevné zdravie a radosť zo spoločných stretnutí.
PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ
2x snímka: archív školy

KSŠ: HODINA ANGLIČTINY
V DIVADLE
Posledný novembrový týždeň sa už tradične naši ôsmaci a deviataci zúčastnili anglického divadelného predstavenia Pygmalion podľa predlohy anglického dramatika
G. B. Shawa. Komédiu odohrali herci TNT Theatre Britain
pod režisérskou taktovkou Paula Stebbingsa. Príbeh
jednoduchej kvetinárky Elizy s pouličným dialektom a jej
postupný prerod na dôvtipnú dámu s vyberanými spôsobmi a kultivovaným jazykom nás všetkých zaujal. Excelentné herecké výkony najmä postáv profesora Higginsa a
Elizy, vtipné dialógy podfarbené skvelou výslovnosťou rodených Angličanov nás utvrdili v tom, že to bol správny výber. Tešíme sa na ďalšiu divadelnú hru, ktorú nacvičia títo
skvelí herci.
KSŠ Rajec
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PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ROZVOJ KOGNITÍVNYCH FUNKCIÍ DETI
Tam, kde nestačí bežnou formou rozvíjať jednotlivé funkcie detí – v niektorých
prípadoch vývoj neprebieha celkom rovnomerne – je treba s dieťaťom pracovať zamerane. Predkladáme vám preto programy
práce s deťmi, ktoré majú pomôcť pravidelným cvičením rozvinúť u detí jednotlivé
funkcie, podstatné na dosiahnutie žiaducej
úrovne pripravenosti na školu.
Vstup do školy predstavuje pre každé
dieťa významnú vývinovú etapu v jeho živote, kedy sa musí začať prispôsobovať novým povinnostiam. Nejeden rodič si často
kladie otázku, či je jeho dieťa zrelé a pripravené na vstup do školy. Avšak zrelosť nerovná sa automaticky pripravenosť. V našich podmienkach je pre vstup dieťaťa do
školy rozhodujúcim kritériom vek 6 rokov, čo
nie u každého dieťaťa automatický znamená, že je pripravené a zrelé na školu a všetky povinnosti, čo ho v nej čakajú.
Fyzickú zrelosť dieťaťa možno dať
posúdiť pediatrovi. My v našom centre vám
chceme byť nápomocní ešte pred tým, ako
vaše dieťa prekročí prah školy. Preto sme si
pre vás, milí rodičia, pripravili ponuku skupinových aj individuálnych programov, ktoré
budú realizované v priestoroch Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Rajci (SCŠPP). Po absolvovaní akéhokoľvek programu, rodičia získajú
správu s hodnotením jednotlivých oblastí
spolu s odporúčaniami, podľa ktorých môžete oslabené oblasti rozvíjať v domácom
prostredí.
Ponuka bezplatných skupinových a individuálnych programov:
V KRAJINE SLOV
Počet stretnutí: 4x 45 min, bezplatne!

Cieľ: program umožňuje rozvíjať reč
u detí, ktoré rozprávajú málo, posilniť porozumenie hovorenej reči, upraviť nesprávnu
a nepresnú výslovnosť hlások materinského jazyka a zlepšiť porozumenie detských
kníh a príbehov. Zameriavame sa na oromotorické cvičenia, stimulácia porozumenia a zapamätania si zložitých viackrokových inštrukcií, korekcia nesprávnej výslovnosti, rozvoj slovnej zásoby, kategorizácia a
rozvoj grafomotoriky, interaktívne čítanie.
VYKROČME SPRÁVNE DO ŠKOLY!
Počet stretnutí: 4x 45 min, bezplatne!
Cieľ: program sa zameriava na zisťovanie úrovne fonematického uvedomovania (delenie slov na slabiky, určovanie prvej a poslednej hlásky, sluchové rozlišovanie), zrakového vnímania, matematických predstáv a grafomotoriky. Popri
hlavných oblastiach počas programu sledujeme správanie dieťaťa v skupine, jeho
výdrž pri činnosti, pozornosť a porozumenie
reči
LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ, ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING
Forma: individuálna
Počet stretnutí: 1 stretnutie s dieťaťom,
1 stretnutie s rodičom
Vek: všetky vekové kategórie
Cieľ: Skríningové logopedické vyšetrenie sa zameriava na zisťovanie úrovne
jazykovej kompetencie dieťaťa. Krátkymi
a jednoduchými úlohami odborník vyšetrí
jednotlivé jazykové roviny. Fyzioterapeutický screening sa zameriava na hodnotenie
držania tela, úroveň pohybových schopností a včasné zistenie výskytu nepriaznivých
zmien pohybového systému dieťaťa za účelom podpory zdravého vývinu dieťaťa.

Ponuka spoplatnených individuálnych
programov pre deti predškolského veku:
Program HYPO
Ide o stimulačný program vhodný pre
deti predškolského veku, pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, ako aj
pre žiakov 1. ročníka. HYPO – je skratkou
slov hyperaktivita a pozornosť, preto je
vhodný najmä pre deti s nadmernou pohybovou aktivitou a s ťažkosťami v pozornosti.
Program HYPO rozvíja: krátkodobú pamäť,
zrakové a sluchové vnímanie, logické myslenie, matematické predstavy, reč, zrakovo
– priestorovú predstavivosť a orientáciu,
celkové zlepšenie pri školskej práci, odbúravanie časového stresu.
Realizácia: Celý program obsahuje 12
lekcií. Dieťa sa učí hravou formou prijímať
úlohy, pracovať na nich a dokončiť ich. Takto sa postupne rozvíjajú tiež aj potrebné
pracovné návyky.
SÚBOR ROZVÍJAJÚCICH CVIČENÍ pre
deti pred vstupom do školy
Tento program sa zameriava na viaceré
oblasti – jemná motorika, grafomotorika,
pozornosť a zrakové vnímanie, sluchové
vnímanie, pamäť, myslenie, matematické
predstavy, reč, verbálny prejav.
Stretnutia si rodič dohaduje s odborníkom, čas je cca 30-45 min. (podľa dohody),
raz za týždeň.
Tieto cvičenia pomáhajú dieťaťu prežiť
zážitok úspechu a zvýšenie vedomia vlastnej sebahodnoty pred vstupom do „naozajstnej veľkej školy“ .
SCŠPP Rajec
Námestie A. Škrábika 37, 015 01 Rajec,
Kontakty: 0908 145 622,
scspprajec@gmail.com

NOVÝ ROK V DENNOM CENTRE

zaplnená skoro do posledného miesta. Predsedníčka D.C. členov
privítala, mala krátky príhovor a zaželala im:

Nový rok je vždy plný nádejí, očakávaní a predsavzatí. Predsavzatia do nového roku si asi dáva každý z nás, očakávame, že bude
lepší, ako ten predchádzajúci v nádeji, že si ho budeme užívať
v zdraví.
My seniori z Denného centra sme sa zišli na posedení 16. januára, aby sme tento nový rok uvítali. Spoločenská miestnosť bola

Aby vo vašej duši nebola tieseň, aby vaše srdce iba o živote
krásnom počúvalo pieseň, aby sa ústa vaše vždy len smiali
a v očiach vašich nebol smútok a žiaľ proste, aby vás krásny svet
a krásny život vždy len tešil a hrial. To všetko a ešte mnoho,
mnoho viac vám všetkým želám do ďalších dní roku 2019.
Nasledovali blahoželania oslávencom k narodeninám a tiež
k meninám. Po slávnostnom prípitku predniesla ešte pani Rybáriková svoju báseň k novému roku. Potom už nastala družná debata, až
do príchodu nášho nového pána primátora Milana Lipku. Pán primátor mal tiež novoročný príhovor k našim členom a hneď na to bol
obkolesený členmi s otázkami, takže sa pomaly ani nemohol posadiť medzi nás. Nasledovalo občerstvenie z Jedálne Rajka. Pán
primátor s nami ešte podebatoval a pre povinnosti mimo Rajca sa
ospravedlnil, že musí odísť. Členovia si po dobrom jedle mohli zatancovať, zaspievať, ale prevládala hlavne debata. Ešte nás čakal
dobrý zákusok z Cukrárne Júlia a potom sa postupne členovia poberali domov, lebo počasie nám moc neprialo – veľmi snežilo. Takto
sme my seniori uvítali nový rok.
Viera Jandušíková, predsedníčka D.C.
1x snímka: P. Rýpal
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ROZLÚČKA S JESEŇOU A ŠTART JARNEJ ČASTI V STOLNOM TENISE
Oblastný zväz stolného tenisu v Žiline má v pôsobnosti 5 líg,
v ktorých štartovalo v jesennej časti 60 mužských tímov z okresov
Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina.
Jedným z nich je aj Stolnotenisový klub Rajec, ktorý pozostáva
z dvoch mužstiev: áčkarov a béčkarov. Chalani 10. kolom zatvorili
prvú polovicu základnej časti súťaže, kde zaznamenali prehru
s Krásnom nad Kysucou 12:6 a remízu s Kysuckým Novým Mestom
9:9. Týmto si prakticky ustrážili 5. a 10. miesto.
Bilancia (úspešnosť) hráčov: Jozef Kavec 93,75 %; Jozef Smieško st. 59,62 %; Peter Kavec 54,55 %; Vladimír Vavrík 52,27 %;
Branislav Fučík 50 %; Róbert Augustín 45,24 %; Tomáš Smieško
30,56 %; Jozef Smieško ml. 29,41 %; Ján Knapec, Roman Smieško
a Mária Ivanková po 0,00 %.
Počas vianočnej prestávky Rajčania absolvovali prípravné
stretnutia nielen vo forme domáceho turnaja, ale aj turnajov v Stránskom a Kľačoch. Stretli sa tam hráči širokého spektra od prvej po
deviatu ligu.

Výsledky OSST Žilina, 7. liga – muži:
11. kolo, 10. január: Rajec B – Terchová A 15:3; 12. kolo, 17. január:
Rajec B – Štiavnik A 4:14; 13. kolo, 24. január: Rajec B – Čadca E
18:0.
Program domácich zápasov jarnej časti súťaže. Zápasy sa hrajú
v malej telocvični v Základnej škole na Lipovej ulici:
5. liga:
19.2.2019 o 18.00 hod. Rajec A – Divina-Lúky A; 5.3.2019
o 18.00 hod. Rajec A – Strečno A; 19.3.2019 o 18.00 hod. Rajec A –
Krásno A.
7. liga:
7.3.2019 o 18.00 hod. Rajec B – Lietavská Lúčka B; 21.3.2019
o 18.00 hod. Rajec B – Kysucké Nové Mesto B.
Tabuľka 5. ligy OSST Žilina po 13. kole
mužstvo
stretnutia
1. Bytča B
13
2. Kysucký Lieskovec B 13
3. Nesluša A
13
4. Višňové B
13
5. STK Rajec A
13
6. Žilina Energodata D
13
7. Divina-Lúky A
13
8. Krásno A
13
9. Čadca D
13
10. Stránske D
13
11. Rosina A
13
12. Strečno A
13

V
11
10
8
7
7
4
5
3
4
3
1
1

R P
2 0
2 1
3 2
3 3
1 5
4 5
1 7
4 6
2 7
2 8
3 9
1 11

skóre
body
163:71
37
146:88
35
135:99
32
138:96
30
123:111
28
111:123
25
116:118
24
109:125
23
110:124
23
96:138
21
84:150
18
73:161
16

Tabuľka 7. ligy OSST Žilina po 13. kole:
VĽAVO DOMÁCI HRÁČI, KTORÍ PRAVIDELNE BODUJÚ
A NASTUPUJÚ S PLNÝM NASADENÍM DO KAŽDÉHO KOLA 7. LIGY
Od druhého januárového týždňa opäť pokračoval kolotoč súťaží, v ktorých mal STK Rajec pred sebou tri domáce duely. Naozaj
môžeme hovoriť o blysknutí sa oboch tímov, pretože chlapci z „A“
získali dve výhry, jednu remízu a „B“ získali dve výhry a jednu
prehru. Rajeckí pingpongisti predviedli veľkú koncentráciu v obrane
i v útoku vo všetkých troch kolách, v ktorých nenašli premožiteľa a
pripísali si na svoje konto 8 a 7 bodov. Tri triumfy v rade Rajčania
doposiaľ ešte nezaznamenali a stále živia šancu zaknihovať treťou
a ôsmou priečkou. Čaká na nás ešte deväť kôl, v ktorých chceme
nadviazať na dobrý výkon z predchádzajúcich troch súbojov.

inzercia

Výsledky OSST Žilina, 5. liga – muži:
11. kolo, 8. január: Rajec A – Rosina A 15:3; 12. kolo, 15. január:
Rajec A – Kysucký Lieskovec B 9:9; 13. kolo, 22. január: Rajec A –
Čadca D 13:5.

mužstvo
stretnutia
1. Štiavnik A
12
2. Jasenové A
12
3. Žilina Tepláreň A
11
4. Kotešová B
12
5. Kysucké Nové Mesto B 12
6. Čierne A
12
7. Lietavská Lúčka B
11
8. Terchová A
12
9. Rajec B
12
10. Čadca E
12
11. Ovčiarsko A
12

V R P
10 1 1
10 1 1
9 1 1
6 2 4
5 3 4
3 5 4
3 2 6
3 1 8
2 2 8
2 3 6
1 1 10

skóre
body
144:72
33
150:66
33
132:66
30
130:86
26
106:110 25
115:101 23
77:121
19
83:133
19
88:128 18
83:133
18
62:154
15

Hráči oboch tímov musia stíhať nielen pracovné, ale aj rodinné
povinnosti a pingpong sa im darí skĺbiť najmä vďaka ústretovosti
svojich rodín, za čo im vyjadrujeme poďakovanie!
Jozef Kavec, STK Rajec
1x snímka: archív STK

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

RAJČAN 2/2019

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE,
STREDISKO RAJEC
Momentálne vládne športu zima a tá má v našom klube prím,
pretože biatlon a bežky sú v plnom prúde a naša mládež vo veľkej
príprave. Celá tréningová skupina pod vedením trénera Cesneka
začala zimnú prípravu v Tatrách, následne sa celý január využívala
bežkárska trať v Rybnej a okruh pri Základnej škole Lipová.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti – február 2019
70 rokov
Mária Hnáthová
75 rokov
Štefan Tinko
87 rokov
Vlasta Kosperová
89 rokov
Mária Rybáriková

Srdečne blahoželáme!

Narodil sa v decembri
Leo Matovič

Okruh, ktorý urobil v dolinke Rybná pán Gabčík z Agroregiónu
sa stal hitom nielen pre prípravu bežkárov, ale aj pre široký okruh
bežeckého klasického lyžovania od najmenších až po vyššie ročníky v celom našom okrese. Je radosť stretať ľudí, ktorí sa dokážu
vybrať do prírody a niečo pre seba urobiť. Tak ako nám pán Gabčík
dal úžasný motív na zamilovanie si zimných bežiek, mali by sme to
preniesť do svojich rodín a najmä pre svoje deti. Zima nám tentokrát
naozaj priala po každej stránke.

Opustili nás
Mária Jančovičová 1930 – 8.1.2019
Pavel Mikula 1948 – 19.1.2019
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

Naše deti z ŠKP majú pravidelne tréning na bežkách v Rybnej a,
samozrejme, pretekárska sezóna biatlonistov a bežkárov je v plnom prúde.
Náš najlepší a najúspešnejší biatlonista Damián Cesnek sa na
prvých štyroch pretekoch v biatlone pokúšal nominovať na
Olympiádu mládeže (EYOF) pre ročníky 2001 aj mladšie. Po
prvých dvoch pretekoch, ktoré sa uskutočnili 29. a 30. decembra
2018, figuroval na druhej pozícii medzi štyrmi nominovanými.
V januári
však ochorel
a tie najdôležitejšie
preteky musel vynechať, takže
sa mu podarilo nominovať „len“ na
EYOF v Sarajeve, čo je
vynikajúci
úspech.
Jeho príprava je však zodpovedná a na vysokej úrovni. Pokiaľ
nepríde zranenie a choroba, veríme, že Damián zabojuje a urobí
pekný výkon a bude úspešne reprezentovať Slovensko.
Príprava mladých športovcov potrebuje aj zimnú prípravu na
bežkách a počasie nám to teraz doprialo a veríme, že ešte
natrénujeme na tie najdôležitejšie preteky – Slovenský pohár, kým
príde jarná sezóna.
-skp2x snímka: archív ŠKP

MESTO RAJEC
VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
JEDNOTY DÔCHODCOV RAJEC

ORIGINÁLNE VÝROBKY
A DEKORÁCIE
12.2. - 11.3.2019
Výstavná sieň Radnice v Rajci

MESTO RAJEC ĎAKUJE
Materskej škole na Mudrochovej ulici
za výstavu Farebná fantázia
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