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Sídlisko Sever
čakajú obmedzenia
M

ilí spoluobčania, dostáva
sa vám do rúk nová forma
mesačníka Rajčan. Od
roku 1957 prešli tieto naše rajecké
noviny viacerými obmenami. Či už
grafickými, alebo sa sem-tam menili
po stránke štruktúry a obsahu. A ja
som dospel k názoru, že je čas opäť
posunúť Rajčan o krok vpred. Aj naďalej sa dozviete o aktuálnej situácii

V tomto
čísle si
prečítate

Aktuálne
informácie
z mesta a
mestského
úradu

JÚ L - AU GU ST
2019

a dianí v meste, aj naďalej budete
informovaní o činnosti škôl, športových klubov, občianskych združení
a iných organizácií v meste Rajec.
Teraz však v novom sviežom šate,
dokonca nové čísla budú mať o štyri
strany viac. Čo je však podstatné,
po novom sa bude mesačník Rajčan
distribuovať do všetkých domácností a firiem v Rajci bezplatne. Takto sa

Anketa:
Športová
hala

Rajecký
jarmok a
36. rajecký
maratón

Viac
informácií
na strane 2
snímka: archív MsÚ

nielen dostanú všetky podstatné informácie ku každému z vás, ale tiež
budeme vedieť efektívnejšie získať
spätnú väzbu pri riešení zásadných
otázok v našom meste. Želám vám,
milí čitatelia, aby ste si užili chvíle
oddychu pri čítaní našich vynovených mestských novín.
Milan Lipka,
primátor mesta

Bilingválne
gymnázium
aj v Rajci

Rajecké
kultúrne
leto
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NA SÍDLISKU SEVER SA
REKONŠTRUUJE TEpLOVOD
užívania jednorazových plastových
výrobkov. 1. septembra organizujeme spoločne s obcami Malá
Čierna, Veľká Čierna a Jasenové
spoločný výstup na Dubovú,
kde si pri vyhliadkovej veži
spoločne vychutnáme okrem
dobrého gulášu aj aktivity pre
deti a kultúrny program. Vo
fáze príprav sú Farmárske
dni, opäť sa posnažíme pri
ich príprave vyvinúť maximálne úsilie, ja pevne verím,
že vrtkavé jesenné počasie
nás nenechá v štichu.

Na otázky odpovedá
Milan Lipka,
primátor mesta
Avizovali ste viac kultúrnych
podujatí v našom meste. Na čo sa
môžeme tešiť počas leta?
Áno, myslím, že cieľ organizovať
viac podujatí sa zatiaľ absolútne
darí plniť. Po tom, čo sme privítali leto mimoriadne vydareným
programom pri príležitosti MDD,
sa v júni každý víkend v Rajci
niečo deje. Beh rajeckým rínkom,
Rajecký športový deň, Crewo Street style, Turnaj prípraviek Futbalového klubu Rajec či Rodinný piknik
s Paletkou sú akcie podporované
či spoluorganizované mestom
Rajec. Spoločne s farským úradom
sme pripravili niečo aj pre milovníkov vážnej hudby. Hudobný festival Pro Musica Nostra Thursoviensi
vyvrcholil práve v Rajci koncertom
v Kostole sv. Ladislava. Mesiac
jún už tradične uzavrelo Rajecké
hodovanie, Rajecká retrojazda
a RajRockFest. Myslím, že každý
si našiel počas horúcich júnových
víkendov v Rajci zábavu podľa
svojho gusta. V júli budeme veriť,
že nám počasie umožní realizovať
Rajecké letné kino pod hviezdami.
Vždy v piatok budeme premietať
niektorú z úspešných českých rozprávok, v soboty nás budú baviť
české komédie. V auguste privítame historickú parnú lokomotívu pri
príležitosti 120. výročia založenia
trate Rajec – Žilina, Rajeckého jarmoku a Rajeckého maratónu. Ako
som pred časom avizoval, program
počas tohto víkendu bude trvať
dva dni, novinkou je tiež zákaz po-

V celom meste sa obnovovalo
dopravné značenie, na niektorých
miestach dokonca značenie aj
pribudlo.
Realizovali sme prvú etapu doplnenia chýbajúceho dopravného
značenia v nadväznosti na projekt dopravného značenia, ktorý
v minulosti mesto dalo vypracovať. Projekt rieši na niektorých
miestach bezpečnosť chodcov,
inde presnejšie vymedzuje priestor
na parkovanie. Stále máme viacero
miest, kde je vo väčšej miere potrebná súčinnosť mestskej polície.
Napríklad zákaz prejazdu Záhradníckou ulicou bude pod jej drobnohľadom. Pri tržnici ešte budeme
musieť nepriaznivú situáciu chvíľu
strpieť, tam sa zariadime podľa
toho, či tržnica pôjde do športovej
haly, alebo nie.
V meste sa stále niečo opravuje či rekonštruuje, napríklad na
moste cez potok smerom na Ulicu
Sama Chalupku pribudlo zábradlie. Aké investičné akcie nás ešte
čakajú v najbližšom období?
Z tých najväčších investícií nás
v tomto roku čaká komplexná rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ
Lipová, nie málo financií poputuje
smerom k bytovému domu za Medikou, ktorý je aktuálne vo výstavbe. Konkrétne spevnené plochy,
parkovacie plochy, sadové a parkové úpravy či verejné osvetlenie.
Samozrejme, postupne realizujeme
aj menšie investície, osadenie zábradlia na lávku smerom na Ulicu
Sama Chalupku opäť vychádzalo
z množstva podnetov občanov,
lávku používajú aj deti pri ceste do

školy, preto sme neváhali a urobili,
čo bolo treba.
Do pozornosti však chcem dať
rekonštrukciu rozvodov tepla
a chodníka na Hollého ulici popred
nové bytovky. Ide o spoločnú investičnú akciu so spoločnosťou Bineko.
Už koncom júna sa robili sondy
a začali sa výkopové práce, celkovo
by rekonštrukcia mala trvať tri
mesiace. Počas tejto doby chcem
obyvateľov týchto bytových domov
poprosiť o zhovievavosť a trpezlivosť, najmä pri obmedzenom
parkovaní. Investícia je realizovaná
práve pre nich, preto pevne verím,
že po jej ukončení to ocenia napriek
zníženému komfortu bývania počas
doby výstavby.
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci zmeny
v spoplatnení parkovania v meste.
Ako sa to dotkne občanov?
Snažíme sa občanom vychádzať
v ústrety. Preto jedným z mojich
návrhov bola aj zmena VZN o parkovaní. Ešte prednedávnom bolo
parkovanie platené v pracovných
dňoch do polnoci, platiť bolo treba
aj cez víkendy, čo bolo mimoriadne
prísne. Novinkou je spoplatnenie
parkovania len do 18. hodiny, a to
len v pracovných dňoch. Dopad na
rozpočet mesta je podľa našich štatistík minimálny, o to väčšia bude,
dúfam, spokojnosť občanov.
Za rozhovor ďakuje
Z. Ščasná
snímka archív MsÚ
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anketa
Zmena využitia
športovej haly

V sobotu 15. júna zorganizovalo mesto Rajec
a OZ Aktívny park historicky prvé freestyle podujatie
priamo na Námestí SNP v Rajci.
„Sú tu jazdci z celého Slovenska
a podujatie sme vytvorili preto,
aby sa ľudia stretávali a súťažiaci
zlepšovali a aby aj v meste ako je
Rajec zistili, čo je to BMX,“ povedal
jeden z organizátorov Rastislav
Buchta. A čo to BMX vlastne znamená? „Je to skratka slov Bicycle
Motorcross a znamená to jazdenie
na bicykloch, ktoré majú malé
20-palcové kolesá, ale zároveň
všetko ostatné je dostatočne veľké
aj pre dospelých ľudí. Na týchto
bicykloch sa jazdia rôzne triky,

„

Freestyle BMX sa považuje
za jeden druh adrenalínového
športu, v ktorom máme aj my
svojich reprezentantov.

Anketový lístok využitia
športovej haly v Rajci
Navrhujem, aby bola športová
hala využitá:



od hlinených skokov až po takéto
pouličné jazdenie,“ doplnil Buchta
a pokračoval, „Freestyle BMX sa
považuje za jeden druh adrenalínového športu, v ktorom máme aj
my svojich reprezentantov. Chcel
by som určite vyzdvihnúť Ondreja
Valenta, je to mladý talentovaný
jazdec z Trnavy a začína reprezentovať Slovensko už aj vo svete.“
Počas celého dňa ste si mohli
pozrieť súťaž na BMX bicykloch
Street style contest, zabavila nás
freestyle futbalová exhibícia, freestyle scooter exhibícia či tanečné
vystúpenie Terky & girls. Mohli ste
si vyskúšať jazdenie na U-rampe, či
už na kolobežkách, alebo na skateboardoch, ale aj slackline – chodenie po lane.
Z. Ščasná,
odd. kultúry MsÚ Rajec
snímka: autor

Vážení spoluobčania,
budova „športovej haly“ je dlhodobo nevyužitá, čo sa aj odrazilo
na jej stave. Čiastočná úprava,
realizovaná v roku 2018, zabránila
jej ďalšiemu znehodnocovaniu,
avšak nevyriešila ďalšie zmysluplné
využitie tohto objektu. Po zvážení
viacerých možností jej využitia si
vás dovoľujem spolu s mestským
zastupiteľstvom osloviť ako občanov Rajca s možnosťou vyjadrenia
vášho názoru, prípadne návrhu na
využitie tohto objektu do budúcnosti. Pre vašu lepšiu predstavu si
môžete virtuálne pozrieť vnútorný
stav budovy na našom webovom
sídle mesta http://rajec.info/article/default/4560, prípadne na
videu, ktoré je zverejnené na obrazovke vo vstupnej časti budovy
mestského úradu. Budeme radi,
ak nám zašlete váš návrh možného riešenia či služby, ktorú by ste
chceli mať v tomto objekte, e-mailom na adresu prednosta@rajec.sk,
prípadne písomne vložením do
anketovej schránky, umiestnenej vo
vestibule Mestského úradu Rajec.
Dúfame, že vás naša anketová
výzva osloví a budete sa takto
môcť aj vy podieľať na riešení vecí
verejných. Vaše návrhy zašlite najneskôr do 31. 7. 2019. Vopred vám
ďakujeme za váš názor.
Milan Lipka,
primátor mesta
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Z májového zasadnutia
mestského zastupiteľstva
Ďalšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci sa uskutočnilo 23.mája 2019.
V úvode rokovania, po požiadavke presunutia niektorých bodov rokovania (interpelácie,
diskusia) na začiatok, primátor určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Jedným z prvých bodov rokovania
bolo prednesenie Správy o kontrole
plnenia uznesení, ktorú poslancom
predniesla hlavná kontrolórka mesta
Ing. Sekáčová.
Následne primátor pristúpil k vyhodnoteniu interpelácií,
ktoré odzneli na rokovaní MZ dňa
28. 2. 2019. Poslanci v ďalšom bode
rokovania predniesli nové interpelácie (napr. oprava chodníkov, rekonštrukcia športovej haly, osadenie
retardérov a pod.), ktorými sa budú
zaoberať jednotlivé oddelenia MsÚ.
V zmysle uznesenia MZ č.
28/2019 zo dňa 28. 2. 2019 sa uskutočnili rozbory hospodárenia v Domove vďaky Rajec, Základnej škole,
Lipová ul., Rajec, ako aj v Základnej
umeleckej škole Rajec. Poslanci sa
s výsledkami hospodárenia oboznámili, zobrali ich na vedomie a odporučili pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť a efektívnosť čerpania
poskytnutých prostriedkov.
Ďalej vedúca finančného oddelenia p. Záborská predniesla poslancom návrh Záverečného účtu mesta
Rajec za rok 2018. K tomuto záverečnému účtu predložila odborné
stanovisko aj hlavná kontrolórka
mesta, ako aj nezávislá audítorka.
Poslanci predložené správy zobrali
na vedomie a záverečný účet mesta
za rok 2018 schválili bez výhrad.
Mesto Rajec plánuje zatraktívniť mesačník Rajčan a následne
distribuovať mesačník Rajčan do
všetkých domácnosti. Z tohto
dôvodu bude inzercia v mesačníku
dostupná všetkým občanom, a tým
mesto ponúka lepšie podmienky
v oblasti reklamy. Preto MsÚ vypracoval návrh Dodatku č. 1 k Smernici
o určení poplatkov za poskytnuté
služby na MsÚ, ktorý MZ jednomyseľne schválilo.
Návrh Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta predniesla poslancom vedúca oddelenia výstavby a ŽP Bc. Tomčíková.
Jedná sa o aktualizáciu PHSR,
ktorá bola zverejnená na webovom
sídle mesta, prerokovaná v komisii
výstavby a ŽP a taktiež v komisii

sociálno-zdravotnej a pripomienky
ktorej predniesla poslancom. Mestské zastupiteľstvo odporučilo MsÚ
dopracovať predložený PHSR o ďalšie prípadné pripomienky zo strany
komisií, ako aj občanov mesta.
Podľa § 10 ods. 1 zákona NR
SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je mesto Rajec povinné
vypracovať program odpadového
hospodárstva mesta. V zmysle
zákona bol vypracovaný spoločný
Program odpadového hospodárstva
Združenia obcí Rajecká dolina na
roky 2016 – 2020 pre všetky obce,
ktoré sú členmi tohto združenia.
Navrhovaný program odpadového
hospodárstva, ktorý predniesla
poslancom Bc. Tomčíková, poslanci
jednomyseľne schválili.
Nariadením OkÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor č. OU-ZA-PLO
2017/005182/Št/PK-Vv zo dňa
22.9 2017 bolo nariadené začatie
projektu Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Rajec-Záhumnie. Pre potreby zosúladenia
potrieb vlastníkov pozemkov v danej lokalite so súčasným územným
plánom v hraniciach projektu JPÚ,
zosúladenia funkcií existujúcich
užívaných pozemkov a nových
investičných zámerov súkromných
vlastníkov a mesta navrhli začať
obstaranie zmien a doplnku územného plánu mesta. Územný plán
mesta bol schválený uznesením MZ
č. 48/2008 dňa 29. 4. 2008. Zmeny
a doplnok č. 1 bol schválený uznesením MZ č. 87/2011 dňa 9. 6. 2011

pre lokalitu Krivín. To znamená,
že mesto bude obstarávať Zmeny
a doplnok č. 2 ÚPN mesta. Po krátkej diskusii poslanci schválili začatie
obstarania zmien a doplnku č. 2
Územného plánu mesta Rajec.
V ďalších bodoch rokovania sa
poslanci zaoberali prenájmom a odkúpením nehnuteľností.
Návrh zmeny rozpočtu na rok
2019 predniesla poslancom p.
Záborská. Po krátkej diskusii boli
navrhované zmeny schválené.
Riaditeľka Domova vďaky sa obrátila so žiadosťou o odsúhlasenie
finančného príspevku na vyhotovenie nového bleskozvodu na budove
Domova vďaky. Pri rekonštrukcii
elektroinštalácie plynovej kotolne
sa pri meraní pôvodnej uzemňovacej sústavy zistilo, že pôvodný
bleskozvod nevyhovuje. Predbežné
náklady by podľa cenovej ponuky
predstavovali 6 147,00 €. Rozpočtová organizácia Domov vďaky nemá
vlastné zdroje na vykrytie horeuvedených nákladov, a preto predložila
návrh na použitie finančných darov.
Po krátkej diskusii poslanci tento
návrh jednomyseľne schválili.
Návrh VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb predniesla poslancom p. Uríková. V zmysle zákona č. 305/2013
Z.z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci
(zákon o e-Governmente) mesto
ako orgán verejnej moci je povinné vykonávať výkon verejnej moci
elektronicky.

Pokračovanie na strane 5.
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PRO MUSICA NOSTRA
THURSOVIENSI
Milovníci klasickej hudby v nedeľu 23. júna privítali v Rajci interpretov Slovenského
filharmonického zboru na 2. ročníku medzinárodného hudobného festivalu Pro
Musica Nostra Thursoviensi. Festival, ktorý sa začal v tomto roku v Čadci, mal svoje
vyvrcholenie v Kostole sv. Ladislava v Rajci.
Všetkých jedenásť koncertov sa
konalo v netradičných koncertných priestoroch – historických
a kultúrnych pamiatkach Žilinského kraja.
Po úvodnom privítaní primátorom mesta Rajec Milanom Lipkom
sa slova ujal pán Gustáv Beláček,
ktorý pred rokom začal koncert
predstavením histórie rajeckého
Kostola sv. Ladislava a tento rok

bol úvod venovaný pamiatke na
rajeckého rodáka, operného speváka Imricha Jakubeka, od ktorého úmrtia uplynulo 50 rokov. Po
vypočutí dvoch ukážok operných
árií v jeho podaní nám spomienky
na život otca priblížil jeho syn. Po
spomienke sa už kostol rozozvučal pod taktovkou Jozefa Chabroňa dielom Malá slávnostná omša,
ktoré napísal Gioacchino Rossini.

Slovenský filharmonický zbor
spolu so sólistami pripravili pre
svoje publikum jedinečný hudobný zážitok.
Na záver sa s nimi za všetkých
rozlúčil člen prípravného festivalového výboru Peter Hluzák, dekan
Farského úradu Rajec.
E. Pekná,
odd. kultúry MsÚ Rajec
snímka: autor

Z májového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na základe kontroly NKÚ – Protokol č. Z-003673/2019/1140/JVB zo
dňa 21. 1. 2019, ktorá bola zameraná aj na elektronickú komunikáciu,
mesto pristúpilo k návrhu predkladaného VZN. Mesto komunikuje
so subjektmi, ktoré určuje zákon
elektronicky prostredníctvom
portálu www.slovensko.sk. Mestské
zastupiteľstvo navrhované VZN č.
1/2019 jednomyselne schválilo.
Hlavná kontrolórka mesta

predniesla poslancom návrh Plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok
2019, ktorý poslanci schválili. Ďalej
hlavná kontrolórka mesta predniesla
poslancom Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od
28. 2. 2019 do 23. 5. 2019, ktorú po
krátkej diskusii poslanci zobrali na
vedomie.
Vzhľadom k tomu, že PaedDr.
Mihalec sa písomne vzdal členstva

v Rade školy v ZŠ na Lipovej ul.,
bolo potrebné ho z tejto funkcie
odvolať a doplniť nového člena. Po
krátkej diskusii bol delegovaný do
Rady školy pri ZŠ na Lipovej ul. p.
Ján Kavec.
V závere rokovania sa poslanci
zaoberali navrhovanými rekonštrukciami jednotlivých chodníkov a ciest
v meste Rajec.

Alena Uríková,
ved. odd. vnútornej správy
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Finiš sa nám super vydaril
Druhý polrok sa nám v ZUŠ Rajec mimoriadne vydaril. Naši žiaci a učitelia sa zúčastnili veľkého množstva súťaží a mimoriadne sa nám darilo.
Klavírne oddelenie na 2. roč.
súťaže v štvorručnej hre na klavíri
v Ružomberku: A. a P. Štaffenové
získali 2. miesto (trieda Mgr. Podhradskej) a 1. miesto na 24. ročníku súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri v Žiline. 2. ročník
súťaže Hviezdy hrajú srdcom
v Ružomberku: Š. Bittó – zlaté
pásmo. 4. ročník Banskoštiavnické kladivká: Š. Bittó – strieborné
pásmo, B. Gallová – strieborné
pásmo (trieda M. Komlóssyovej,
DiS. art.). 16. ročník celoslovenskej súťaže Študentská umelecká
činnosť v Ružomberku: T. Blunár –
2. miesto v hre na organe (trieda
Bc. Mila).
Na akordeónovej súťaži v Kysuckom Novom Meste L. Miškovský
získal strieborné pásmo (z triedy
A. Jakubíkove, DiS. art.) Na medzinárodnej akordeónovej súťaži
Euromusette & Goldentango
v Rajeckých Tepliciach sa umiestnila R. Kardošová v striebornom
pásme (trieda Mgr. Smudovej).
L. Miškovský sa umiestnil v striebornom pásme. Na akordeónovej súťaži Hudobná Biela Orava
v Námestove získali R. Kardošová
a P. Martinkovič 3. miesto (trieda
Mgr. Smudovej) a L. Miškovský
2. miesto (trieda A. Jakubíkovej,
DiS. art.). Detvianska zlatá struna
2019: E. Balgová – husle, získala 1.
miesto (trieda Mgr. Židekovej).
Violončelové oddelenie (trieda
O. Pažickej, DiS. art.) sa zúčastnilo súťaže Mladý violončelista
Slovenska v Kežmarku: K. Macková – 2. miesto, A. Blažeková – 3.
miesto, K. Kavcová – 3. miesto, L.
Krutáková – 3. miesto, V. Uríčová –
2. miesto. 6. kategória – komorná
hra: Agáta Blažeková a Mikuláš
Blažek – 2. miesto, Lilien Krutáková a Mikuláš Blažek – 3. miesto,
Kvetoslava Lenhartová a Vanesa Uríčová – 3. miesto. V súťaži
Talenty pre Slovensko v Dolnom
Kubíne boli ocenení: L. Krutáková
a E. van Dyck – strieborné pásmo,
A. Blažeková, M. Blažek a K. Kavcová – bronzové pásmo. Sestra
Dominika AM získala špeciálnu

cenu pre korepetítora.
V gitarovej triede Bc. J. Jankecha získal náš talentovaný
gitarista S. Kšiňan cenné čestné
uznanie na Česko-slovenskej
kytarovej soutěži Fernanda Sora
vo Frýdku Místku. Pod vedením
Bc. J. Jankecha vystupujú dve
kapely Happy Day a The Springs.
Happy Day získala na Zemplín
pop Michalovce bronzové pásmo.
Kapely sa zúčastnili aj celoslovenskej súťaže v Košiciach Pop-Rock
a Jazz Košice 2019. Happy Day (1.
kat. Pop-Rock) – Čestné uznanie,
T. Hodas – Cena za vokálny prejav,
B. Hodasová – Cena za vokálny
prejav, The Springs (1. kat. PopRock) – 3. miesto a S. Kšiňan –
Cena za inštrumentálny výkon.
Náš super orchester vyhral na
Nováckom talente 2019 1. miesto
v zlatom pásme a stal sa absolútnym víťazom. Vedenie orchestra
Bc. J. Hodas.
D. Mičechová z triedy A. Gamboša získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži dychových nástrojov Nitrianska lutna.
Spevácke oddelenie sa zúčastnilo súťaží: Vokálna Jar v Kysuckom
Novom Meste: M. Hlaváčová zlaté
pásmo a R. Dúbravková strieborné
pásmo. Prehliadka mladých spevákov vo Vrútkach: R. Dúbravková
bronzové pásmo a V. Uherčíková,
strieborné pásmo (žiaci z triedy E.

Gašpierikovej).
Ani v tanečnom odbore pod
vedením Mgr. art Z. Romančíkovej neostali pozadu a vytancovali
si tieto ceny: Súťažný festival
moderného tanca v Bojniciach –
jedenkrát 2. miesto a štyrikrát 3.
miesto. Tanečná súťaž scénického
tanca v Žiline Umenie v pohybe:
jedenkrát 2. miesto a dvakrát 3.
miesto.
Významným úspechom výtvarného odboru našej školy bola
účasť v medzinárodnej výtvarnej súťaži Detská mapa sveta.
Do záverečného kola výtvarnej
súťaže Barbara Petchnik Children
World Map Competition, ktoré sa
bude konať 15. až 20. júla v Tokiu,
postúpilo šesť prác žiakov našej
školy a Slovensko budú vo finále
reprezentovať výhradne práce žiakov našej ZUŠ. Autormi prác sú M.
Macková, M. Šáleková, L. Horník,
T. Matejka, K. Cisáriková a K. Šáleková. Všetci ocenení sú z triedy
Mgr. Martina Kšiňana.
Záverom by som sa s vami rád
podelil o úžasné zážitky, ktoré sme prežili počas Koncertov
víťazov Rajeckej hudobnej jari
(RHJ) v Bratislave a Viedni. Už
po deviatykrát naša ZUŠ organizovala koncerty s premiérami
dvanástich skladieb slovenských
autorov a premiér skladieb sa
zhostili minuloroční víťazi RHJ.
Koncerty sa uskutočnili 17. júna
v Mirbachovom paláci v Bratislave a 18. júna v koncertnej sále
Slovenského inštitútu vo Viedni.
Vystúpenia sa stretli s mimoriadnym ohlasom a do posledného
miesta zaplnenými sálami. Rajecká
ZUŠ-ka a samotné mesto Rajec
sú reprezentované na tej najvyššej
úrovni. Za našu školu vystúpila
Petra Blunárová (trúbka) z triedy
Bc. Juraja Hodasa a s klavírnou
spoluprácou Bc. Mareka Mila. Na
koncertoch vystúpili žiaci z celého
Slovenska a Rakúska.
Všetkým žiakom a pedagógom
srdečne blahoželáme, v ďalšej práci držíme palce a prajeme veselé
prázdniny, plné nezabudnuteľných
zážitkov, a v septembri sa tešíme
na spoločné stretnutie.
PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ
ZUŠ v Rajci
snímka: archív školy
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Ešte zopár drobností
zo ZŠ na Lipovej

Kým tie naše školské brány definitívne zavrieme, ešte
kuknime do kotla našich posledných akcií, aktivít,
súťaží a výletov.
V polovici mája sa naši športovci zúčastnili 22. ročníka Behu do
Strečnianskych schodov. Sestry
Kalinové boli vynikajúce favoritky:
Sofia skončila na 4. mieste a Sarah
na 3. mieste.
Zaujímavý bol aj turnaj vo vybíjanej dievčat, ktoré získali 1. miesto.
Ďalšie športové podujatie sa konalo
pri príležitosti stého výročia ČSR
v Lietavskej Lúčke. Naši chlapci
vo florbalovom turnaji obsadili 2.
miesto a dievčatá 3. miesto.
Matematickej súťaže Klokan sa
zúčastnilo 120 žiakov našej školy,
z toho bolo 15 úspešných. Timea
Haásová z III.B sa stala šampiónkou
školy PaedDr. Mária Žuchová
Piataci boli na divadelnom predstavení pri príležitosti otvorenia letnej sezóny v Rajeckých Tepliciach.
Čerešničkou na torte bolo
preberanie ocenení Mirage Žilina
pre všetkých našich žiakov, ktorí
v okresných a vyšších súťažiach
a olympiádach získali prvé až tretie
miesto.
Ku koncu mája sa uskutočnil
tradičný a v rodinách našich školákov veľmi obľúbený zber papiera.
Nečakali sme tento výsledok. Naše
školské skóre: 8 100 kg.
V Základnej škole Martinská
v Žiline sa uskutočnilo okresné kolo
vedomostnej súťaže Medzníky 2.
svetovej vojny a SNP, ktorú organizuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Našu školu po
úspešnom školskom kole reprezentovali žiaci Karolína Vráblová a Andrej Gaňa z IX.B a Anton Čerňava

z IX.A. Skončili na peknom 5. mieste
PaedDr. Petra Špániková
V škole sa uskutočnili besedy pre
našich žiakov: jedna z nich bola
s pracovníčkami CŠPP zo Žiliny
a s ôsmakmi to bola beseda na
tému ich budúcej profesijnej orientácie.
Malí prváci sa zúčastnili celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame
s Osmijankom. Úlohou žiakov bolo
vypracovať štyri súťažné otázky,
každá obsahovala dve úlohy. Po
prečítaní príbehov žiaci vyjadrovali
svoj názor, napísali, ako by sa cítili
oni v podobných situáciách a kreslili
ilustrácie. Súťažné práce boli vyhodnotené odbornou porotou. Trieda
1.A sa prebojovala do prvej osmičky
ocenených kolektívov z celého Slovenska Mgr. Marcela Orlinská
Ku škole neodmysliteľne patrí
aj rozlúčka s deviatakmi, ktorá sa
uskutočnila v poslednú júnovú
stredu a niesla v sebe kúsok nostalgie nielen zo strany žiakov, ale aj
učiteľov.
A ešte sa pochváľme, kde všade
sme výletovali: prváci v Bojniciach,
druháci na Strečnianskom hrade,
tretiaci v Demänovskej jaskyni, štvrtáci v škole v prírode v Bystrej. Piataci boli na chate, šiestaci v Trenčíne
a Ostrave, siedmaci v Štrbe a v Žiline, ôsmaci v Inwalde v Poľsku,
v Prečíne a deviataci v Tatranskej
Lesnej, Čičmanoch a v Belej.
Tak, to je skutočne posledná bodka za naším školským rokom.
Mgr. Jana Paulinyová
snímka: archív školy
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My nekončíme,
naša cesta
pokračuje...
8. apríl bol na rajeckom gymnáziu
výnimočný. Uskutočnili sa prijímacie
skúšky do 1. ročníka bilingválneho
štúdia. Svoje vedomosti si zmerali
39 uchádzači, ktorí sa rozhodli pre
toto náročné štúdium. Už na začiatku bolo jasné, že nie každý môže
byť prijatý. Odbor školstva a športu
Žilinského samosprávneho kraja pre
tento typ štúdia povolil prijať len 18
žiakov, a tak zvyšným uchádzačom
zostali len oči pre plač. Niekoľko deviatakov sa síce nakoniec rozhodlo
pre iné stredné školy, ale aj tak sme
nemohli prijať všetkých úspešných
uchádzačov.
1. septembra 2019 rajecké gymnázium otvorí ďalšiu kapitolu svojej
viac ako šesťdesiatročnej histórie
a privíta 18 nových prvákov – bilingvistov. Budú to mladí ľudia nielen
z Rajca a okolia, ale aj z Považskej
Bystrice, Žiliny a aj širšieho okolia.
Napriek „polenám pod nohy“, ktoré
nám boli hádzané, si dnes môžeme
povedať: „Zvládli sme to!“
Milý ôsmak a deviatak! V školskom roku 2020/2021 opäť otvárame bilingválnu slovensko-ruskú
triedu. Ak vieš, že v dnešnom
modernom svete je znalosť cudzích
jazykov nevyhnutná, je toto štúdium
práve pre teba. V prvom ročníku
ťa naučíme ruský jazyk na takej
úrovni, aby si na jeho konci bez
problémov dokázal v ňom komunikovať. Zvládneš to vďaka tomu, že
sa budeš ruský jazyk učiť 16 hodín
týždenne. Od druhého ročníka sa
počet hodín ruštiny výrazne zníži,
ale pribudnú predmety, ktoré sa budeš učiť v ruskom jazyku – dejepis,
občianska náuka, geografia a umenie a kultúra. Ostatné predmety sa
budeš učiť po slovensky a anglický
jazyk po anglicky, ktorý zvládneš
na takej úrovni ako každý gymnazista. Aj keď je tvoja maturita ešte
veľmi ďaleko, v ruskom jazyku musíš
maturovať len z ruštiny na úrovni
C1, ostatné predmety zvládneš ako
každý absolvent gymnázia. Okrem
štúdia ťa čakajú zaujímavé akcie
s partnerskou školou v Rusku, akcie,
ktoré organizuje veľvyslanectvo
Ruskej federácie na Slovensku, výmenné pobyty, zájazdy a množstvo
ďalších aktivít. Ak sme ťa zaujali,
neváhaj a pridaj sa k nám!
Ing. Adriana Sojková,
Gymnázium, Javorová 5, Rajec
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SPOZNÁVANÍM SAMÝCH SEBA
K NAPLNENÉMU ŽIVOTU
Žiak nie je nad učiteľa, no napriek tomu je učiteľ dobrým žiakom spätne obohacovaný, neustále rastie a
napreduje...
Prečo by si mal mať záujem
zapojiť sa do projektu?
Záujmy ľudí sú rôznorodé. Každý
sa zaoberá vo voľnom čase najmä
tým, na čo má vrodené vlohy – talent. Cez starších ľudí chceme nachádzať zabudnuté zvyky, ľudové pesničky z našej doliny, návrat k tomu,
čo bolo kedysi dobré – k správnym
postojom k životu z minulosti, na
ktoré sa pozabudlo atď. Chceme tým
pochopiť myslenie našich predkov
a vybrať si z toho pre svoj život to
dobré. Projekt by sa mal rozvíjať aj
smerom k starším ľuďom. Pre nich
nám často chýba pochopenie. Je to
tým, že sa málo poznáme a aj v rodinách sa veľakrát nerozprávame.
Aby sa starší ľudia necítili
nepotrební...
Aj ľudia na dôchodku majú rôzne
znalosti, cez ktoré by pritiahli záujemcov z radov mládeže, ktorí ak by
študovali to, čo ich zaujíma, našli by
šťastnú prácu. Nielen pre ľudí prichádzajúcich na dôchodok je v živote
dôležité, aby sa cítili potrební. Pre
zachovanie fyzického a psychického
zdravia je potrebné vytvárať našim
blízkym aktivity, cez ktoré by napĺňali svoj život.
Propagácia činností OZ by mohla
byť organizovaná v spolupráci
s oddelením kultúry. Z Rajca totiž
pochádza veľa osobností z minulosti,
ale skoro vôbec nepoznáme šikov-

ných ľudí zo súčasnosti. Preto bolo
založené aj OZ Znalosť, aby sme si
opätovne porozumeli a spoznávali sa
medzi sebou. K podpore a pochopeniu týchto aktivít by mali slúžiť aj
pravidlá stolnej hry s názvom Kocky
sú hodené alebo spoznajme sa
navzájom. OZ má záujem objavovať
záľuby a záujmy všetkých ľudí, ktorí
sú ochotní otvoriť sa spolupráci,
a tým spoločne rásť k porozumeniu
si vo vzťahoch. Chce hľadať, v čom
vynikajú, a po získaní vedomostí
o účastníkoch projektu ich rozdeliť
do skupín, ktoré by viedli mladých
ľudí v záujmových krúžkoch – stolár,
rezbár, záhradkár, včelár, výučba jazykov, abstraktná tvorba, maľovanie,
hľadanie súvislostí dejov v prírode
atď. Mladí ľudia by tým získavali
potrebné návyky a znalosti o prírodných materiáloch, vytvárali krásu
z dreva, učili by sa starať o pôdu,
aby z nej vzišla dobrá úroda. Takýto
predmet si pamätáme zo školy a mal
názov pracovné vyučovanie. Do
spolupráce by mala byť zapojená
základná škola, ktorá má na takéto
činnosti potrebné priestory. Pokračovaním činnosti by boli rôzne výstavy,
prednášky, školenia a vydávanie
zborníkov, zameraných na jednotlivé
aktivity.
Čo sa zmení?
Vznikne povedomie komunity,
ktorá bude cez bližšie poznanie sa

Kontakty:
E-mail OZ Znalosť:
ozznalost@gmail.com
Facebook: OZ-Znalosť
Tel.: 0917 035 555
jedného človeka s druhým pestovať
kvalitnejšie medziľudské vzťahy vo
svojom okolí. Projekt by preto nemal
nikdy zaniknúť. Mal by, naopak,
neustále rásť s množstvom každodenných nových myšlienok jeho
účastníkov. Všetko však záleží na
ľuďoch, ktorí by sa mali správať síce
pokorne, ale z hľadiska osobitých
vedomostí jednotlivých občanov
zároveň aj sebavedome.
Živý projekt
Záujemcov z radov starších ľudí
budeme na prvom stretnutí informovať o postupe činnosti. Každý člen
projektu najprv porozpráva pred
ostatnými, čím sa zaoberal a akú
činnosť dodnes so záľubou robí. Na
základe týchto informácií sa rozdelia
do jednotlivých skupín. Každý člen
bude organizátorom či vedúcim
daného krúžku a po dohode s členmi krúžku si určí termín stretávania
sa. Vedúci skupiny bude zároveň
členom spoločného poradného
výboru – predkladá svoje poznatky,
nápady a potreby na stretnutí rady.
Bude prebiehať neustály rozvoj aktivít miestnej komunity, čím sa neskôr
rozšíri kooperácia s inými organizáciami, ktoré o činnosť členov na
projekte prejavia záujem.
Miroslav Židek

Športové hry v Dennom centre
18. júna sa členovia denného centra
zišli, aby si vyskúšali, aké sú ich
zručnosti v športe aj vo vyššom
veku. Súťažilo sa v štyroch nenáročných disciplínach. Hádzanie
vreciek, naplnených kôstkami,
do otvoru na šikmine, ako keď sa
niekedy kopali zemiaky a hádzali sa
do košíkov, druhou disciplínou bolo
hádzanie loptičiek do košíka, treťou
rebríkový golf a štvrtou hod krúžkami na fľaše. Spočiatku u členov

nebol záujem súťažiť, ale keď videli,
že to nie je nič zložité, postupne sa
odhodlali a vyskúšalo si svoju šikovnosť 20 členov. Prví traja v každej
disciplíne boli odmenení. Myslím si,
že táto netradičná akcia sa členom
nakoniec zapáčila a že ju zaradíme
do plánu akcií aj budúci rok. Po malom občerstvení sme sa nakoniec
rozišli do svojich príbytkov.
Viera Jandušíková, denné centrum
snímka: P. Rýpal
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Informácie z Cenzuálu
Na zasadaní výboru 28. mája bolo jedným z hlavných bodov rokovania vyhodnotenie Valného zhromaždenia členov Cenzuálu. Výbor pozitívne zhodnotil organizačné
zabezpečenie a priebeh valného zhromaždenia (VZ).
Na zhromaždení boli právoplatne
prijaté rozhodujúce základné dokumenty pozemkového spoločenstva,
a to stanovy a zmluva o spoločenstve, ako aj uznesenie z valného
zhromaždenia, v ktorom členovia
Cenzuálu schválili účtovnú závierku
a rozdelenie zisku za rok 2018, ako
aj plány hospodárenia, investícií
a opráv na rok 2019.
Výbor sa zaoberal obidvoma
diskusnými príspevkami, ktoré
odzneli na VZ. Kým k diskusnému
príspevku p. Foltána výbor nemal
žiadne výhrady, voči diskusnému
príspevku Ing. Šimikovej zaujal
kritický postoj. Výbor má za to,
že jej diskusný príspevok bol zmätočný, keďže pomiešala „hrušky
s jablkami“, jednostranne účelový,
vyjadrujúci jej subjektívny pohľad na
ekonomické hospodárenie Cenzuálu. Výbor sa uzniesol, aby v rámci
objektívnosti bol zverejnený záver
ekonomicko-finančného hodnotenia
nášho pozemkového spoločenstva
od nemenovanej banky, aby si
členovia mohli sami urobiť úsudok o hospodárení v Cenzuálnom
spoločenstve za rok 2018. Citujem v plnom znení: „…Hodnotený
subjekt v rámci sektora spoločností
hospodáriacich na lesnom pôdnom
fonde, komparatívnou metódou
vykazuje nadpriemerné hospodárske výsledky za sledované obdobie.
Ziskovosť hospodárenia je každoročne harmonicky rastúca, ktorá
umožňuje krytie prevádzkových
a investičných potrieb spoločnosti
financovať výhradne z vlastných
zdrojov. Subjekt má nulovú úverovú
zaťaženosť počas viacerých rokov.
Pravidelne vypláca každoročne
svojim členom dividendy z hospodárskeho výsledku. Subjekt uhrádza
svoje záväzky v dohodnutých termínoch a maximálnu pozornosť venuje
vývoju svojich obchodných pohľadávok. Cash-flow nehodnotený.
Subjekt vlastní dostatok vhodného
a nezaloženého hnuteľného a nehnuteľného majetku ako záruku za
poskytnutý plánovaný úver…“
V ďalšom bode bol výbor informovaný o plnení výrobno-finančného plánu za 1. štvrťrok, obstarávaní

investícií a opravách na majetku
Cenzuálu. Problémy pretrvávajú
s odbytom dreva a výrobkov z neho
kvôli veľmi nízkym odbytovým cenám, nakoľko na trhu sa začína prejavovať veľmi vysoký pretlak drevnej
hmoty z Českej republiky. Uvedenú
informáciu výbor zobral na vedomie
a uložil predsedovi spoločenstva
vyvinúť maximálne úsilie na splnenie
úloh. V bode „rôzne“ boli členovia
výboru informovaní o priateľskej
pracovnej návšteve členov výboru
a DR z Urbáru PS Štiavnik, s ktorými
sme neformálne diskutovali o podobných problémoch a aktuálnych
otázkach pre pozemkové spoločenstvá. Zástupcovia Urbáru zo Štiavnika sa pochvalne vyjadrili o úrovni
hospodárenia v doline Porubská
a zvlášť uznanlivo kvitovali hospodárenie v našej lesnej škôlke, kde sa
dohodla aj obchodná spolupráca
v oblasti sadenicového materiálu.
31. mája sa Cenzuál aktívne
zapojil do Rajeckého dňa detí pri
príležitosti MDD, keď vystavil svoju
modernú techniku, ako aj ukážky
mladých stromčekov a pracovníci
Cenzuálu odpovedali na zvedavé
otázky detí.
15. júna sa uskutočnilo preventívne hasičské cvičenie v lese Dubová,
ktorého sa zúčastnili okrem štátnych
hasičských zborov aj dobrovoľnícke
zložky hasičov z okolitých dedín.
Ďalšie zasadnutie výboru 18.
júna bolo výjazdové a uskutočnilo
sa v Porubskej doline na Palovej

búde, kde sa členovia oboznámili
s rekonštrukciu a modernizáciou
tohto nášho účelového zariadenia
a tiež absolvovali prehliadku lesnej
škôlky. Z diskusie s lesníkmi vyplynula požiadavka zakúpiť malotraktor s príslušenstvom pre potreby
pestovania si vlastných sadeníc. Na
výbore predseda informoval členov
o stretnutí s primátorom mesta
Rajec, ktorého cieľom bolo začatie
prác na oprave prístupovej cesty do
doliny Porubská v mesiacoch august
- september.
Ďalej predseda informoval členov
výboru, že Okresný úrad v Žiline ako
správny orgán vydal rozhodnutie
o spornej parcele EKN č. 8000/1
o výmere 26,5 ha, ktorým ju priznal
nášmu pozemkovému spoločenstvu. Toto rozhodnutie zatiaľ ešte
nenadobudlo právoplatnosť. Členovia výboru sa zaoberali aj ďalšími
aktuálnymi otázkami výroby odbytu
a ekonomicko-finančnou situáciou,
ale o. i. aj možnosťou využívania
vlastnej poľnohospodárskej pôdy
na jej hospodárske využitie, nakoľko
v nasledujúcich rokoch budú končiť
nájomné zmluvy s doterajšími
nájomníkmi. Keďže sa celkovo jedná
o viac ako 55 ha ornej pôdy a TTP,
ide o zaujímavú vec. K jednotlivým bodom výbor prijal príslušné
uznesenia. Výbor schválil tiež plán
zasadnutí na 3. štvrťrok.
Ing. Karol Dobeš,
člen výboru CSPS
snímka: archív Cenzuálu

Rajčan
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Čo je nové v Zbore sv. Ladislava
Rok 2019 je pre Zbor sv. Ladislava bohatý na udalosti, a tak sme sa do ich prípravy
pustili hneď v januári. Okrem tradičného veľkonočného repertoáru sme začali cvičiť
aj univerzálne „cezročné“ skladby, lebo v apríli a máji
nás čakali dve ústredné podujatia prvého polroka.
V sobotu 27. apríla sme ako hosť
v kostole v Radvani záverečným
koncertom uzavreli cyklus jarných
koncertov v meste Banská Bystrica
na pozvanie organizátora festivalu
Matúša Kucbela.
V nedeľu 19. mája sme si zaspievali v kostole na Hájiku. V prvej časti
koncertu vystúpila huslistka Mária
Fuchsbergerová s korepetítorkou,
klaviristkou Zulfizar Zázrivou. Druhá
časť koncertu bola praktickou maturitnou skúškou našej dirigentky
PaedDr. Evy Kyškovej v odbore dirigovanie. A zmaturovali sme! (Teda
Evka zmaturovala na jednotku.) Zároveň sme si vyspievali pochvalu od
prof. Štefana Sedlického a pozvánku
na medzinárodnú súťaž speváckych

!
Sledujte nás na
facebooku /zborsvladislava/
a na našej stránke
https://zborladislav.webnode.sk/
a dozviete sa viac.

zborov v rámci festivalu Voce magna v októbri v Žiline.
Po koncerte prišla ešte jedna pozvánka, a tak sme v nedeľu 16. júna
svojím spevom sprevádzali slávnosť
birmovania v katedrále v Žiline.
A hoci si práve užívame letné
prázdniny, už teraz sa intenzívne
pripravujeme na to, čo nás čaká
na jeseň. V tomto roku Zbor sv.
Ladislava oslavuje 40. výročie svojho
fungovania. Na jeseň preto pripravujeme niekoľko podujatí, spojených
s týmto jubileom. Môžeme prezra-

diť, že na sobotu 16. novembra je
naplánovaná slávnostná sv. omša,
minikoncert a slávnostný banket
za účasti kňazov, ktorí pôsobili
v Rajci, a bývalých členov Zboru sv.
Ladislava. O týždeň neskôr, v sobotu 23. novembra vás pozývame
na už tradičný Katarínsky ples do
Kultúrneho domu v Rajci. O ďalších
pripravovaných akciách vás budeme
včas informovať.
Za Zbor sv. Ladislava
Martina Rybárová
snímka: Michal pekara

OSLAVA DŇA MATIEK A VáľANIE MáJA U SENIOROV
V posledný májový deň oslávili
členovia denného centra aj Deň
matiek. Na začiatku im predviedli
svoje umenie deti z Materskej školy
na Mudrochovej ulici pod vedením p.
učiteľky Pialovej, za čo im všetkým
patrí úprimné poďakovanie. Posedenie pokračovalo gratuláciami

oslávencom a privítali sme medzi sebou nových členov. Ku Dňu
matiek nám ešte prečítala príhovor
p. Emília Rybáriková. Potom dostal
slovo prednosta mestského úradu
Ján Jasenovec, ktorý nás oboznámil o prerokovaných bodoch na
ostatnom zasadnutí mestského za-

stupiteľstva, o opravách chodníkov
a ciest, o zriadení sociálneho taxíka
či o dotlači knihy Rajecká dolina.
Záujem o obe veci sme hneď zisťovali a postúpili na mestský úrad. Pán
prednosta bol zahrnutý otázkami od
členov, na ktoré im aj odpovedal. Po
dobrom obede z jedálne Rajka sa
rozprúdila debata a po príchode muzikantov skupiny Kvanto aj zábava.
Ešte sme si pochutnali na zákusku
z cukrárne Júlia. Podvečer sa muži,
seniori, odobrali na nádvorie, kde
pri hudbe a speve ostatných členov
úspešne zvalili máj. Zábava seniorov
potom ešte pokračovala do večerných hodín, až kým sme sa spokojní
nepobrali k svojim rodinám.
Viera Jandušíková,
denné centrum
snímka: p. Rýpal

www. raj e c . s k
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Muži FK Rajec sa aj v budúcej
sezóne predstavia vo štvrtej lige
Cieľ tímu A-mužstva FK Rajec, udržanie sa vo štvrtej lige, sa podaril pod vedením
Michala Drahna naplniť. Istotu zotrvania v súťaži našim futbalistom však priniesol až
posledný domáci zápas sezóny, v ktorom dokázali zásluhou gólov Martina Kordiša a
Maroša Mika zdolať favorita z Dolného Kubína a pripísať si do tabuľky dôležité tri body.
Posledný zápas totiž Rajcu nevyšiel a od súpera zo Staškova odišiel
s prehrou 6:1. Celkovo si Rajec v 24
zápasoch pripísal sedem víťazstiev,
šesť remíz a jedenásť prehier pri skóre 37:47. Najlepším strelcom mužstva
bol v tejto sezóne Martin Kordiš,
ktorý zaznamenal desať gólov. Naše
mužstvo sa umiestnilo na štvrtom
mieste v hodnotení fair-play. Matej
Fraštia, ako jediný hráč nášho mužstva, odohral všetky minúty ligovej
sezóny.
DORASTENCI
Dorastenci opäť ukončili sezónu
v prvej trojke ligového pelotónu
pod vedením Petra Mika. Keďže od
budúcej sezóny sa už bude naplno
venovať funkcii vedúceho A-mužstva,
patrí sa aj jemu poďakovať za všetky
tie roky, počas ktorých bol náš dorast
vždy úspešný.
Dorastenci ukončili sezónu s bilanciou štrnástich výhier, štyroch
remíz a šiestich prehier, čo znamená
46 bodov pri skóre 85:51. O tom, či
napokon skončia na druhom, alebo
na treťom mieste v tabuľke, rozhodne výsledok zápasu medzi Makovom a Varínom. Najlepším strelcom
mužstva bol Peter Cúg s 26 gólmi,
ktoré mu zabezpečili štvrté miesto
v tabuľke strelcov.
Po tejto sezóne sa s dorastom
Rajca lúčia hráči, ktorí už prekročia
vekový limit: Marek Hanuliak, Daniel
Hnáth, Roman Vojtek, Marcel Šimko,
Roman Rybárik, Jakub Chupáň, Martin Šimko, Andrej Vereš. Touto cestou
chalanom ďakujeme za všetko, čo pre
dorast odviedli, a prajeme im v ďalšej
futbalovej kariére len to najlepšie.
ŽIACI
Žiakom vyšla viac prvá, jesenná
časť sezóny. Bilancia deväť výhier,
päť remíz a dvanásť prehier napokon
stačila na 9. miesto jarnej časti. Starší
žiaci nazbierali celkovo 32 bodov
pri skóre 65:81. Najlepším strelcom
mužstva bol Pavol Horník s 26 gólmi,
ktorému zdatne sekundoval Adrián
Macura 21 gólmi.
V kádri starších žiakov je niekoľko

hráčov, ktorí sa od budúcej sezóny
začnú uplatňovať v kategórii dorastu:
Maximilián Rybár, Jakub Škorvánek,
Samuel Majoroš, Adrián Macura,
Kristián Rolinec, Ľuboš Kľučka, Pavol
Horník.
Mladší žiaci sa umiestnili ešte
o jedno miesto lepšie ako ich starší
kolegovia, a to aj napriek tomu, že pri
bilancii desiatich výhier, dvoch remíz
a štrnástich prehier dosiahli rovnaký bodový zisk 32 bodov so skóre
80:120. Najlepším strelcom mladších žiakov sa stal s 20 gólmi Pavol
Jánošík.
Žiaci ukončili sezónu peknou
akciou, keď si zahrali zápas proti rodičom. Za zrealizovanie tejto akcie a
podobne aj za čas venovaný žiakom
počas celej sezóny treba poďakovať
okrem vedenia aj trénerovi žiackych
družstiev Ľubomírovi Paulinymu.
PRÍPRAVKA
Prípravka pod vedením Radoslava
Kaduríka absolvovala prvú kompletnú sezónu, kedy sa zúčastňovala na
turnajoch prípraviek v konkurencii
Zbyňova, Rajeckých Teplíc, Ďurčinej
a Kamennej Poruby. Dohromady
odohrala v tejto sezóne 28 zápasov.
Okrem toho sa pred koncom sezóny
zúčastnila aj veľkého turnaja prípraviek na štadióne MŠK Žilina.
POSLEDNÝ ZÁPAS JÁNA JEŤKA
Zápas našich mužov v Staškove
bol posledným v drese Rajca pre
nášho útočníka Jána Jeťka, ktorý sa

rozhodol po sezóne ukončiť aktívnu
činnosť. Ján Jeťko prišiel do Rajca
počas sezóny 2016/2017 z Kláštora
pod Znievom. Prichádzal s povesťou
strelca so skúsenosťami z vyšších
súťaží, veď v kariére si zahral aj
v najvyššej súťaži v drese Interu Bratislava, kde pôsobil spoločne s naším
terajším trénerom Michalom Drahnom. V prebiehajúcej sezóne nastúpil
doposiaľ do 21 zápasov, v ktorých si
pripísal štyri góly. Po sezóne sa však
už rozhodol dať prednosť rodine.
Z tohto miesta sa patrí Jankovi
poďakovať za všetko, čo pre náš klub
urobil, či už na ihrisku, alebo mimo
neho, a veruže toho nebolo málo.
Do ďalšieho života mu za celý klub
FK Rajec prajeme len to najlepšie.
Janko, ďakujeme!
DVAJA NAŠI HRÁČI UROBILI
ŽIVOTNÝ PRESTUP
Prestupové okno pred začiatkom
novej sezóny sa síce ešte neotvorilo,
no dvojica našich hráčov už stihla
urobiť najväčší prestup vo svojom
živote. Kvôli svadbe chýbal totiž na
poslednom zápase aktuálnej sezóny
Tomáš Hollý. A týždeň po skončení
sezóny ho nasledoval aj náš hrajúci
tréner Michal Drahno. Obom našim
hráčom, ako aj ich manželkám
želáme v spoločnom živote len to
najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky
a snáď sa čoskoro budeme tešiť aj
z nastupujúcej generácie futbalistov.
Robo Michalec
snímka: archív FK

Rajčan
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Stolnotenisti
zavŕšili sezÓnu
Posledný marcový týždeň sa ukončila súťažná sezóna v stolnotenisových
ligách.
Rajeckí Áčkari veľmi nevyužili
domáce stoly a dotiahli zápas na 9:9
s hosťujúcou Rosinou A a zhodne si
pripísali štvrtú remízu v sezóne. V tejto
sezóne STK Rajec A skončil v 5. lige na
6. mieste. Postup do 4. ligy si jednoznačne zabezpečilo mužstvo Bytče
B so 64 bodmi a do 6. ligy zostupuje
Strečno A.
Na Béčkarov v poslednom 22. kole
čakali Terchovci, na ktorých nemali
dosť herných kvalít a odchádzali s prehrou 17:1. Nakoniec STK Rajec B skončil v 7. lige na 10. mieste. Krásno B zo
súťaže odstúpilo a súťaž sa dokončila
s 11 mužstvami. Do 6. ligy postupuje
Tepláreň Žilina A, ktorá tesným rozdielom jedného bodu predbehla Štiavnik
A. Do 8. ligy zostupuje Ovčiarsko A.
Skončený súťažný ročník hodnotíme
veľmi pozitívne a dúfame, že Béčkari
sa v novej sezóne výrazne zlepšia,
pretože májú na to dostatočne veľkú
hernú rezervu. Do ďalšej sezóny sa
vedeniu podarilo dohodnúť prestup
Pavla Tabačka zo Slovana Považská
Bystrica a Petra Cúga z Jasenového,
s ktorými máme nádej na postup do
vyšších líg.
Bilancia hráčov v uplynulej sezóne:
J. Kavec
72
7
91,14
J. Smieško st. 45
38
54,22
29
28
50,88
P. Kavec
R. Augustín
26
41
38,81
B. Fučík
35
33
51,47
34
42
44,74
V. Vavrík
T. Smieško
20
48
29,41
J. Smieško ml. 17
45
27,42
J. Knapec
0
20
0,00
M. Ivanková
0
6
0,00
R. Smieško
0
4
0,00
Na záver sa chcem poďakovať bývalému vedeniu mesta, Jánovi Rybárikovi
a komisii pre školstvo kultúru a šport
pri MZ, za finančnú podporu a zároveň sa tešíme na korektnú spoluprácu
s novým vedením mesta, primátorom
Milanom Lipkom a predsedom komisie
ŠKŠ Jánom Kavcom – vopred ďakujeme! Rovnako ďakujem riditeľovi ZŠ
na Lipovej ulici Mariánovi Paprskárovi
a jeho zástupcovi Petrovi Hanusovi za
poskytnutie priestorov telocvične. Poďakovanie patrí aj samotným hráčom
za športové výkony a organizačnú prácu počas minulej sezóny.
J. Kavec, Stolnotenisový klub Rajec
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ŠPORTOVÉ ZVESTI
MARATÓN KLUBU RAJEC

Júnové počasie ako z katalógu prialo aktivitám vonku
a športových podujatí, z ktorých si človek môže vyberať, bolo neúrekom.
Členovia Maratón klubu Rajec sa
tepla nezľakli, navštívili mnohé
z nich a svoju účasť zdobili viacerými pódiovými umiestneniami.
Z obrovskej plejády úspechov
vyberáme:
Posledný májový víkend Poluvsie
organizovalo Memoriál Jozefa Gabčíka, u nás veľmi obľúbeného podujatia – Janko Piala 2. miesto v celkovom poradí, Janka Pialová prvá žena
v cieli, Palo Uhlárik víťazom kat. nad
60 rokov a Katka Zimenová druhá
juniorka. Paťo Holeša sa zúčastnil
podujatia Halfironman Sierakow
v Poľsku, kde podal fantastický výkon. Plávanie 1,9 km, 90 km bicykel
a záverečný 21 km polmaratón
zdolal za 4:24:54 a obsadil skvelé 2.
miesto v kat.
Jún sme začali úplne tradične –
Behom rajeckým rínkom, ktorý slávil
už svoje 30. narodeniny. Viac ako
180 detičiek z Rajca, ale aj veľmi
širokého okolia skúsilo prvé pretekanie a pocit víťazstva, no hlavne sa
tešili z pohybu, ktorý je pre každého veľmi prirodzený. Počas tohto
víkendu sa konal aj cyklomaratón
v Dohňanoch, kde Palo Uhlárik na
50 km trati prišiel do cieľa ako prvý
a na horskom Behu na Borišov opäť
dominovala Janka Pialová (1. žena
v cieli).
8. júna sa konal ďalší ročník Banskobystrického polmaratónu. Rasťo
Kalina tam podal opäť úžasný výkon
a čas 1:16:41 mu vyniesol 1. miesto
v kategórii nad 40 rokov (celkovo

4.). Pohyb si, aj vďaka otcovi, zamilovala dcéra Sarah Kalinová, ktorá
na 4,2 km trati obsadila 2. miesto. 9.
júna sa konal Hornooravský KROS
duatlon, ktorý bol zároveň majstrovstvami Slovenska (6 km beh, 26
km bicykel a 3 km beh). Na ňom sa
darilo Paťovi Holešovi. Čas 1:45:33
mu v kategórii priniesol bronz a Palo
Uhlárik dominoval vo svojej veteránskej kategórii. Dievčatá Katka Zimenová a Zuzka Kasmanová pokorili
kategóriu juniorov a rozdelili si prvé
dve miesta.
16. júna ovládol Janko Piala Rajeckoteplický beh Skalkami. Na 8,8
km trati bol najrýchlejší. Na Behu
salašmi v Dubnici zasa Michal Pekný
prišiel do cieľa ako druhý.
22. jún patril ďalšiemu ročníku
Medvedieho okruhu. Napriek premenlivému počasiu, ktoré sa značne
podpísalo na kvalite trate, prišlo
na štart do Porubskej doliny 110
pretekárov. Z absolútneho prvenstva sa tešil Peter Tichý, najrýchlejší
Rajčan bol Zdeno Koleda. Ďakujeme
všetkým sponzorom, organizátorom
a pomocníkom, bez ktorých by sa
Medveďák organizoval len veľmi
ťažko.
Kamaráti, užívajte si prázdniny
a nezabudnite na najväčší rajecký
športový sviatok – Rajecký maratón
už 10. 8. 2019. Prihláste sa a zažite
atmosféru tohto jedinečného podujatia ako maratónec, polmaratónec,
korčuliar, štafetár či hobby bežec.
-jr-
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Mesto Rajec oznamuje občanom,
že si môžu zakúpiť zľavnené lístky
na kúpalisko Veronika v Rajci.
Celodenný lístok - platný pondelok až piatok
od 9.30 hod. na päť vstupov je za 32 eur
a poldenný lístok - platný pondelok až piatok
od 13.30 hod. na päť vstupov je za 24 eur.
Zľavnené lístky si môžete zakúpiť v pokladni mesta, MsÚ Rajec,
prvé poschodie, číslo dverí 14, počas pokladničných hodín.

SMS-info

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

SpOMIENKA
Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 28.8.2019 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho drahého zosnulého

Rudolfa KOLEDU
S láskou na neho spomína smútiaca rodina.

SpOMIENKA
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok sa modlíme a na teba
myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 15.7.2019 si pripomíname 25. výročie,
kedy nás náhle opustil

Jozef BAĎURA.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

Rajčan

Jubilanti júl 2019
70 rokov
Jozef Kardoš
Viliam Bôtoš

Jubilanti august 2019
70 rokov
Mária Veselá
Štefan Knapec
75 rokov
Alexander Tóth
80 rokov
Anna Cinková
85 rokov
Emil Zafka

Srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Rastislav Galovič – marec
Oliver Galovič – marec
Diana Rolincová – marec
Emma Amélia Jokl – apríl
Michaela Janíková – apríl
Zuzana Lovičová – máj
Viktória Mišová – jún

Zosobášilisasav vRajci
Rajci
Zosobášili
Monika Babčanová
a Ján Antalík
– 14.6.2019
Natália Jonášová
a Tomáš Buchta
– 15.6.2019
Ing. petra Špániková
a patrik Holeša
– 15.6.2019
Veronika Mlynárová
a Justice Makafui Ziorklui
– 15.6.2019

Opustili nás
Johana žideková 1925 –
7.6.2019

Uverejnené so súhlasom
menovaných osôb alebo
rodinných príslušníkov.

Rajčan
12.7.
piatok
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MESTO RAJEC

RAJECKÉ
LETNÉ KINO

20.7.
sobota

pod hviezdami

júl 2019

13.7.
sobota

26.7.

o 21.00 hod.

piatok

Námestie SNP

27.7.

sobota

19.7.
piatok

inzercia

PRIJMEME DO ZAMESTNANIA

Počas podujatí budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou
na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

inzercia
inzercia

MESTO RAJEC
VÁS POZÝVA

ZVÁRAČADO
- MONTÁŽNIKA
PRIJMEME
ZAMESTNANIA
minimálna mzda: 800 eur

PRE
RADOSŤ
autorská výstava obrazov
Zuzany Peknej

ZVÁRAČA - MONTÁŽNIKA
Info na tel. č.: 0903 802 371
minimálna mzda: 800 eur

Info na tel. č.: 0903 802 371
inzercia
inzercia

AKCIA -20% do 30.9.2019
inzercia

23.7. – 26.8.2019
VÝSTAVNÁ SIEŇ
RADNICE V RAJCI

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
VÁM PONÚKA
ČISTÉdo
RIEŠENIE
PRE VAŠE
AKCIA
-20%
30.9.2019
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE

RENOVÁCIAANEMECKOU
TECHNOLÓGIOU
KUCHYNSKÉ LINKY.
VÁMVPONÚKA
VAŠE
VŠETKO
ŠIROKEJČISTÉ
ŠKÁLERIEŠENIE
FARIEB APRE
ŠTRUKTÚR.
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
Tel. 0907 422 113
A KUCHYNSKÉ LINKY.
Web: www.renovovanie.szm.sk
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk
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MESTO RAJEC
MESTO RAJEC
´
A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
SLOVENSKÉHO
ZVÄZU
MESTO RAJEC
´
A ZÁKLADNÁ
ORGANIZÁCIA
SLOVENSKÉHO
ZVÄZU
´
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKOV
V
RAJCI
A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V RAJCI
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V RAJCI

VÁS
POZÝVAJÚ NA
VÁS
VÁS POZÝVAJÚ
POZÝVAJÚ NA
NA

SPOMIENKOVÚ
SLÁVNOSŤ
SPOMIENKOVÚ
SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
SLÁVNOSŤ
pri
príležitosti
75.
výročia
SNP
pri
príležitosti
75.
výročia
SNP
pri príležitosti 75. výročia SNP
28.
AUGUSTA 2019
(streda)
28.
28. AUGUSTA
AUGUSTA 2019
2019 (streda)
(streda)
o
15.00
hod.
o
o 15.00
15.00 hod.
hod.
NÁMESTIE
SNP
V
RAJCI
NÁMESTIE
SNP
V
NÁMESTIE SNP V RAJCI
RAJCI
PIETNÁ SPOMIENKA A KLADENIE VENCOV K PAMÄTNÍKU SNP
PIETNÁ
PIETNÁ SPOMIENKA
SPOMIENKA A
A KLADENIE
KLADENIE VENCOV
VENCOV K
K PAMÄTNÍKU
PAMÄTNÍKU SNP
SNP
Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

MESTO RAJEC A POVAŽSKÉ MÚZEUM V ŽILINE

120. VÝROČIE
ZALOŽENIA TRATE
RAJEC-ŽILINA
SOBOTA

17.8.2019
ŽELEZNIČNÁ STANICA
V RAJCI
ź príchod historického parného vlaku
Počas podujatia budú zhotovované
obrazové záznamy. Svojou účasťou
na podujatí súhlasíte s ich použitím
pre verejné šírenie na propagáciu.

10.15 hod. a 14.15 hod.

ź sprievodný program

Mestské noviny RAJČAN, mesačník, 62. ročník. Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575. Príspevky a inzercia
sa prijímajú do 20. v mesiaci. Adresa redakcie, inzercia: Mestský úrad Rajec – oddelenie kultúry, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail:
mesacnikrajcan@rajec.net. Grafické spracovanie a tlač: M KREO studio, s.r.o., Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina. Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky.
Uverejnené názory sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09.
Náklad 2200 ks. NEPREDAJNÉ.
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