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MESTO ZREKONŠTRUUJE MALÚ TELOCVIČŇU
Z VLASTNÝCH ZDROJOV
V máji sa začala rekonštrukcia Partizánskej a Švermovej ulice. Kedy bude rekonštrukcia hotová?
Rekonštrukcia oboch ulíc je tesne pred
dokončením. Teda nový asfaltový koberec
už je položený a zostáva vykonať niekoľko
dokončovacích prác. Povrch na Partizánskej bol pred rekonštrukciou extrémne nerovný, preto po vyfrézovaní starého asfaltu
a položení nového, vznikli výškové rozdiely
pri vjazdoch do jednotlivých dvorov. Tu je
potrebné doasfaltovať tieto vjazdy. Na tejto
ulici bolo potrebné tiež zabezpečiť odvedenie dažďových vôd, v dôsledku čoho boli
realizované výkopové práce v priľahlom
parku, ktorý je potrebné dať do pôvodného
stavu. Celú rekonštrukciu komplikovalo nepriaznivé počasie, napriek tomu bola zrealizovaná vo veľmi dobrej kvalite. Verím, že
budú obe cesty občanom slúžiť dlhé roky.

PRÁCE NA PARTIZÁNSKEJ ULICI

bude treba rekonštruovať. Alebo prípadne,
že sa spolu s poslancami rozhodneme ísť
do úveru, potom budeme môcť z takýchto
prostriedkov chodníky rekonštruovať vo
zvýšenej miere.

Na otázky odpovedá
Milan Lipka, primátor mesta

Vymenila sa aj posledná „retro“ autobusová zastávka na Moyzesovej ulici za
novú.
Áno, na základe podnetov občanov sme
vymenili túto zástavku za novú, modernú a
viac vyhovujúcu tiež z pohľadu zimnej údržby. Verejný priestor sa snažíme skrášliť a
modernizovať či už výmenou starého mobiliáru za nový, ale napríklad aj likvidovaním
kadejakých starých oplotení, betónových
stĺpikov a pod.
Koryto Rajčanky na území mesta je veľmi zarastené hlavne náletovými drevinami. Bude sa koryto rieky v najbližšej dobe čistiť?
Ešte v marci som inicioval stretnutie
s úsekovým technikom Slovenského vodohospodárskeho podniku a máme prísľub,
že v najbližšom mimovegetačnom období
budú náletové dreviny odstránené, následne tiež naplaveniny a nánosy.
V našom meste sa častokrát stretávame
s parkovaním áut na mestskej zeleni.
Rieši aj takéto priestupky mestská polícia? Dá sa tomu vôbec zabrániť?

Bude sa následne pokračovať s rekonštrukciou chodníkov aj na ďalších uliciach?
Čo sa asfaltovačiek týka, tento rok bude
potrebné investovať prostriedky do spevnených plôch a parkoviska pri novobudovanom bytovom dome za Medikou. Na viac
ulíc v rozpočte na tento rok neostane.
Oddelenie výstavby však spracovalo
katalóg ulíc vyžadujúcich rekonštrukciu,
kde je popísaný stav, vlastnícke pomery,
siete pod chodníkom, priložená fotodokumentácia atď. Na základe týchto informácií
budeme vyberať ďalších adeptov, ktorých

AKTUALITY Z MESTA

Áno, mestská polícia vo zvýšenej miere
kontroluje arogantné parkovanie, najmä na
mestskej zeleni. Takéto parkovanie je neprípustné, nehovoriac o tom, že nám to komplikuje údržbu zelene. Pri počte policajtov, ktorých máme, je to komplikované, no nemôžem to nechať tak.

Už niekoľkokrát sa Mesto Rajec pokúšalo získať finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu malej telocvične
v Základnej škole na Lipovej ulici. Zatiaľ
nebolo úspešné. Telocvičňa je už v dosť
zlom stave a potrebuje obnovu čo najskôr. Neuvažuje Mesto Rajec nad jej rekonštrukciou z vlastných zdrojov?
Malá telocvičňa ZŠ na Lipovej urgentne
potrebuje rekonštrukciu. Ak by sme k nej nepristúpili, hygiena nepovolí jej ďalšie používanie. Aj preto sme mestskému zastupiteľstvu na májovom zasadnutí predložili zámer
rekonštruovať túto telocvičňu, čo zastupiteľstvo schválilo. V súčasnosti prebieha výber
zhotoviteľa a cez letné prázdniny bude
realizovaná samotná rekonštrukcia.
Za rozhovor ďakuje Z. Ščasná
6x snímka: archív MsÚ
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O ŽIVOTE A DIELE ANDREJA PAULINYHO
Na podujatí s týmto názvom,
ktoré usporiadala Farnosť Rajec
v spolupráci s Mestom Rajec
11. mája, bol predstavený významný rajecký rodák, kňaz – salezián
Andrej Pauliny (1925-2005) známy i ako redaktor, spisovateľ, grafik
a fotograf, pedagóg, tvorca slovenskej exilovej knihy.
Jeho život a dielo nám na mestskom úrade priblížil hosť Dr. Jozef
M. Rydlo, ktorý prišiel spolu so saleziánmi. Predstavil nám dona Andreja ako človeka, ktorý počas 40tich rokov v exile neúnavne pracoval ako redaktor, vedúci audiovizuálneho oddelenia, riaditeľ Malého seminára pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
gymnaziálny profesor a šéfredaktor časopisu
Slovenské hlasy z Ríma. Jeho ruky stvárnili za
25 rokov 1,5 milióna exemplárov kníh, časopisov a drobnotlačí.
Stretnutie pokračovalo sv. omšou v Kostole sv. Ladislava, kde nám v príhovore osobnú skúsenosť s našim rajeckým rodákom v Ríme prerozprával don Štefan Turanský. Na
záver bol priestor i na diskusiu. V nej nám don
Tocký priblížil zo svojich spomienok prechod
cez rieku Moravu, keď utekal s rozdielom

NABÍJAČKA MOBILNÝCH TELEFÓNOV
NA MESTSKOM ÚRADE
Na konci mája Mesto Rajec podpísalo
zmluvu so Stredoslovenskou energetikou Žilina, na základe ktorej nám v rámci rozširovania
svojej ponuky poskytla do užívania nabíjaciu
stanicu pre mobilné telefóny. Stanica obsahuje šesť odlišných konektorov umožňujúcich
nabíjanie rôznych telefónnych prístrojov. Služba je prioritne určená pre všetkých, ktorí si zabudli nabiť svoj mobil a potrebujú vyriešiť
čokoľvek súrne. Nabíjaciu stanicu nájdete
v priestoroch mestskej knižnice na oddelení
kultúry MsÚ Rajec.
MsÚ Rajec
1x snímka: archív MsÚ

dvoch rokov podobne ako don Pauliny do
exilu.
Sme povzbudení šírkou a hĺbkou jeho života a diela a veríme, že ku blížiacemu sa jubileu 95 rokov od jeho narodenia sa nám podarí
ešte niekoľko spoločných podujatí ako výstava jeho diel (október 2019), či vytvorenie pamätnej tabule, aby toto naše „rozpamätávavanie sa“ na nášho rajeckého rodáka nadobudlo i trvalejší rozmer, pretože si to určite zaslúži.
Alena Rybárová
1x snímka: S. Kalma

NAJLEPŠÍM ŠPORTOVCOM ZA UPLYNULÝ ROK SA STAL OPÄŤ RASTISLAV KALINA
Viac ako desaťročie v našom meste oceňujeme najlepších športovcov. 24. mája sa v rajeckom kultúrnom dome uskutočnilo ďalšie slávnostné odovzdávanie ocenení Najlepší športovec mesta Rajec za rok
2018, ktoré každoročne organizuje Mesto Rajec a Komisia pre školstvo,
kultúru a šport pri mestskom zastupiteľstve (Komisia ŠKŠ) v Rajci.
Do hlasovania sa v tomto roku zapojilo šesť športových klubov. Spomedzi nominovaných športovcov vybrala Komisia ŠKŠ najlepšieho
športovca za uplynulý rok, najlepší športový kolektív, mladé športové talenty, najlepšieho trénera, ocenenia za dlhoročnú športovú činnosť.
Najlepšieho športovca klubu si spomedzi seba navrhli samotné športové kluby. V tomto roku pribudli ešte dve ocenenia za mimoriadne športové výsledky a za propagáciu športu. Športovú slávnosť spestrili svojim
programom deti z tanečného oddelenia ZUŠ pod vedením Zuzana Romančíkovej, mažoretky Kordovánky pod vedením Zuzany Rizmanovej
a členovia tanečného klubu
Art in Mottion pod vedením
Michala Veselého.

RASTISLAV KALINA

Z rúk primátora mesta
Milana Lipku a predsedu
Komisie ŠKŠ Jána Kavca si
ocenenie Najlepší športovec mesta Rajec za rok
2018 už po druhýkrát prevzal bežec Rastislav Kalina.
Aj v minulom roku exceloval
na viacerých podujatiach
doma i v zahraničí. Desaťkrát sa postavil na stupne víťazov, z toho sedemkrát bol
prvý, dvakrát druhý a raz
tretí.
Najlepším športovým
kolektívom sa stal Futbalový
klub – A mužstvo, na druhom mieste sa umiestnil
Maratón klub a na treťom

mieste skončili mažoretky Kordovánky.
Ocenenie Najlepší
športovec klubu si prevzali: Šachový klub – Daniel Turanec, Stolnotenisový klub – Jozef Kavec,
Kordovánky – Natália
Straňanková, Maratón
klub – Rastislav Kalina,
Futbalový klub – Martin
Kordiš za dospelých,
Peter Cúg za juniorov a
Maximilián Rybár za
Sprava: KAROL MIKOLKA A PAVOL UHLÁRIK
žiakov, Klub malého futbalu – Martin Židek.
Ocenenie Mladý športový talent získali – šachisti Timea Haásová a
Filip Balvan, atlét Kristián Brezáni, mažoretka Linda Miškolciová a futbalista Pavol Horník.
Za úspechmi športovcov
stoja aj ich tréneri. Ocenenie
Najlepší tréner získali Patrik
Holeša, Michal Drahno a Terézia Okruhlicová.
Nezabudli sme ani na športovcov, ktorí svojou dlhoročnou
prácou prispeli k rozvoju rajeckého športu. Ocenenie za dlhoročnú športovú činnosť si prevzali Karol Mikolka a Pavol
Uhlárik.
JAKUB PETRÁŠ
Za mimoriadne športové
výsledky bol ocenený basketbalista Jakub Petráš a za propagáciu športu Robert Michalec.
Všetkým športovcom prajeme aj v ďalšom období čo najviac športových úspechov.
Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ
3x snímka: S. Kalma
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RAJECKÝ DEŇ DETÍ
azda pre všetkých. Nezaostávali ani pracovníci Cenzuálneho spoločenstva, ktorí ukázali nielen svoju techniku, ale aj čo robia pri údržbe
lesa spojeného hlavne s jeho výsadbou a starostlivosťou oň. Neopakovateľným zážitkom
bola aj možnosť „stať sa
vodičom auta“ v autoškole, pričom ako uviedol pán Samek, záujemcov o jazdenie by bolo aj
do neskorých hodín a
nestačilo odjazdiť dve
desiatky kilometrov.

V piatok 31. mája sme ráno na námestí konečne privítali slniečko,
čo bolo aj predzvesťou vydareného dňa.
V dohodnutom čase postupne obsadzovali námestie pracovníci
Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva,
vojaci z 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, hasiči z Hasičskej stanice
Rajec, policajné zložky Krajského riaditeľstva Policajného zboru zo Žiliny a obvodného oddelenia Rajec, Mestská polícia Rajec, komunálna
technika Mesta Rajec, jazdná polícia, Autoškola Samek a na záver dobrovoľníci z územného spolku Slovenského červeného kríža zo Žiliny.
Takéto bohaté zastúpenie záchranných a silových zložiek, ako aj ďalších organizácií ponúklo niečo z mála svojej každodennej práce. Pestrá
paleta činností obsahujúca rôzne ukážky zbraní, výstroja, technického
vybavenia, ako aj vozidiel dala možnosť každému záujemcovi ohmatať
si na vlastné ruky zbrane, volant vozidla, hasičskú striekačku, dať si
odobrať odtlačky prstov... Popri tom vidieť živého koňa bolo zážitkom

Každá ukážka mala
svoje opodstatnenie a
veríme, že obohatila detskú dušu o nové zážitky. Rovnako tak to platilo aj opačne, pričom všetci
účastníci ukážok z jednotlivých zložiek vyjadrili spokojnosť a zadosťučinenie za svoju prácu, pričom prisľúbili, že ak budeme mať záujem
radi sa vrátia. Najväčšou odmenou pre nás organizátorov bola účasť
približne tisícovky malých, ale aj veľkých návštevníkov podujatia.
Sme radi, že sa ciele
Dňa detí podarilo naplniť.
Ďakujeme všetkým
účastníkom za ich aktívny prístup a ochotu.

MÁJOVÉ POLICAJNÉ OKIENKO
Policajti OO PZ Rajec vykonávajú objasňovanie:
1. Vo veci prečinu pytliactva § 310 Trestného
zákona, ktorého páchateľ neoprávnene zasiahol do výkonu práva poľovníctva tak, že
bez povolenia ulovil lesnú zver, laň vo vysokom štádiu gravidity v čase jej ochrany a
zakázaným spôsobom, medzi obcami Kamenná Poruba a Kunerad, pričom z jej tela
odobral zadné stehná.
V tejto súvislosti žiadame občanov o pomoc pri pátraní po páchateľovi tohto trestného činu.
2. Vo veci poškodenia fasády rohu budovy
Pastoračného centra (stará fara) v meste
Rajec pri Kostole sv. Ladislava, ako aj poškodenia garážových dverí pri Farskom úrade v Rajci.
Taktiež aj v tomto prípade žiadame občanov o pomoc pri pátraní po páchateľovi tohto poškodenia.

Občania môžu svoje poznatky prísť oznámiť osobne na OO PZ Rajec alebo na známe
tel. číslo 158 a aj 159 (Mestská polícia Rajec),
prípadne vložiť oznam (aj anonymný) do
schránky dôvery, ktorá sa nachádza hneď
vľavo pri vchodových dverách OO PZ Rajec vo
vestibule MsÚ Rajec. Za kladné poznatky,
postrehy a oznámenia občanom vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
prednosta MsÚ Rajec
3x snímka: archív MsÚ

a poškodzujú životné prostredie našej krásnej
prírody Rajeckej doliny.
Majitelia terénnych motocyklov a štvorkoliek môžu využívať evidované a na to určené
motorkárske dráhy, ktoré sú vybudované na
tieto účely.

Ďalej polícia vyzýva vodičov motorových
vozidiel k zdržiavaniu sa požívania alkoholických nápojov pred a počas jazdy. Kontroly na
zisťovanie požitia alkoholu u vodičom motorových vozidiel, ale aj nemotorových účastníkov
cestnej premávky (cyklisti, chodci) budú aj naďalej pokračovať.
V tejto súvislosti bol policajnou hliadkou
OO PZ Rajec kontrolovaný vodič motorového
vozidla, ktorý sa podrobil dychovej skúške na
zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, kde výsledná hodnota bola nad jedno promile, čím sa
dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky § 289 Trestného zákona,
bola mu následne obmedzená osobná sloboda a bol riešený v tzv. super rýchlom konaní
Okresným súdom v Žiline vydaním trestného
rozkazu.
Polícia vyzýva majiteľov terénnych motocyklov, aby nejazdili po lesných lúkach a v lesných porastoch, nakoľko sa dopúšťajú protiprávneho konania. Takýmto konaním ohrozujú
život a zdravie seba, ale aj turistov či cyklistov

Policajti OO PZ Rajec 28.5.2019 v ranných hodinách poskytovali súčinnosť Slovenskej pošte pri sťahovaní sa pobočky Slovenskej pošty v Rajci z dôvodu rekonštrukčných
prác. Pri tejto asistencii policajti poskytli plnú
ochranu pracovníkom pošty, ako aj dohliadli
na presun všetkých balíkov a poštových zásielok na dočasné nové pôsobisko rajeckej pobočky, pri ktorom nedošlo k narušeniu verejného poriadku a ani k obmedzeniam v doprave. Všetko sa zaobišlo bez akýchkoľvek komplikácií.
mjr. PhDr. Miloš Jarina
riaditeľ OO PZ Rajec
2x snímka: archív OO PZ Rajec
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ZUŠ: DESAŤ ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOV RAJECKEJ HUDOBNEJ JARI
V polovici mája (16.5.) sa uskutočnil už jubilejný 10. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar, ktorú organizuje Základná umelecká škola v Rajci. Je to
ojedinelý projekt v rámci centrálnej Európy. Jej
zámerom je súťažná interpretácia a vznik pôvodných slovenských hudobných skladieb pre
deti a mládež. Rajecká hudobná jar je súťažou
úzko špecializovanou na slovenskú tvorbu a
jej propagáciu medzi žiakmi, pedagógmi,
mladými ľuďmi a návštevníkmi súťaže a Kon-

certu víťazov v Rajci, Bratislave, Viedni. Ako
jediná hudobná súťaž sa špecializujeme hlavne na prezentáciu súčasnej slovenskej hudby.
Spolupracujeme s Hudobným centrom
v Bratislave (jedna z udeľovaných cien je Cena HC ). Hlavnou cenou RHJ je Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora.
Pre tieto dve hlavné ceny v každej z piatich
kategórií objednávame pôvodné dielo. Doteraz vzniklo na objednávku RHJ 137 nových
skladieb pre väčšinu sólových hudobných
nástrojov, spev a komorné zoskupenia do 10
členov. Do projektu sa doteraz zapojilo 54
skladateľov ako P. Zagar, J. Kmiťová, D. Matej,
I. Buffa, P. Krška, J. Podprocký, L. Borzík, J. Iršay, M. Betko, N. Bodnár, M. Lejava, P. Machajdík, T. Boroš, P. Breiner, Ľ. Bernáth,
V. Gräffinger, M. Piaček, L. Koňakovská. Dávame, ale priestor aj mladým autorom, napr.
M. Lang, K. Máliková, P. Javorka, Remigius
Kľačanský.
Na jubilejnom 10. ročníku zvíťazili títo interpreti: 1. kategória: Leopold František Čery

(husle), SZUŠ Dolný Ohaj; 2. kategória: Barbora Berkyová (spev), ZUŠ Dubnica nad Váhom; 3. kategória: Pavol Bohdan Zápotočný
(klavír), ZUŠ Martin; 4. kategória: Terézia
Füleová (zobcové flauty), ZUŠ M. Hemerkovej Košice; 5. kategória: Husľový
súbor, ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín. Najlepším interpretom celej súťaže a teda
laureátom sa stala Terézia Füleová
(zobcová flauta) zo ZUŠ M. Hemerkovej Košice.
Z našich žiakov boli najúspešnejší v 3. kategórii Tadeáš
Blunár (organ), ktorý obsadil
2. miesto (Cena Hudobného
centra v Bratislave) z triedy
Bc. Mareka Mila, Kvetoslava
Macková (violončelo) v 1. kategórii obsadila 3. miesto (Cena
mesta Rajec) a Lenka Babulová
(zobcová flauta) v 2. kategórii obsadila
3. miesto z triedy PaedDr. Beáty
Vörösovej. Zvláštnu cenu poroty pre
sláčikové nástroje získali Leopold
František Čery a náš žiak Edlou Lourens van Dyck (violončelo). Celkovo
získalo ocenenia z našej ZUŠ desať
žiakov. Okrem už spomínaných ocenených to
boli Agáta Blažeková, Petra Blunárová, Klára
Kavcová, Andrea Čerňanská, Tobiáš Židek.
Blahoželáme! Zo zahraničia tento rok bodova-

la hráčka na harfe Rebecca Payer z Musikschule Tulln an der Donau (Rakúsko).
Za celý súťažný deň odznelo dovedna 89

KSŠ: RADOSTNÁ ŠKOLA
S DANIELOM HEVIEROM

skladieb slovenských autorov. Zúčastnili sa
žiaci a pedagógovia z 25 ZUŠ. Len pre
zaujímavosť hralo sa na 13 nástrojoch (klavír,
husle, violončelo, flauta, zobcové flauty, trúb-

ka, organ, harfa, fagot, akordeón, gitara, saxofón, xylofón a spev. Medzinárodná porota bola
v tomto roku v zložení: doc. Ivan Buffa, ArtD.
(SR) – predseda, prof. Jevgenij Iršai, PhD.
(SR, Rusko), doc. MgA. Jan Grossmann (ČR),
Mgr. art. Viliam Gräffinger (SR), Mgr. art. Hoang Thi Kieu Ank (Vietnam).
Našim hlavným cieľom je šírenie pôvodnej
slovenskej tvorby medzi deťmi a mládežou, t.j.
nielen výchovu k profesionálnej hudobnej dráhe, ale predovšetkým k získaniu budúcich poslucháčov klasickej hudby a
vytváraniu vzťahu k pôvodnej súčasnej
slovenskej tvorbe. Nezanedbateľným
faktom je, že už desiaty rok sa nám darí
šíriť slovenskú hudbu pre deti a mládež
touto formou do zahraničia – V4 a
Rakúsko.
Víťazi minulého 9. ročníka Rajeckej
hudobnej jari vystúpia s premiérami nových slovenských skladieb, ktoré
vznikli na objednávku RHJ, 17. júna
v Mirbachovom paláci v Bratislave a
18. júna vo Viedni v sále Slovenského
inštitútu.
PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ Rajec
3x snímka: archív školy

KSŠ: ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Princípom tohto projektu je inovatívnou formou rozviť u detí komunikačné a vyjadrovacie zručnosti, výtvarné nadanie a fantáziu. Aj po prihlásení doň ide o dobrovoľnú a hravú činnosť, ktorú na našej škole koordinujú pani učiteľky M. Uričová a M. Smiešková. Projekt trvá do júna
2020 a jeho výsledkom bude skutočná kniha vydaná v skutočnom vydavateľstve. Deti budú jej spoluautormi.
Veľmi sa tešíme na spoluprácu s pánom spisovateľom a na tvorivú
prácu na hodinách slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy.

Krajské kolo celoštátnej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?
ovládli naše stálice v oblasti astronómie. Jakub Brezáni zo 7. A toto kolo
vyhral, Filip Závadský z 9. B
obsadil 3. miesto a Braňo
Dubravka skončil na výbornom 5. mieste. Vzhľadom
k tomu, že do celoštátneho
kola postupujú prví traja,
budeme Jakubovi a Filipovi
ešte mocne držať palce.
Ďakujeme za reprezentáciu
školy a p. učiteľke Hanke
Veselovskej za neúnavné
vedenie našich detí k láske ku hviezdam.

KSŠ Rajec

KSŠ Rajec
1x snímka: snv.sk

Pri surfovaní na internete sme natrafili na projekt známeho slovenského spisovateľa a textára populárnych piesní Daniela Heviera s názvom Radostná škola.
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ZŠ LIPOVÁ: PRÍJEMNÁ JARNO-LETNÁ REKAPITULÁCIA
Čas neúprosne beží. Školáci počítajú dni, ktoré im zostávajú do
konca školského roka. Odškrtávajú posledné dni a tešia sa na vytúžené
prázdniny. Prišiel čas bilancovania, hodnotenia toho, čo sme zvládli, čo
sme dokázali, ako sme sa posunuli dopredu alebo aj naopak. Naši školáci sa ale posúvajú predovšetkým dopredu. A posúvajú nielen seba, ale
aj svoju školu a všetkých tých, ktorí pri nich stoja a podporujú ich. Keďže
sme sa svojimi výsledkami chválili už veľmi dávno, ponúkame pestrú
paletu našich ďalších zaujímavostí.
Fašiangy sú už síce dávno za nami, ale
fašiangovalo sa nielen v škole, ale aj na súťaži.
Ľudové vystúpenie nášho krúžku nás opäť
prekvapilo svojim programom. Zároveň nám
oživilo všetky ľudové tradície spojené s fašiangami v našom regióne. (PhDr. Petra Špániková)
Zopár výtvarných prác putovalo na výtvarnú súťaž Fašiangy 2019, ktorú organizovalo
mesto Žilina. Vynikajúce umiestnenie získala
Alexandra Kavcová (VII.C), ktorá získala vo
svojej kategórii 1. miesto. (Mgr. Jana Imrišková)
Koncom zimy naši ôsmaci opäť zavítali do
Tatranskej Lomnice pod Lomnický štít. Tam na
lyžiarskom kurze naberali odvahu zvládať
náročné trasy, a zároveň zdolávať aj sami
seba. Z lyžiarov sa stali skúsenejší lyžiari,
z nelyžiarov lyžiari. Bolo vraj SUPER! (Mgr. Jana Veselá, Mgr. Ľubomír Majerčiak)
Koncom marca sa v našej škole uskutočnili
dva hudobno-výchovné koncerty so skupinou
AYA. O programe so staršími školákmi ste už
boli na stránkach toho časopisu informovaní.
Svoje radosti si užili aj tí mladší. Program
s názvom Dr. Zembolí bol zameraný na ochranu našej planéty. Deti ovládali texty piesní, pretože sa s nimi stretli na
hodinách hudobnej výchovy. Program sa zmenil na hudobnú show –
spievali speváci, deti, všetci. Žiaci boli nadšení, niektoré piesne v nich
stále rezonujú.
V poslednom marcovom článku sme spomínali úspech našich
dvoch dievčat Vanesy Uríčovej (VIII.A) a Lívie Frištikovej (IX.C) v okresnom kole biologickej olympiády, kde získali výborné umiestnenia. Ich
cesta za úspechom pokračovala v krajskom kole. Dievčatá sa poctivo
pripravovali a vyhrali. Vanesa obsadila 1. miesto a Lívia 6. miesto.
Dievčatá, tešíme sa! (Ing. Martina Fraštiová)
Pre školy bola mimoriadne zaujímavá celoslovenská vedomostná
súťaž Expert Geniality show. V rámci Slovenska sa jej zúčastnilo 12 454
žiakov z 560 škôl. Našu školu reprezentovalo 34 žiakov, pričom štyria
z nich sa stali úspešnými riešiteľmi: Filip Tinko (V.A) v téme Päť jazykov
kultúry, Lucia Kudelová (VI.A) v téme Ako funguje svet, Roman Linet
(VI.A) v téme Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry a Karolína Vráblová
(IX.B) v téme Mozgolamy a Tajomstvá prírody. (Mgr. Alžbeta Súkeniková)
Výborné výsledky dosiahli naši žiaci aj v matematike. V okresnom
kole matematickej olympiády Lukáš Úradník (VIII.C) obsadil 3.-4. miesto, Lucia Kudelová (VI.A) obsadila 7. miesto, Pavol Kardoš (VI.A) 13.14. miesto. V okresnej súťaži GVOBOJ získalo naše družstvo v zložení: Karolína Vráblová (IX.B), Roman Jánoš (IX.C), Marko Vríčan (VIII.C),
Erik Dávidík (VIII.B) 7. miesto. Paráda! (Mgr. Jana Lukaniaková)
Dvaja šikovní ôsmaci sa zúčastnili celoslovenskej korešpondenčnej
súťaže z fyziky PIKOFYZ. Pravidelne posielali riešenia náročných,
netradičných príkladov z fyziky a riešili rôzne fyzikálne záhady. Po troch
kolách letnej časti sa v silnej konkurencii podarilo obsadiť Markovi
Vríčanovi (VIII.C) 5. miesto a Lukášovi Úradníkovi (VIII.C) 10. miesto
v rámci Slovenska. Aj takíto žiaci chodia do našej školy. (Ing. Martina
Fraštiová)
V apríli sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v ďalšej kategórii. Tentoraz bojovali školáci zo šiestej a siedmej triedy. Zabojovali a
po vypracovaní náročných teoretických a praktických úloh si zabezpečili nasledovné umiestnenia: Soňa Ďureková (VII.B) 4. miesto, Max
Fraštia (VI.B) 6. miesto a Anett Macáková (VI.A) 14. miesto. Waw! (Ing.
Martina Fraštiová)
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Koncom apríla sa v priestoroch Správy Národného parku Malá
Fatra konala Žiacka vedecká ekologická konferencia – ŽIVEKO. Túto
konferenciu pripravila pre žiakov základných škôl Katedra ekológie a
environmentalistiky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s ďalšími inštitúciami, ktoré sa zaoberajú ochranou životného
prostredia. Úlohou zúčastnených bolo napísať vedecký článok na vybranú tému, obhájiť ho a následne odprezentovať pred komisiami, ktoré
boli zostavené z odborníkov – pedagógov a
pracovníkov Správy NP Malá Fatra. Naše
siedmačky Alexandra Rajtárová a Klaudia
Pauková (VII.C) prevalcovali konkurenciu a
svojim článkom Invázne rastliny v Rajci a
okolí získali perfektné 1. miesto. Ďalšie siedmačky Nina Zajačková (VII.A), Elizabeth Uhliariková (VII.A) a Michaela Mia Čerňanská
(VII.B) so svojim článkom Pytliactvo v Rajeckej doline získali 3. miesto. Z ich úspechu sa
veľmi tešíme! (Ing. Martina Fraštiová)
V apríli sa konala aj Výstava výtvarných
prác našich štvrtákov. Svoje práce vytvorili na
hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej
výchovy, v krúžku šikovných rúk a v 5. oddelení ŠKD. Práce boli vystavené v priestoroch
výstavnej siene v rajeckej radnici počas celého apríla.
Krásne aprílové dni pozvali do školy aj
budúcich prvákov. Dva dni sme sa tešili z tejto
krásnej príležitosti – zápisu prvákov. Školu
navštívili predškoláci so svojimi rodičmi.
Páčila sa herňa, páčil sa aj priebeh. Zapísali
sme 46 budúcich prváčikov z toho zatiaľ
8 odkladov.
Máj sa prehupol do svojej poslednej dekády. Druháci pripravili pre svoje maminy
Deň matiek. Povedali im ako ich ľúbia a prečo
sú pre nich dôležité. Darovali im vlastnoručne vyrobený pozdrav s podobizňou svojej mamy. Každá mama odchádzala s ružou krásnou ako
je krásna každá dobrá mama, ktorá miluje. A my sme sa všetci tešili, že
šťastie je nádherné ako kvet. Môže trvať len chvíľočku, no v srdci
pretrváva navždy. (E. Wright)

3-2-1 – a bude koniec. Skončí ďalší školský rok. Odídu nám deviataci, prídu noví prváci. A mnohí ostanú. Všetkým, ktorí sú s nami, ĎAKUJEME! Mestu za podporu, rodičom za pomoc a ochotu. Ďakujeme učiteľom aj správnym zamestnancom. Veľká vďaka, samozrejme, patrí našim školákom, predovšetkým tým snaživým. Krásne prázdniny!
Mgr. Jana Paulinyová, ZŠ Lipová v Rajci
3x snímka: archív školy
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KSŠ: EXKURZIA V NR SR

MŠ OBR. MIERU: DEŇ MATIEK
Je máj – lásky čas. S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok. Deň
matiek. MAMA – pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamku.
Milú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke a pofúkala „boľačku“. Bola si to ty, mama, ktorá si nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko. Bola si to ty mama, ktorá si sledovala prvé naše
krôčky a vedela si dať slovám najkrajšiu podobu. Tvoje slová boli vždy
najláskavejšie, plné nehy. Patrí ti za ne vrúcna vďaka a uznanie. Radi by
sme to aj napísali my sami, mamička, ale sme ešte maličkí. Preto všetky
detičky z Materskej školy Obrancov mieru posielajú zo srdca básničku
pre všetky mamičky: „Mami, mami mamulienka stojím v tráve po kolienka. Prišla som ti s láskou priať. Lúčny kvietok darovať. Venujem ti margarétku, vrúcny, božtek k tvojmu sviatku.“
V tomto duchu sme uskutočnili v každej našej triede besiedky ku
Dňu matiek, kde si deti pripravili krásne básne, piesne a darčeky pre
mamičky. Nezabudli sme ani na naše staré mamy, ktoré sme boli potešiť s kultúrnym programom v Klube dôchodcov. Hoci básničky a pesničky, ktoré odzneli napísali iní, ale ich krása a obsah patrí tebe MAMA.

Žiaci deviateho ročníka KSŠ v Rajci vycestovali 11. apríla do Bratislavy. Chceli naživo precítiť atmosféru v NR SR. Naša cesta autobusom začala ráno pred ôsmou hodinou. Panovala v ňom výborná nálada.
Možno aj preto nám cesta ubehla pomerne rýchlo. Ani sme sa nenazdali
a už nás vítala krásavica na Dunaji. Na miesto určenia sme prišli pred
jedenástou hodinou. Keď sme všetci prešli osobnou kontrolou, začala
sa prehliadka parlamentu.
Pani sprievodkyňa nás so všetkým oboznámila, ukázala nám priestory NR a vysvetlila nám, ako prebieha práca v parlamente. Po zaujímavostiach, ktoré sme sa dozvedeli, nás čakala poslankyňa NR SR Anna
Verešová. Tá sa nám venovala v ďalšej časti, v ktorej sme diskutovali
o poslaneckom živote a vyjadrovali sa na rozličné témy. Prítomnosťou
nás poctila aj ďalšia poslankyňa Veronika Remišová. Po ukončení prehliadky sme sa poprechádzali okolo Bratislavského hradu. Nakoniec
sme využili osobné voľno na návštevu obchodných centier IKEA a
AVION. Nakoľko bola exkurzia v parlamente poučná a veľmi sa nám
páčila, jej priebeh zostane v našich mysliach dlhší čas.
Za zorganizovanie skvelej exkurzie ďakujeme nášmu naj triednemu
učiteľovi Jurajovi Jasenovcovi a naj riaditeľovi Róbertovi Augustínovi.
Michal Židek (žiak 9.A triedy KSŠ)
1x snímka: archív školy

J. Demeterová, MŠ Obr. Mieru
1x snímka: archív školy

ZŠ LIPOVÁ: POMÁHAME, LEBO NA POMOC JE VŽDY SPRÁVNY ČAS
V marci k nám zavítala zanietená milovníčka zvierat p. Xénia Polaczyková st. Predložila
nám jej myšlienku zorganizovať dobročinnú
zbierku na pomoc zvieratkám pod názvom Pomoc labkám. My sme neváhali a zapojili sme
sa. Zapojili sa žiaci, učitelia aj rodičia. Zbierka
bola určená pre OZ Žilinské labky v Žiline a OZ
Mačky v meste v Považskej Bystrici. Tieto občianske združenia pomáhajú týraným, chorým
a opusteným zvieratkám. Taktiež im poskytujú
dočasný domov, krmivo a kompletnú veterinárnu starostlivosť. Zbierka prebiehala celý

mesiac a už od prvého dňa sa triedy zapĺňali
granulkami, konzervami, mňamkami, podstielkami, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, skrátka všetkým tým, čo zvieratká potrebujú. Každý, kto sa do zbierky zapojil, získal
odznak s logom zbierky. Najlepší jednotlivci
z každej triedy boli ocenení sladkými balíčkami. Trieda s najväčším počtom zapojených
žiakov vyhrala PIZZA PÁRTY v triede. Tohtoročnými víťazmi sa stala trieda V.A, z ktorej sa
do tejto akcie zapojilo všetkých 25 žiakov.
Hovorí triedna V.A Mgr. D. Tordová: „Som rada
a hrdá, že žiaci a ich rodičia
neváhali a každý jeden z nich
prispel do zbierky. Veľká vďaka
patrí aj rajeckej chovnej stanici
bengálskych mačiek (bengalskamacka.sk), ktorá významným spôsobom prispela tiež a
podporila práve našu triedu.
Ešte raz ĎAKUJEME.“
Táto dobročinná aktivita sa
stretla s veľkým ohlasom a tešíme sa na jej druhý ročník. Samozrejme, skladáme pomyselný klobúk pred p. Xéniou, ktorá
celú túto akciu vymyslela, navr-

hla logo, zabezpečila a aj ocenila. Veľký rešpekt!
Zároveň v našej škole prebieha aj zbierka
plastových uzáverov pre Smáčika Riška –
chlapčeka, ktorý trpí na spinálnu svalovú atrofiu I. typu. Zapojiť sa môže ktokoľvek, zberná
nádoba sa nachádza vo vestibule našej školy
pri hlavnom vchode. Za každý jeden uzáver
vám v mene Riška ďakujeme.
Uvedomujeme si, že nemôžeme pomôcť
všetkým, ale každý z nás môže pomôcť aspoň
niekomu.
Mgr. D. Tordová
2x snímka: archív školy
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INFORMÁCIE Z CENZUÁLU
Od posledného článku v mesačníku Rajčan sa zasadnutie výboru
Cenzuálu konalo dvakrát.
Prvé sa uskutočnilo 24. apríla s plánovaným programom zasadnutí.
Hlavným bodom rokovania bola príprava Valného zhromaždenia spolumajiteľov pozemkového spoločenstva. K zdarnému priebehu konania
najvyššieho orgánu pozemkového spoločenstva boli rozdelené jednotlivé úlohy členom výboru a prijaté príslušné uznesenia. Výbor sa tiež zaoberal aktuálnymi výrobno-ekonomickými a prevádzkovými otázkami.
Výbor zobral na vedomie informáciu predsedu spoločenstva o jednaní
na Mestskom úrade Rajec, ktoré
zvolal primátor mesta Ing. Lipka a
týkalo sa údržby a opravy cesty
do Porubskej doliny, kde všetci
zúčastnení prisľúbili spoluúčasť
na participovaní nákladov.
Dôležitým bodom rokovania
výboru bolo prerokovanie chybného zápisu parcely EKN č.
8000/1 vo výmere 265 521 m2
v časti určenia vlastníctva k tejto
parcele, kde namiesto členov
Cenzuálu je zapísaná Slovenská
republika. K chybnému zapísaniu
vlastníka SR zastúpeného SPF
došlo pri realizácii ROEPu v k. ú.
Rajec. Predseda Cenzuálu informoval členov výboru o postupe
podania námietky na Okresný
úrad Žilina vo veci chybného zápisu vlastníctva. Ako dôkazový
materiál boli predložené mapové
podklady z roku 1913 a porastová
mapa pôdnych typov z roku 1951,
ako aj súvisiace listinné dôkazy. O priebehu a výsledku tohto problému
s vlastníctvom pozemku vás budeme informovať.
Výbor tiež prijal uznesenie o konaní 23. ročníka pretekov na horských bicykloch, ktoré sa uskutočnia v termíne 22. a 23. júna v našej Porubskej doline pri chate Elhotná.
Výbor tiež zobral na vedomie ukončenie stavebných prác na administratívnej budove, ako aj rozhodnutie stavebného úradu o kolaudácii.
Teraz už nič nebráni, aby sme urobili zmenu zápisu v katastri nehnuteľností z požiarnej zbrojnice na administratívnu budovu.

Druhé mimoriadne zasadnutie výboru a DR bolo 15. mája s jediným
bodom programu – kontrola zabezpečenia a príprava Valného zhromaždenia členov Cenzuálu. Tohto spoločného zasadnutia sa zúčastnila
JUDr. Katarína Pialová, keďže na Valnom zhromaždení boli prerokovávané dôležité dokumenty, a to Zmluva o spoločenstve a Stanovy. Predseda Cenzuálu informoval, ako je po organizačnej stránke zabezpečené samotné konanie, ako aj menovite, kto za čo zodpovedá. Informoval
volené orgány, že do termínu tohto spoločného zasadnutia výboru a DR
nebola doručená žiadna písomná pripomienka alebo návrh na doplnenie, zmenu základných dokumentov pozemkového spoločenstva. V závere predseda vyslovil presvedčenie o zdarnom priebehu Valného zhromaždenia./VZ/
19. mája sa konalo v Kultúrnom dome Rajec riadne Valné
zhromaždenie Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva, na ktorom boli
prítomní členovia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
V zmysle programu si VZ zvolilo
mandátovú a návrhovú komisiu
ako aj overovateľov zápisnice.
Členovia si vypočuli Správu o činnosti Cenzuálu za rok 2018, ktorú
predniesol predseda Ing. Peter
Pekara ako aj správu o činnosti
DR, ktorú predniesol Ing. Karol
Huljak. Ekonómka Cenzuálu p.
Anna Makuková predniesla návrh
plánu na rok 2019, ktorý obsahoval aj podrobný plán opráv a investícií. K navrhovaným zmenám
v Zmluve o spoločenstve a Stanovám podala dôvodovú správu
JUDr. Pialová. Následne bol
priestor na pripomienky a doplnenie týchto dokumentov. Nasledovalo hlasovanie k Zmluve o spoločenstve a Stanovám, ktoré boli odsúhlasené počtom hlasov 1 074,54 čo
predstavuje 53 % všetkých hlasov členov spoločenstva. Po diskusii bolo
odsúhlasené aj uznesenie z Valného zhromaždenia. Po ukončení bolo
zabezpečené občerstvenie – guľáš z diviny a pivo. Ďakujeme PZ Mladý
Háj Rajec za prípravu výborného guľášu.
Ing. Karol Dobeš – člen výboru CS
1x snímka: archív CS

V marci sa uskutočnila v ZŠ Lipová Rajec
dobročinná zbierka Pomoc labkám, zbierka
pre zvieratká bez domova. Pomoc bola určená
pre OZ Žilinské labky a Mačky v meste Považská Bystrica, ktoré sa starajú o choré, na
ulicu vyhodené, či častokrát týrané mačičky,
títo ľudia robia nesmierne šľachetnú prácu –
poskytujú im dočasné domovy, veterinárnu
starostlivosť, všetko, čo tieto zvieratká potrebujú im zabezpečujú na vlastné náklady a za
pomoci ľudí s dobrým srdcom, ktorým nie je
osud týchto zvierat ľahostajný.

PARTY, víťazom sa stala trieda V.A., takisto
bol z každej triedy ocenený aj najlepší jednotlivec. Do projektu sa nakoniec zapojilo 176
detí. Musím však povedať, že deti boli úžasné,
emócie, ktoré som pri vyhodnocovaní prežívala, stáli za to, pretože týmto deťom nešlo o to
iba niečo vyhrať, ale hlavne pomôcť. Deti sa
predbiehali a snažili doniesť čo najviac. Vyzbierali sme 300 kg podstielok pre mačičky, 200
kg granúl, 95 ks konzerv a 187 ks kapsičiek.
A dokázali sme z tej kvapky spraviť plný pohár,
spoločnými silami.

Sama sa snažím aspoň troškou týmto OZtkám pomáhať, ale zakaždým, keď pomôžem
uvedomím si, že „je to len kvapka v mori“, a tak
som premýšľala ako z tej kvapky spraviť aspoň
plný pohár. A preto sa zrodil tento projekt, keď
každý pomôžeme, čo i len troškou, výsledný
efekt môže byť fantastický. Ako aj v tomto prípade. Samozrejme, že prvoradé bolo pomôcť
zvieratkám, ale takisto dôležité bolo naučiť deti láske k prírode a dokázať spojiť sily. Aby bola
zbierka pre deti atraktívnejšia deti zároveň
súťažili o najlepšiu triedu – trieda s najväčším
počtom zapojených žiakov vyhrala PIZZA

A preto sa chcem v mene OZ-tiek poďakovať všetkým skvelým deťom, ktoré sa zapojili,
samozrejme, rodičom, vedeniu školy, pánovi
riaditeľovi Paprskárovi, ktorý mi umožnil tento
projekt spustiť, učiteľskému zboru a v neposlednom rade Penziónu Dubová Rajec, Kúpalisku Veronika Rajec, Zmrzline Dubrovník, ktorý mi pomohli s odmenami pre detičky a Chovateľským potrebám Rajec – p. Heglasovej.
Dúfam, že tento úspešný projekt bude pokračovať a už teraz sa teším na ďalší ročník.
Xénia Polaczyková

POMOC LABKÁM
Snímka: autor

RAJČAN 6/2019

KORDOVÁNKA NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA
Ahoj, som mažoretková palička. Ešte
prednedávnom bol môj život monotónny. Ležala som v skrini a svetlo telocvične som uzrela len párkrát do týždňa. Avšak, zrazu prišla
náhla zmena, návšteva telocvične sa stala
mojou každodennou rutinou a ja som cítila, že
sa bude diať niečo veľké. Táto
zmena jasne
naznačovala blížiace sa Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe
2019. Veľmi som
sa tešila, pretože
sa konali v našom hlavnom
meste – Bratislave.
Po krátkom
čase nadišiel dlho očakávaný
deň a ja som sa
ocitla v autobuse
plnom kostýmov,
vysmiatych dievčat a dobrej nálady. Až dole do
kufra sme aj s mojimi kamoškami – paličkami
počuli ich hlasný spev. A musím povedať, nie
sú len dobré tanečnice, ale aj speváčky, ktoré
si rady takto spríjemňujú cestu. Ani sme sa
nenazdali a už sme sa ocitli v bratislavskej
NTC Aréne. Tak rýchlo nadišiel aj čas na moje

prvé vystúpenie. Pred sebou som videla krásne dievčatá v novo ušitých kostýmoch, dávajúc si posledné pokyny a išli sme na to. Lietala
som vysoko nad hlavami, krútila sa v rukách
mojej Kordovánky a dúfala, že nespadnem a
očarím všetkých porotcov. Po odtancovaní

Kordovánky pri vyhlasovaní najvyšších priečok. Baby ma strhli so sebou a s veselým výskotom sme uháňali prevziať si medaily. Zo stupienka som so slzami v očiach pozorovala tváre našich rodičov a tréneriek, ktoré vyjadrovali
hrdosť a radosť. Bolo to neskutočné! Dokázali
sme to!
Sme štvornásobné majsterky a vicemajsterky Slovenska! Boli sme šťastné, že rok
plný driny a neustálych tréningov nám priniesol výborné výsledky. Som hrdá, že som úspešne splnila svoju úlohu a už sa teším, ako to
s babami rozbalíme na Majstrovstvách Európy
v chorvátskom Záhrebe.
Celkovo sme si odniesli štyri zlaté, štyri
strieborné a jednu bronzovú medailu. Naša
sólistka Petra Cibulková, dosiahla krásny rekord – je už štvrtý rok po sebe Majsterka
Slovenska. To isté sa podarilo aj nášmu Minimixu – Viktória Buchová, Ema Ondrušová, Michaela Kasmanová, Aneta Fusková, Andrea
Martinková, Linda Miškolciová a Anetta Chupáňová.

Snímka: archív klubu

sme si všetci vydýchli. Ostávalo už len čakať
na vyhodnotenie. Nevedela som, že je na
Slovensku toľko paličiek – len tu v NTC Aréne
som ich napočítala skoro 1500. Mala som
strach, pretože konkurencia bola veľká a s údivom som pozorovala napäté tváre všetkých
tanečníčok. Bol to šok, keď som počula meno

Týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať našim rodičom, trénerkám a hlavne našej skvelej Zuzke za spoločné prežitie tohto
nezabudnuteľného dobrodružstva. A, samozrejme, naša vďaka patrí vedeniu Mesta Rajec,
za finančnú dotáciu 3 500 eur, ktorá nám poslúži na úhradu dopravy na majstrovstvá. Ďakujeme, vaše Kordovánky!
T. Janeková, L. Dorínska

ŠPORTOVÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC
Sme radi, že po dlhšej prestávke sa vám opäť môžeme prihovoriť
s novinkami a úspechmi, ktoré sa dejú v Maratón klube Rajec. Naši členovia a klub samotný už od začiatku roka tvrdo pracuje, čo prináša rôzne pódiové umiestnenia a výborné športové udalosti, o ktorých vás rozhodne chceme informovať.
Začiatok roka sme klasicky odštartovali plesovou sezónou a nechýbal ani maratónsky ples. V marci prišiel na rad tradičný Rajecký
Borošovec a jeho už 24. ročník s doposiaľ najvyššou účasťou, čo dokazuje rastúcu popularitu našich podujatí. Skvelý pocit z neho umocňuje
ešte aj víťazstvo našej členky Janky Pialovej. 1. máj patril klasicky
Rajeckému duatlonu. Skvelá kombinácia behu a horského bicykla
prilákala do Rajca množstvo pretekárov a opäť aj maďarských elitných
triatlonistov, ktorí si domov odniesli viaceré ocenenia, ako aj absolútne
víťazstvo.
Okrem organizovania podujatí však žiaden z členov nezabúda ani
na individuálny tréning, čo sa odráža na výkonoch počas rôznych akcií,
ktoré navštevujeme. Od začiatku roka sme ich stihli „pobehať“ už viac
ako 30 v troch štátoch (BLŽ, ZK, Račiansky Kros, Endorfun, Beh
Topoľčianky, Beh Strečno, Bratislava maratón, Praha polmaratón,
Skopje maratón...) a pódiových umiestnení rozhodne nebolo málo. Tešili sme sa až z 19 prvých miest, 12 strieborných a mnohých bronzových
priečok. Veľkú radosť nám robí aj mládež. Tá sa pod vedením nášho
trénera Patrika Holešu neustále zlepšuje, čo vidno aj na pódiách. Medzi
najväčších borcov patrí nepochybne Kristián Brezáni, Katka Zimenová,
Zuzka Kasmanová, či Sarah Kalinová. Všetky štyri decká dosahujú
výborné výkony na krátkych tratiach a za posledné obdobie nazbierali
veľa cenných trofejí.
Osobitnú pozornosť si zaslúži jeden z našich maratóncov, ktorým je
Rasťo Kalina. Víťaz posledných ročníkov Rajeckého maratónu spomedzi domácich pretekárov nevyhráva len u nás, ale exceluje aj vo svete. Maratón je disciplína, na ktorú sa plne zameriava a ktorá mu absolútne vyhovuje. V apríli podal fantastický výkon na maratóne v Bratislave,

keď v obrovskej konkurencii takmer 1000 pretekárov zabehol svoj najnovší osobák – 2:40:04, tento čas mu vyniesol famózne druhé miesto
v celkovom poradí, do cieľa prišiel ako prvý Slovák a zároveň vyhral
kategóriu nad 40 rokov. Rasťo nám robí obrovskú radosť, preto sa veľmi
tešíme na to, čo má pre nás ešte prichystané v tejto sezóne.

Na záver ešte pozvánka na podujatia – 22. júna vás pozývame do
Porubskej doliny, kde si všetci cyklisti môžu vychutnať ďalší ročník Medvedieho okruhu a 20. júla zasa treba určite prísť na rybník Košiare, kde
sa stretnú esá slovenského triatlonu na už 7. ročníku Rajeckého kros
triatlonu. Tešíme sa na vás!
-jr1x snímka: archív klubu
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti – jún 2019
65 rokov
Anna Gabajová
Ing. Jozefa Blažeková

84 rokov
Mária Rybárová
Marta Turská

70 rokov
Františka Macáková

85 rokov
Antónia
Rybáriková

75 rokov
Ing. Mária Cinková

87 rokov
Emília
Pekarová

80 rokov
Ladislav Redlich

DEŇ MATIEK V JEDNOTE DÔCHODCOV
Každoročne si v máji pripomíname Deň matiek. Nebolo tomu inak
ani v tomto roku. Každá matka si zaslúži úctu svojich detí za jej lásku a
každodennú starostlivosť. Stretli sme sa preto aj my, aby sme spoločne
oslávili tento sviatok. V radostnej atmosfére sme privítali detičky z materskej školy, ktoré nám pripravili krásny program, a tak vyčarili úsmev
na tvárach našich členiek. S kyticou kvetov prišiel pozdraviť naše mamy
a babky aj primátor
mesta Milan Lipka.
Poprial im hlavne
pevné zdravie,
šťastie a radosť
z každého prežitého dňa v kruhu svojich blízkych. Po
dobrom obede, kávičke a zákusku
sme si dobre zatancovali, spoločne
zaspomínali na to,
ako to bolo za našich mladých čias.
Matka zástava v živote každého z nás nezastupiteľnú úlohu. Stojí
vždy pri nás, je našou oporou a istotou. Preto každý prejav vďaky nás
poteší a sme zaň vďačné.
Príjemné sme sa zabavili pri hudbe a s dobrým pocitom sme sa
rozišli do svojich domovov tešiac sa na nové stretnutie.

inzercia

Mikolková Rozália, predsedníčka JDS Rajec
2x snímka: P. Rýpal

Srdečne blahoželáme!

Narodila sa
Michaela Veselá – máj

Zosobášili sa v Rajci
Ing. Dominika Žideková a Vladimír Papan – 4.5.2019
Ing. Martina Trnovcová a Richard Štaffen – 4.5.2019
Petra Osiková a Michal Švancár – 11.5.2019
Lucia Loncová a Martin Ďuriš – 22.5.2019
Jana Prieložná a Róbert Medzihradský – 25.5.2019

Opustili nás
Mária Cibulková 1943 – 1.5.2019
Emil Rúčka 1932 – 5.5.2019
Peter Uhliarik 1952 – 8.5.2019
Ján Filip 1952 – 13.5.2019
Pavlína Dudíková 1940 – 25.5.2019
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

SPOMIENKA
Hoci si odišla, nie si medzi nami,
navždy si ostala v srdciach tých, čo ťa milovali.
tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď naším anjelom, na zemi nás chráň.
Dňa 12.6.2019 uplynie 20 rokov
čo nás opustila naša drahá
Antónia ELOGOVÁ, rod. Smiešková.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

MESTO RAJEC ĎAKUJE
Základnej umeleckej škole
za výstavu Prác žiakov výtvarného odboru

Dňa 9.5.2019 sme si pripomenuli
7. výročie úmrtia našej milovanej
mamy, babky, prababky
Márie PEKAROVEJ z Rajca.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú spomienku a modlitbu.
Deti s rodinami
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MÁME ĎALŠÍCH MAJSTROV SVETA
TENTOKRÁT V HIP-HOPE
Tanečníci klubu Art in Motion z Rajca získali na Majstrovstvách
sveta v hip-hope tituly majstra a vicemajstra. Počas víkendu 11. a 12.
mája sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnili Majstrovstvá sveta v hiphope, na ktorých Slovensko reprezentovali tanečníci rajeckého klubu
Art in Motion.

Klubová základňa rajeckého zoskupenia predstavuje viac ako 70
členov, na MS sa nominovali dve skupiny a v Chorvátsku sa tak
predstavilo 17 detí. Tým sa podarilo získať tituly majstra kategórie juniori a vicemajstra kategórie deti vo výkonnostnej triede B (beginner) a
postúpili do výkonnostnej kategórie A (profi). Počas súťaže prebiehali aj
súperenia v iných žánroch – jazz, latino-salsa, modern, show dance, či
MTV style a Open. „Momentálne je pre nás cieľom veľa trénovať, čakajú
nás súťaže na Slovensku aj v Česku. V závislosti od financií by sme sa
chceli zúčastniť európskeho šampionátu v Nemecku,“ ešte dodal za
klub Michal Veselý.

Veľké ďakujem patrí rodičom a sponzorom, ktorí nás podporili a veľké ďakujem patrí deťom za skvelú reprezentáciu mesta Rajec a Slovenska.
Michal Veselý, Art in Motion
2x snímka: archív Klubu

MESTO RAJEC
VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

REZBÁR ŠTEFAN BAČA
5.6. – 22.7.2019
VÝSTAVNÁ SIEŇ RADNICE V RAJCI
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