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PRVÝCH 100 DNÍ PRIMÁTORA MESTA
20. marca uplynulo 100 dní, čo ste zasadli do kresla primátora mesta Rajec. Ako
Vy vnímate týchto prvých 100 dní?
Tak, v prvom rade ubehli ako voda. Pri
tom množstve povinností som si ani nestihol
uvedomiť tento míľnik. V podstate od začiatku sa snažím systematicky plniť svoje programové ciele plus nastavenie niektorých
procesov v rámci fungovania úradu a mestských organizácií. Samozrejme, potreba
riešiť niektoré ďalšie veci prišla až s nástupom na úrad, čiže priority bolo potrebné prehodnotiť a prispôsobiť sa situácii a financiám. Ide najmä o novú povinnosť v podobe
zimnej údržby chodníkov, povinnosť 10 %
zvyšovania platov, rekreačné poukazy atď.

Aké zmeny postihli mestský úrad?
Hneď na začiatku som zamestnancom
predostrel svoju predstavu o fungovaní
MsÚ,s tým, že si sadnem s každým jedným
zamestnancom, aby sme si povedali niečo k
fungovaniu jednotlivých oddelení, aby som
zistil možnosti zlepšenia procesov, úkonov,
možno iného usporiadania oddelení. Tento
proces je na dlhšie časové obdobie, a keďže chcem čo najkvalitnejší výsledok, audit
robíme dodávateľsky. Vo výsledku bude zavedený systém manažérstva kvality, systém, ktorý je zameraný na plnenie požiadaviek zákazníka, v našom prípade občana
mesta Rajec a tiež systém environmentálneho manažérstva, zameraný na plnenie
požiadaviek na životné prostredie
nášho mesta. Správne riadenie týchto
manažérskych systémov bude vytvárať
priestor pre neustále
zlepšovanie poskytovaných služieb
mestom, zlepšovanie a zvyšovanie
ochrany životného
prostredia v meste.

AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá
Milan Lipka, primátor mesta
ktoré podľahli tlaku množstva snehu, ale
tiež som mal stretnutie s úsekovým technikom Slovenského vodohospodárskeho
podniku k zábradliam pri rieke a čisteniu koryta Rajčanky. Upravujú sa koruny stromov,
prebieha čistenie chodníkov a ciest atď.

Ako Vám funguje
Ako budete riešiť dostavbu športovej
spolupráca s mesthaly?
ským zastupiteľTu máme štyri alebo päť alternatív,
stvom?
13.3.2019 - TESTOVANIE AUTA NA ÚDRŽBU CHODNÍKOV
s poslancami sme si dali stretnutie priamo
Komunikujeme
v hale, aby videli ten priestor ako vyzerá po
veľmi korektne
prvej etape rekonštrukcie. Následne si na
s každým jedným poslancom, postupne
Keď spomínate programové ciele, darí
úrade odprezentujeme existujúci projekt
zavádzame nový systém práce mestského
sa Vám napĺňať svoj program?
tak, ako bol navrhnutý predošlým vedením,
zastupiteľstva a vedenia mesta a nový
Áno, darí, ale ako som už spomenul,
aby sme si na vizualizáciách pozreli, ako by
systém rokovania komisií. Na februárovom
snažím sa pracovať systematicky, nedá sa
hala vyzerala, keby v nej bola tržnica, verejzasadnutí bola zrušená mestská rada, tiež
všetko naraz a všetko hneď. Ale pracujem
né WC a presťahovaná zastávka. A rozhodsme si prispôsobili rokovací poriadok na
na tom, aby už na jar a v lete bolo vidno výsneme sa, čo ďalej. Možno ešte vyskúšame
svoj obraz, hlavne za účelom elektronickéledky. Jednak podávame žiadosti o euronejakú anketu, to nám, ale zaberie dosť čaho zasielania materiálov. Zasadnutia sa po
fondy a iné dotácie, aby sme čo najviac
su. Každopádne do troch mesiacov musí
novom konajú vo veľkej zasadačke, nech
zámerov skúsili prefinancovať z externých
padnúť rozhodnutie, čo s týmto nešťastným
sme bližšie verejnosti. A keď už meníme, tak
zdrojov, ale pripravujeme aj investície
objektom.
nedá mi nespomenúť systém prideľovania
z vlastných zdrojov. Jednou z priorít je pre
dotácií mesta komisiou pre školstvo, kulmňa bytová výstavba, preto sme ešte v jaZa rozhovor ďakujem Šzá
túru a šport, no a na najbližšie riadne zasadnuári naplno rozbehli jednoduché pozem2x snímka: archív MsÚ
nutie pripravujeme zmenu niektorých všeokové úpravy v oblasti „Záhumnie“ medzi
becne záväzných nariadení,
Tescom a kúpaliskom. Z oblasti dopravy sa
konkrétne k prideľovaniu
tento rok zrekonštruujú nejaké chodníky a
mestských nájomných bytov
cesty, v súčasnosti už prebiehajú verejné
a parkovaniu. Verím, že veobstarávania na rekonštrukciu Partizánskej
rejnosť tieto kroky ocení.
ulice a Švermovej smerom na cintorín. Dúfam, že sa podaria aj priechody pre chodV akom stave je mesto po
cov, z oblasti sociálnej pracujem na získaní
náročnej zime?
tzv. sociálneho taxíka, ktorý už tiež vyzerá
Hneď ako zliezol sneh,
reálne. Čo sa týka kultúry, postupne budezamestnanci oddelenia
me pridávať podujatia, niektoré rozšírime,
výstavby vyšli do ulíc, aby
napr. Veľký rajecký deň bude trvať dva dni,
obhliadli, čo treba po zime
budúci rok už tri, MDD bude tiež mimoriadv rámci verejného priestoru
ne atraktívne spolu s dňom otvorených dvedať do poriadku, a hneď sa to
rí, intenzívne pracujeme aj na zatraktívnení
teda aj do poriadku začalo
mesačníka Rajčan. Práve toto je jedna
dávať. Je to najmä oprava
z vecí, ktorou chcem naplniť svoj cieľ v oblávok, povrchov vozoviek
lasti komunikácie úradu a poslancov s obPOŠKODENÉ OPLOTENIE NA UL. PRI RAJČANKE
alebo oplotení a zvodidiel,
čanmi.
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OZNAM
MESTO RAJEC
A MESTSKÁ POLÍCIA RAJEC
UPOZORŇUJÚ OBČANOV,
ABY NEVYVÁŽALI STAVEBNÝ ODPAD
NA POZEMOK PRI HLAVNEJ CESTE,
KRAJNICA CESTY I/64, MEDZI MESTOM
RAJEC A OBCOU ŠUJA NAKOĽKO TOTO
KONANIE JE PROTIPRÁVNE A DOPÚŠŤATE
SA PRIESTUPKU V ZMYSLE § 47 PÍSM. D)
ZÁKONA Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV,
ZA KTORÝ MÔŽETE BYŤ SANKCIONOVANÝ.

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

OZNAM
Slovenské liečebne kúpele Rajecké Teplice
ponúkajú výhodnejšie vstupy do vodného a saunového sveta
a bezplatné členstvo v Spa klube Afrodite.
O tieto zľavy s môžete uchádzať s občianskym preukazom
na časovaní procedúr v Kúpeľnom dome Afrodite
po zaregistrovaní najneskôr do 1.6.2019.
V Hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach
platia zvýhodnené vstupy do vodného a saunového sveta
a tiež ďalšie zľavy na doplnkové služby do 31.12.2019.

inzercia

Tieto zľavy poskytujú zariadenie pre občanov miest, ktoré sú členom
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina, a teda aj pre
občanov Mesta Rajec.

TRIEDIŤ NEVIEME, ČI NECHCEME?!
Ak sa nezmení množstvo komunálneho odpadu v Rajci a podiel
vyseparovanej zložky, v rozpočte bude v r. 2020 potrebné nájsť
„zvyšných“ 26 000 €, v roku 2021 až 37 000 €. Tieto budú chýbať
v iných kapitolách rozpočtu, resp. ich mesto získa výrazným navýšením poplatkov za komunálny odpad.
Okrem prevádzky skládky a vývozu je každá obec povinná platiť
poplatky za skládkovanie odpadu. Tieto sa odvíjajú od toho, koľko
odpadu v predchádzajúcom roku obec vyseparovala. Každým rokom budú poplatky rásť tak, že znevýhodnia obce, ktoré málo triedia. Podľa informácie na webe mesta sme v Rajci v r. 2018
vytriedili len 22,9 % z celkového objemu cca 2219 ton komunálneho odpadu. Rajec tento rok zaplatí za uloženie odpadu na skládku
poplatok 10 € za tonu pre Environmentálny fond (okrem toho náklady na vývoz odpadu). Ak sa triedenie nezlepší, v roku 2021
bude mesto platiť poplatok za uloženie tony odpadu až 27 €
(nárast o 17 € na tonu oproti súčasnosti).
Navyše, odpad nie je len ekonomický problém, ale aj environmentálna záťaž. Triedenie a recyklácia sú pritom len jedným, nie
všemocným nástrojom na zlepšenie stavu (ideálne je odpad vôbec
nevyprodukovať, resp. minimalizovať, keďže ani recyklácia nie je
vždy efektívne riešenie).
Na 1 obyvateľa Rajca pripadá produkcia takmer 380 kg komunálneho odpadu na rok. Z toho je vytriedená necelá štvrtina, zvyšok končí na skládke – vrátane množstva bioodpadu. S jarným
upratovaním v záhradách podiel biologického odpadu v kontajneroch narastá.
Obyvatelia, ktorí odpad triedia, kompostujú, resp. sa ho snažia
minimalizovať, v každom prípade doplatia (resp. už doplácajú) na
nezodpovedných Rajčanov, ktorým je to jedno. V Rajci je dostatok
možností odpad triediť či kompostovať. Nechýbajú ani informácie, ako odpad triediť. Chýba len obyčajná ľudská slušnosť.
PRE POROVNANIE – ÚROVEŇ VYTRIEDENIA ODPADU
V NIEKTORÝCH OBCIACH (ZAOKRÚHLENE)
Rajec
Rajecké Teplice
Ďurčiná
Domaniža
Pružina
Púchov
Čadca
Čierne
Varín
Nitrianske Pravno

23 %
19 %
14 %
21 %
16 %
47 %
36 %
10 %
21 %
19 %

Konská
Porúbka
Šuja
Prečín
Považská Bystrica
Kysucké NM
Svrčinovec
Skalité
Kľačno

29 %
24 %
15 %
12 %
27 %
56 %
9%
10 %
16 %

Eva Stanková, OZ Tilia
1x snímka: archív OZ
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JEDNU NOVÚ KNIHU ROČNE (KNIŽNICI)
Mestská knižnica Rajec sa zapojila do
celoročného projektu Jednu knihu ročne
(knižnici). Autorkou projektu je Marta Moravčíková, ktorej inšpiráciou pre vytvorenie
tohto projektu bol fakt, že knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby
mohli svoje knižničné fondy rozširovať tak,
ako by chceli, a tak ako by chceli ich čitatelia. Inými slovami, nemajú za čo nakupovať
toľko NOVÝCH KNÍH, či periodík, koľko by
pre svojich čitateľov potrebovali a chceli.
Mottom jej projektu je: KÚPIŤ – PREČÍTAŤ
– DAROVAŤ. Pre rozvoj čítania je dôležitý aj
druhý krok: knihu najskôr prečítať. Mestská
knižnica sa zapojila do tohto projektu v tomto roku ako 51. knižnica v poradí.

hy, ale už nebudú zaevidované v rámci tohto projektu.
Na jednu knihu sa môže zložiť aj viacero
darcov. Dohodnúť sa na tom môžete s priateľmi, či príbuznými, alebo sa môžu zozbierať zamestnanci nejakej firmy, či napríklad
trieda žiakov.
Ak ste si kúpili novú knihu, o ktorej viete,
že sa k nej po prečítaní viac nebudete vracať, ponúknite ju knižnici. Ak vám ktosi daruje knihu, ktorú už máte, nezarmúťte ho
odmietnutím darčeka a ponúknite tiež knihu
knižnici.

máciu o darovaní. V priestoroch knižnice a
na webe bude každoročne zverejnený zoznam darovaných kníh (aj keby bola iba jedna) a mená darcov – samozrejme, iba po ich
súhlase.
INFORMUJTE O PROJEKTE SVOJICH
PRIATEĽOV A ZNÁMYCH – ĎAKUJEME!

ČO PRE VÁS UROBÍ KNIŽNICA?
Každý darovaný titul bude niesť infor-

ČO TEDA MÔŽETE PRE NAŠU
KNIŽNICU UROBIŤ?
Po mesiaci trvania projektu sme získali
od našich priaznivcov už sedem kníh. Dokonca nám jednu knihu darovala samotná
autorka projektu Marta Moravčíková – poštou nám prišla detská encyklopédia Ako
funguje svet. Všetkým darcom ĎAKUJEME
a dúfame, že myšlienku darovania podporia
aj ďalší naši priaznivci.

Ak môžete a chcete knižnici darovať knihu či predplatné časopisu, stačí len našetriť,
kúpiť, prečítať a zaniesť do knižnice. Aby ste
to mali jednoduchšie a nemuseli ste nás
kontaktovať, aké knihy by sme chceli – radi
prijmeme akúkoľvek beletriu, detektívky,
ženské romány, detské knižky, encyklopédie, či náučnú literatúru, ktoré NEBOLI VYDANÉ SKÔR AKO PRED DVOMA ROKMI.
Radi prijmeme aj akékoľvek iné staršie kni-

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

CEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM
To je nielen názov tvorivých dielní, ktoré
pripravilo oddelenie kultúry MsÚ Rajec, ale
aj popis toho, čo deti počas jarných prázdnin robili. Dielne boli určené pre deti od 6 do
12 rokov a uskutočnili sa od 4. do 6. marca.
4. marca sme si na papierovom tanieri
pomocou ihly a nití vytvorili jarný obrázok.
Niektoré deti držali ihlu prvýkrát v rukách
a aj na prekvapenie ich samých to zvládli
a s obrázkom, dozdobeným farebným pieskom, farebnými škrupinkami, korálikmi, či
pierkami, boli nakoniec všetci spokojní.
V utorok sa veľká zasadačka mestského úradu zmenila na „tkáčsku dielňu.“ Deti si
na tkaniciach utkali náramky zdobené korálikmi. Tie menšie si náramky tvorili macrame

technikou – tvorenie uzlami. Nebolo väčšej
radosti, ako keď si odnášali vlastnoručne
vyrobený náramok.
Tretí deň sa pri tvorbe farebných motýľov všetci prítomní zdokonalili vo vystrihovaní. Zručnosť si nakoniec zdokonalili aj
v navliekaní a lepení. Výsledkom čoho bola
veľmi zaujímavá visiaca dekorácia.
Po všetky tri dopoludnia bola veľká zasadačka zaplnená 60 deťmi, tí menší prišli
v sprievode rodičov. A či boli spokojní? Toto
sú reakcie niektorých rodičov a detí:
„Kreatívne predpoludnia boli výborným
spestrením a vyplnením času. Deti majú
možnosť cibriť svoju jemnú motoriku a uvoľniť uzdu fantázii. Dielničky zvládli aj menšie

deti za pomoci rodičov. Výrobky už majú
svoje čestné miesto v našej obývačke. Ďakujeme!“ (mama DT)
„Ako rodičia sme uvítali spestrenie času
prázdnin pre naše deti a sme radi, že mesto
Rajec organizuje pre svojich malých obyvateľov a ich rodičov takéto podujatia. Ďakujeme „tetám“ z oddelenia kultúry za kreatívne
dopoludnia.“ (mama MT)
„Veľmi sa nám tu páčilo a je to zábava.“
(Lukáš a Janka)
„Páčilo sa mi robenie náramkov. Chodím sem, pretože ma to baví.“ (Nina)
Teší nás, že tvorivé dielne navštívilo toľko šikovných detí, ktorým sa nelenilo ráno
vstať a prísť si niečo vytvoriť.
E. Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec
2x snímka: archív odd. kultúry
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MAREC PATRIL DEŤOM A KNIHÁM
Marec mesiac knihy bol v rajeckej mestskej knižnici naplnený
množstvom podujatí a nezabudli sme ani na Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý sa slávi 2. apríla na počesť narodenia slávneho
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Počas mesiaca sme zorganizovali niekoľko podujatí – malí
škôlkari sa dozvedeli ako sa vyrábajú knihy, a ako to v takej knižnici
vlastne funguje. Prvákov sme slávnostne pasovali za čitateľov knižnice, pre piatakov sme zorganizovali besedu so spisovateľkou
Natáliou Milanovou a na tretiakov a štvrtákov čakalo stretnutie s autorkou a vydavateľkou Lenkou Šingovskou.

ský svet bol tiež ťažký, napríklad strach z udania z bosoráctva prežíval až do vlády Márie Terézie, ktorá zakázala upaľovanie bosoriek.
Ona zaviedla povinnú školskú dochádzku pre dievčatá aj chlapcov,
ale aj povinné očkovanie. Pozastavili sme sa aj pri mumifikovaní a

20. marca sa postupne deti zo štyroch tried z Materskej školy na
Mudrochovej ulici zúčastnili informatickej výchovy o knižnici.
Deti privítala víla Knihomila, ktorá ich zobrala na dobrodružnú
cestu, počas ktorej sa dozvedeli ako vzniká kniha, či aký je rozdiel
medzi kníhkupectvom a knižnicou. Teta knihovníčka im predstavila
knižnicu, kde každá knižka má svoje miesto a dozvedeli sa od nej
ako majú s knihami správne zaobchádzať. Je ešte veľa vecí, ktoré
sa o knihách a knižnici dozvedia, ale to až pri ďalšej návšteve. Deti
odchádzali so svojou vlastnou záložkou do knihy pripravené na
veľké dobrodružstvá vo svete kníh.
spomenuli sme múmie, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Zaujímavé rozprávanie sa končilo približne 500 rokov pred naším letopočtom, kedy na naše územie prišli Kelti. Viac ako hodinu sa deti
zaujímavou formou prechádzali po našich dejinách a získané
informácie si postupne rozšíria v škole počas vyučovania.
146 žiakov tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnilo 2. apríla
zaujímavej besedy s vydavateľkou a autorkou projektu Slovensko
– krajina plná tajomstiev Lenkou Šingovskou, ktorá bola spestrená výstavou ilustrácií Zuzany Fuskovej. Projekt je zameraný na
mapovanie nášho kultúrneho a historického dedičstva. Na dvoch
podujatiach žiakom vysvetlila a priblížila pojem, čo je kultúrne a historické dedičstvo. Zo svojej série kníh, ktoré sú dvojjazyčné v slovenskom a anglickom jazyku, bližšie predstavila dve z nich:
Prázdniny s deduškom diel prvý a druhý. Príbehy mladej hrdinky
Sarah, ktorá žije v Anglicku a prichádza na prázdniny na Slovensko
ku svojmu dedkovi, ponúkajú detským čitateľom zážitkové
27. a 28. marca boli v knižnici slávnostnými dňami. Privítali sme
rajeckých prvákov, aby sme ich pasovali za čitateľov knižnice.
Päť podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 88 detí sa nieslo nielen pravidlami, ktoré treba vedieť, keď chcete byť čitateľom knižnice, ale aj
tým, ako sa treba správať ku knihám, či v poznávaní kníh, ktoré si
v knižnici budú môcť požičať. V knižničnom vláčiku bolo pre ne
pripravených päť kníh. Deti sa postupne pri čítaní ukážok z kníh od
Márie Ďuríčkovej (Vtáčik, žltý zobáčik), Kataríny Kerekesovej (Mimi
a Líza), Petry E. Martinkovej (Bylinkové rozprávky), Jozefa
Pavloviča (Veselí prváci) a Kristy Bendovej (O prváckom mačiatku)
zapájali do úloh knižných hrdinov. Vyskúšali si svoje znalosti z rastlinnej ríše, poniektorí si skúsili, aké to je hrať pexeso, keď „vidia“ len
hmatom, iné nás presvedčili svojím čítaním, že im písmenka už vôbec nerobia problémy. Potom už nič nestálo v ceste, aby sme ich
pasovali za čitateľov knižnice. Nakoniec si niektoré deti, tie ktoré
rodičia prihlásili do knižnice (a bolo ich 64), vybrali svoju prvú knižku
v knižnici a dostali svoj prvý čitateľský preukaz. My všetci im držíme
palce, aby ich záujem o čítanie kníh neutíchal a vydržal im do konca
života.
Žiaci piateho ročníka sa 1. apríla stretli so spisovateľkou Natáliou Milanovou, aby sa rozprávali o zaujímavej knižke Dejiny statočného národa slovenského. Počas dvoch podujatí, na ktorých
sa zúčastnilo 102 detí z oboch rajeckých základných škôl nám autorka prezradila, čo ju motivovalo k napísaniu tejto knihy – „Dejepis
je zo začiatku pre mnohých žiakov nezáživný, preto keď bude
napísaný prístupnou formou možno ich navnadí k hlbšiemu spoznávaniu dejín“ – odpovedala. Žiaci sa počas besedy na chvíľu ocitli
v dobe rytierov, zisťovali, aké cnosti musel mať napríklad rytier. Žen-

spoznávanie Slovenska. Kvízovými otázkami deti určovali kade Sarah s dedkom putovali, čo všetko sa dozvedeli napríklad o Čičmanoch, Čiernom kláštore, Terchovej, Kremnici, Košiciach. V druhej
časti knihy navštívili Bojnice, Betliar, Čierny Balog. O každom mieste mohli deti povedať čo vedia ony a od autorky sa dozvedeli, čo
zaujímavé o miestach putovania zistila ona. Spoločne si prečítali aj
povesti viažuce sa k určitým lokalitám na Slovensku. Deti veľmi
zaujal takýto spôsob priblíženia našej krajiny, ktorú spoznávajú
v školách na hodinách Vlastivedy a svojím spôsobom ich motivoval
k ich ďalšiemu spoznávaniu.
E. Pekná a Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
4x snímka: archív odd. kultúry
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MŠ OBR. MIERU: ĽUDOVÉ ZVYKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE
Aktívnemu prežívaniu sviatkov a významných dní v roku pripisujeme vo výchovno-vzdelávacom procese v našej Materskej
škole na ul. Obrancov mieru osobitý význam. Tradície a zvyky, ktoré spájali naši
predkovia s obdobím končiacej zimy a prichádzajúcej jari sme deťom priblížili prostredníctvom skúsenostného učenia, rozhovormi, počúvaním a nácvikom ľudových
piesní, či riekaniek.
Vo fašiangovom období si deti vyrobili
z papiera karnevalové masky a namaľovali
veselých šašov. Zaujala ich výzdoba tried
farebnými balónikmi a girlandami. Naučili
sa spievať tradičnú pieseň Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... Dni
smiechu, zábavy a tanca vyvrcholili v deň školského karnevalu. V našich triedach sa
objavili princezné z Ľadového
kráľovstva, rytieri, piráti, Spidermani a mnohé iné rozprávkové a zvieracie postavy.

nesení sa deti striedali a
spontánne odriekali známe
riekanky. Aj keď boli presvedčené o tom, že nie je živá
neubránili sa zmiešaným pocitom a niektorí až kotúľajúcim slzičkám, keď videli Morenu unášajúcu prúdom rieky.

urobili dokonalú
„starú babu“. Viaceré detské rúčky si
samostatne dokázali vyfarbiť, vystrihnúť a nalepiť na
paličku vlastnú
menšiu Morenu.
Všetci sme sa tešili
ako sa nám krásne
vydarili. Boli motiváciou pre známe
odriekanie chlapcov a dievčat, kde
sa jedni pýtajú a
druhí odpovedajú:

Zážitkovým spôsobom
sme zapojili deti do tradície
zbavovania sa zimy vynášaním Moreny. Morenu sme vyrobili tak, ako si ju predstavovali naši predkovia. Dve palice zviazané do kríža sme vypchali síce netradične (fašiangovými balónmi), ale handrová hlava a ženský odev z nej

Morena, Morena,
kde si prebývala...
Deti sa dozvedeli,
že Morena predstavovala chlad,
mráz, sneh, fujavicu, ľad, ale i choroby. Preto ju treba
hodiť do vody, aby
konečne zavítala
jar. Detský sprievod
vynášajúci Morenu
sa uberal od materskej školy smerom
k mostu nad riekou
Rajčankou. Pri jej

K nezabudnuteľným zážitkom patrí aj účasť detí na
koncerte folklórnych umelcov rodiny Hlbockých, ktorú
sme pozvali v marci do
materskej školy. Nadchli nás
svojou hrou na mnohých
ľudových nástrojoch napr.
drumbľa, fujara, píšťaly,
gajdy, husle, mrmlák, ninera. Očarujúci bol
aj ich spev a repertoár piesní, ktoré si spievali ľudia v minulosti pri svojej práci. Dokázali zapojiť deti do tradície odčepčenia nevesty, či uspávania dieťatka uspávankou.
Som presvedčená, že sprostredkovanie
hodnôt kultúrneho dedičstva patrí k silným
stránkam našej materskej školy. Prináša
deťom nielen nové poznatky, ale predovšetkým formuje ich vzťah k prírode, ľuďom a
národnému povedomiu.
Jana Demeterová,
poverená vedením MŠ Obrancov mieru, Rajec
2x snímka: archív školy

RAJECKÉ DETI SPOZNÁVALI
HISTÓRIU MESTA
Čo všetko sa skrýva za bránou rajeckého mestského múzea
prišlo 21. marca zistiť 42 detí z Materskej školy na ulici Obrancov
mieru. Dozvedeli sa prečo máme v našom meste múzeum, čo všetko je v ňom uložené a vystavené, akí boli v Rajci šikovní remeselníci, ktorí naše mesto preslávili po celom svete. V prírodovednej
expozícii obdivovali vystavené zvieratká a vyskúšali
si, ktoré poznajú a ktoré nie.
Naspäť do škôlky odchádzali s novými vedomosťami o meste, v ktorom žijú.

Snímka: archív školy

MŠ MUDROCHOVA: SVETOVÝ DEŇ VODY

Do múzea sa vybrali aj
žiaci piateho ročníka zo
Základnej školy na Lipovej
ulici. 29. marca sa 25 žiakov
v národopisnej expozícii
prešlo históriou Rajca, zistili
aké remeslá boli v našom meste rozšírené, či ktoré z nich preslávili
Rajec po celom svete. V prírodovednej expozícii sa dozvedeli o prírodných pomeroch Rajeckej kotliny rozdelenej do troch samostatných celkov – biotopov – vodné prostredie, prostredie predhorí a lúk
a lesné prostredie. Dúfame, že návšteva mestského múzea doplnila ich vedomosti a záujem o mesto, v ktorom žijú.

22. marca si deti v našej materskej škole obliekli modré tričká,
aby si pripomenuli významný svetový Deň vody. Deti sa hravou a
pútavou formou a rôznymi aktivitami, ktoré pre nich pripravili pani
učiteľky dozvedeli, aká je dôležitá voda pre ľudí, živočíchy, ale i pre
prírodu okolo nás. Ochutnávali chuť vody z vodovodu, sadili semienka a polievali ich, zapúšťali farbu do vody, tvorili výtvarne, dramaticky, prezreli si prezentáciu Putovanie kvapky. Príjemné dopoludnie sme ukončili spevom, tancom a púšťaním bublín z bublifukov, s ktorými sme sa aj odfotili. Naučme deti piť čistú vodu!

Text a snímka: E. Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec

Soňa Pialová, MŠ Mudrochova, Rajec
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„Najvzácnejší dar prírody je tu pre nás a je tu sama pre seba. Je
nezničiteľná a pritom zraniteľná.“
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Snímka: archív školy

KSŠ: ZIMNÁ KALOKAGATIA
Grécke slovo kalokagatia vyjadruje antický ideál spojenia krásneho tela s ušľachtilým duchom. Rovnaké slovo si za názov pozoruhodného podujatia vybrali aj športoví nadšenci, ktorí pred pár rokmi
rozbiehali olympiádu detí a mládeže, na ktorej skombinovali
športové súťaženie s vedomostnými a umeleckými súťažami.
Tento rok sa v Štrbskom Plese uskutočnil už 9. ročník Zimnej
kalokagatie (poriadanej ministerstvom školstva, Slovenskou
asociáciou športu na školách, SLA a SZB), ktorého sme sa rozhodli
zúčastniť aj my, žiaci Katolíckej spojenej školy v Rajci spolu s ďalšími takmer 300 žiakmi z celého Slovenska. Počas dvoch dní (12. –
13. marca) sme sa zapojili do súťaží v bežeckom lyžovaní a biatlone. Začali sme súťažou XCX (cross-country-cross), kde sa pretekalo v bežeckom lyžovaní s prekážkami (slalom, podliezanie, prestupovanie zo stopy do stopy, slalom v prudkom kopci, otočka o 360°,
prekonávanie terénnej nerovnosti, biatlonová strelnica, cúvanie a
šprint do cieľa). V tejto disciplíne Jurko Mihalec (6. A) skončil na
10. mieste. Večer začali preteky pri umelom osvetlení v šprintoch
klasickou technikou. Na druhý deň prebiehali súťaže zmiešaných
štafiet. V bežeckom lyžovaní sa Majka Koledová s Mirkom Židekom
(9. A) umiestnili na 5. mieste. V kategórii starších žiakov sme sa
museli spojiť s inými školami a aj takto sme dokázali, že šport naozaj spája. Posledné preteky absolvoval Jurko Mihalec – bežal mixovanú biatlonovú štafetu, v ktorej sa umiestnil na 8. mieste.
Strávili sme dva krásne dni v nádhernej tatranskej prírode, zašportovali sme si, spoznali nových kamarátov a nadviazali nové kontakty. Tešíme sa na budúci ročník.
PaedDr. J. Mihalec, KSŠ Rajec

KSŠ: FAŠIANGY V ŠKOLE
Záver fašiangového obdobia nám naši deviataci (9. B) spríjemnili pripomenutím tradícií našich predkov. Vyobliekaní do krojov
a vyzbrojení harmonikami, spevom a tancom zabávali všetkých
svojich spolužiakov. Nezabudli ani na detičky v ročníkoch 1. až 4.
Porozprávali im o zvykoch v Rajeckej doline, nezabudli ani na pohostenie a pri speve si s deťmi aj zakrepčili.
KSŠ Rajec

Základná škola, Lipová 2, 015 01 Rajec
v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. a)
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a
VZN č. 9/2018, vykoná

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Termín:
26. 4. 2019 (piatok) 14.00 – 18.00
27. 4. 2019 (sobota) 9.00 – 12.00
Miesto:
Základná škola, Lipová 2, trieda II. A
Zápisu sa zúčastnia všetky deti narodené v čase od
1.9.2012 do 31.8.2013, ako aj deti, ktorým bola v
uplynulom školskom roku odložená školská dochádzka.
Na zápis sa dostaví zapisované dieťa v sprievode
zákonného zástupcu, ktorý si so sebou prinesie
občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
PaedDr. Marian Paprskár, riaditeľ školy

Snímka: archív školy
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KSŠ: BÁBKY V PODKROVÍ
ROSENFELDOVHO PALÁCA
14. marca štvrtáci navštívili tajomný svet bábok v podkroví Rosenfeldovho paláca. Expozícia nás previedla históriou Bábkového
divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na
Slovensku. Kráčali sme po chodníku plnom histórie, stretli rôzne
typy bábok (marioneta, maňuška, javajka), ocitli sme sa za oponou,
či v tieňovom divadle, odfotili sme sa ako Pipi Dlhá Pančucha...
Zažili sme čierne divadlo na vlastné oči, ktoré nás veľmi zaujalo. Na
chvíľu sa z nás stali naozajstní bábkari. Na záver boli pre nás pripravené tvorivé dielne, kde sme si vyrobili vlastné bábky.
KSŠ Rajec

ZŠ LIPOVÁ: LYŽIARSKY VÝCVIK
Už tretíkrát za sebou absolvovali žiaci Základnej školy na Lipovej ulici lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici pod Lomnickým štítom. Pýcha Slovenska – Vysoké Tatry ukázali svoju silu, keď žiaci
ôsmeho ročníka zažili počasie od teplého dňa až po veľmi silný a ľadový vietor posledný deň. Z nelyžiarov sa stali lyžiari, lyžiari si zdokonalili svoju techniku a upevnili odvahu. Celý pobyt i výcvik bol
časovo i fyzicky náročný, no zároveň plný zábavy a príjemných zážitkov. Škoda, že trval len päť dní.
Učitelia TSV, ZŠ Lipová
1x snímka: archív školy

Snímka: archív školy

KSŠ: PREDSTAVENIE MALÝ PRINC

MŠ MUDROCHOVA: DEŇ UČITEĽOV
V Materskej škole na Mudrochovej ulici sa 28. marca uskutočnila oslava veľmi významného sviatku – Dňa učiteľov. V úvode deti
zo 4. triedy pod vedením pani učiteľky Sone Pialovej predviedli
kultúrny program pre pani učiteľky plný básní a piesní. Nasledoval
príhovor Mgr. Bc. Lenky Slyškovej, poverenej vedením materskej
školy, v ktorom poďakovala pani učiteľkám za ich doterajšiu prínosnú a záslužnú prácu, ktorú vykonávajú každý deň s láskou k deťom. Po príhovore si rodičia vyzdvihli svoje deti a pani učiteľky strávili spolu príjemné popoludnie.
Mgr. Bc. Lenka Slyšková,
MŠ Mudrochova, Rajec
1x snímka: archív školy

Jedno z najobľúbenejších a najkrajších diel A. de Saint-Exupéryho Malý princ je už nejaký čas zaradené do učebných osnov
základnej školy. Preto nám prišlo vhod ísť si pozrieť spracovanie tejto filozofickej rozprávky pre dospelých do Divadla Jána Palárika
v Trnave.
Pre žiacky kolektív nie sú zaujímavé len predstavenia, ale aj
spoločne strávené chvíle mimo školských lavíc. Nálada v autobuse
bola výborná a cesta ubehla rýchlo. Divadlo nás prekvapilo nielen
svojou komornosťou, ale aj spracovaním diela. Zážitok umocnil aj
fakt, že sme sedeli
v prvých radoch a
mali sme pocit, že
herci nás priam vťahujú do deja. Ožili
pred nami cesty malého princa, jeho
návštevy rôznych
planét, ale aj nadviazanie jeho vzťahu
s líškou, či pilotom
Antoinom. Záver bol
Snímka: archív školy
pre niektorých prekvapením, ale už to, že nad ním deti zauvažovali, stálo za to. Predstavenie tiež bolo dôkazom, že netreba drahé scény a výpravné
kostýmy, ale že aj v jednoduchosti je krása a má veľkú výpovednú
hodnotu.
Radi ponúkame a sprostredkúvame deťom zážitky z literárnych
diel aj takouto formou a už dnes s určitosťou vieme, že to nebolo
posledné divadelné predstavenie, ktoré s našimi deťmi navštívime.
Mgr. M. Smiešková, Mgr. M. Uričová, KSŠ Rajec
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INFORMÁCIE Z CENZUÁLU
Od poslednej informácie o činnosti výboru bolo jedno riadne zasadnutie výboru a
to 27. februára, na ktorom boli prerokované
najmä ekonomické a hospodárske výsledky pozemkového spoločenstva,
ako aj uzatvorenie plánu pre
tento rok, ktorý bude prerokovaný na Valnom zhromaždení podielnikov dňa
19. mája 2019 v Kultúrnom
dome v Rajci.
Čo sa týka výsledkov hospodárenia za uplynulý rok, pozemkové spoločenstvo nadviazalo na priaznivé výsledky hospodárenia z uplynulých rokov. Výsledok
hospodárenia pred zdanením bol dosiahnutý vo výške takmer +153 tisíc eur, čo je
nárast o 26 % oproti vlaňajšku. Podľa
jednotlivých hospodárskych stredísk plánované úlohy sa nepodarilo splniť na stredisku
Píla, keďže sa nedosiahol zisk, ale naopak
Píla vykazuje stratu vo výške 8 tis. eur. Pri
analyzovaní príčin tohto stavu výbor dospel
k záveru, že jednou z hlavných príčin je
nenaplnenie zámeru spoločného projektu
s firmou Biopel, a.s., Kysucký Lieskovec.
Plánovaný zámer bol, že stredisko Píla
bude mať hlavný výrobný program výrobu
paliet, pre ktoré bude náš partner spoločnosť Biopel výhradným odberateľom výhľadovo ročne až vo výške 20 tis. kusov v aktuálnych trhových cenách. Žiaľ, realita je iná.
Spoločnosť Biopel minulý rok odobrala iba
991 kusov paliet a keďže predajná cena
nepokrývala ani výšku nákladov na ich
výrobu, museli sme ukončiť ich výrobu. Pre
stredisko Píla sa postupne vyhľadáva náh-

radný a najmä ziskový výrobný program, čo
sa však nie vždy darí.
Výsledky hospodárenia pozemkového
spoločenstva v tabuľkovej forme
budú zaslané každému členovi
spoločenstva. Keďže sa dosiahol kladný výsledok hospodárenia, výbor navrhuje na Valnom zhromaždení schváliť
výplatu podielov 52,00 eur na
jeden hlas, čo predstavuje
4 % nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu, keď bolo
50 eur na jeden hlas.

sú zasiahnuté podkôrnym hmyzom, ktorý je
významným škodcom aj v Rajeckej doline.
Na stredisku Píla okrem výroby reziva a
porezu guľatiny po odskúšaní nového programu sa pokračuje v štiepaní dreva na palivo pre podielnikov, ako aj ostatných záujemcov v cene 66 eur/prm. V súvislosti s Pílou sa veľmi často vyžaduje požiadavka a
dopyt po suchom rezive, a preto musíme
tento trend pozorne sledovať a prípadne na
to aj patrične reagovať.
Na administratívnej budove sa pokračuje v modernizácii kancelárskych priestorov. Ďalšie zasadnutie výboru je plánované
na 27. marca 2019 a o jeho výsledkoch vás
budeme informovať v nasledujúcom vydaní
mesačníka Rajčan.

V ďalšom bode
výbor definitívne uzatvoril plán hospodárenia pre tento rok vrátane plánu opráv a investícii, o ktorom sme
informovali už vo februárovom vydaní mesačníka Rajčan. Cieľom plánu je dosiahnuť za rok 2019 zisk vo
výške +150 tis. eur,
ktorý by mal zabezpečiť výplatu podielov
v podobnej výške ako
je navrhnuté aj teraz.
Čo sa týka aktuálnej hospodárskej činnosti, v lese prebieha
plánovaná ťažba dreva, ako aj likvidácia vetrovej a kôrovcovej
kalamity, ktorá, našťastie, nie je rozsiahla.
Lesníci pravidelne kontrolujú porasty, či nie

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

DENNÉ CENTRUM: VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA A OSLAVA MDŽ
V stredu 13. marca sme sa zišli, aby sme zhodnotili činnosť
v Dennom centre za rok 2018. Po privítaní predsedníčkou bola najskôr zhodnotená predchádzajúca akcia Fašiangové posedenie. Potom zazneli gratulácie k marcovým narodeninám a meninám.

Nasledoval prípitok od člena, ktorý oslavoval svoje okrúhle narodeniny a zároveň aj meniny. Neskôr sme si pochutili na výborných
zákuskoch, ktoré nám priniesol. Po prípitku predsedníčka dala
priestor pani Rybárikovej, aby nám prečítala báseň venovanú ženám k Medzinárodnému dňu žien a poďakovala jej. Potom sme sa
už venovali schôdzi.
Predsedníčka prečítala správu o činnosti a hospodárení s finančnými prostriedkami za uplynulý rok. Taktiež oboznámila členov
o tom, kde si je možné objednať knihu o Rajci a Rajeckej doline. Ďalším bodom bolo doplnenie výboru o nových členov. Tiež vyzvala
členov, aby dali návrhy, ako vynaložiť s finančnými prostriedkami,
ktoré zostali zo zájazdu, ktorý sa uskutočnil v septembri 2018.
Ďalším bodom bol návrh plánu činnosti v D.C. na rok 2019. Po
prečítaní ho členovia jednomyseľne odsúhlasili. Po občerstvení
nám prišli spestriť program členky tanečnej skupiny Mordovánky,
ktoré tancovali na cigánske piesne Istvána Horvátha. Po vystúpení
Mordovánok ešte pokračovala debata a postupne sa členovia dvíhali a odchádzali spokojní domov.
Viera Jandušíková, D.C.
1x snímka: archív klubu
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Reakcia členov CSPS Rajec na článok uverejnený
v č. 1/2019 na s. 10 pod názvom Aktuality z Cenzuálu

O ČINNOSTI CS RAJEC PS
Z POHĽADU MAJITEĽOV PODIELOV
A ODPOVEĎ NA AKTUALITY Z CENZUÁLU
Zmluva o spoločenstve zo dňa 8.12.2013, bod 1 znie: „Spoločenstvo je následným pokračovateľom bývalého Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pôvodne založeného dňa 22. mája 1896, s prijatými
Pravidlami hospodárstva na nerozdelenom spoločne užívanom majetku na valnom zhromaždení dňa 18. októbra 1936, ktorého činnosť
bola obnovená dňa 7.12.1991 a registrovaná na Ministerstve vnútra
SR dňa 2.6.1992.“ CS Rajec PS je založené na podielovom spoluvlastníctve a na nedeliteľnom užívaní spoločnej nehnuteľnosti. Cieľom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti (lesy, pozemky) a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej (budovy, mechanizmy, technika). Zakladajúcimi
členmi spoločenstva, boli: Štefan Jakubík, Jozef Smieško, Ján Bitušík, Ladislav Uhlárik, Ján Fabana.
Členovia CS Rajec PS sú jeho podielovými vlastníkmi a majú právo získavať informácie o hospodárení s majetkom Cenzuálu a majú
právo vyjadrovať svoje pripomienky a návrhy.
CS Rajec PS nie je politický, ani stranícky subjekt, a preto nie sú
v ňom vytvorené žiadne „skupinky“. Členovia CS Rajec PS sú vlastníkmi spolumajiteľstva a nie sú ani zamestnancami ani podriadenými predsedovi, výboru ani dozornej rade.
Členovia CS Rajec PS vyjadrili svoj názor k hospodáreniu s ich
vlastným majetkom, a to listom zo dňa 18.9.2018 na dozornú radu vo
forme upozornenia. Máme za to, že keď majú vlastníci pripomienky
k hospodáreniu a chodu CS Rajec PS, nedeštruujú tým spoločenstvo, ako to bolo uverejnené v Rajčane č.1/2019. Vzhľadom k tomu,
že celé znenie tohto listu Dozornej rade nie je možné uverejniť (pre
jeho rozsah), uvádzame aspoň niektoré jeho časti.
- Na Valnom zhromaždení v roku 2018 nebol zámerne prečítaný plán
opráv a investícií v hodnote 207 700,- €.
- Nevieme aký máme lesohospodársky plán, nebola dostatočne zdôvodnená prekročená ťažba oproti plánu, a to na 819 m 3. Z podkladov, ktoré máme, bol pri zvýšenej ťažbe dosiahnutý nedostatočný
finančný prospech pre podielnikov.
- Chýba objektívne zdôvodnenie presunov nákladov medzi strediskami, pretože výsledkom je zmena skutočných hospodárskych výsledkov jednotlivých stredísk, a to dokonca taká dramatická, že zo
stratového strediska sa stáva stredisko ziskové. Žiadny orgán CS
Rajec PS nemá právo meniť skutočné dosiahnuté náklady jednotlivých stredísk. Takto svojvoľne upravované náklady, považujeme za
falšovanie hospodárskych výsledkov jednotlivých stredísk.
- Tak isto nie je zrejmé, aká je náplň troch úradníčok na ekonomickom
úseku (spracúvame mzdy pre 16 ľudí, 60 faktúr dodávateľských a
odberateľských, 80 pokladničných dokladov – mesačne, príprava
podkladov pre výbor a dozornú radu 1x mesačne, príprava VZ
1- krát ročne).
Celé znenie tohto listu pre dozornú radu je k dispozícii k nahliadnutiu na CS Rajec PS.
Členovia CS Rajec PS: Ján Fabana, Ondrej Foltán,
Ing. Ladislav Pekara, Ing. Jozefína Šimiková, Mária Cinková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti – apríl 2019
65 rokov
Mária Gajdošová

86 rokov
Anna Šimková

70 rokov
Veronika Albertová
Matilda Rýpalová

87 rokov
Štefan Pecho

75 rokov
Anna Žideková

88 rokov
Júlia Trnovcová

81 rokov
Irena Kordišová

92 rokov
Jozef
Ďurčanský
Ondrej Mikuš

83 rokov
Júlia Pechová

Srdečne blahoželáme!

Narodil sa v decembri
Matúš Bartek – január
Karolína Beňovská – január
Lívia Myšiaková – január
Samuel Pekara – január
Maxim Slyško – január
Amanda Tordová – január
Peter Holboj – február
Valentína Harenčárová – február
Daniel Pleva – február

Opustili nás
Antónia Žideková 1932 – 1.3.2019
Jozef Bielik 1939 – 8.3.2019
Roman Kavecký 1970 – 16.3.2019
Antónia Janíková 1926 – 18.3.2019
Jozef Koleda 1966 – 24.3.2019
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

MESTO RAJEC ĎAKUJE
Materskej škole na ul. Obrancov mieru
za výstavu Farbičky-čarbičky z materskej školičky

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 14.4.2016 nás opustil
Rudko ŽIDEK,
kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 4.4.2018 nás náhle opustila
Katka ŽIDEKOVÁ.
Kto ste ju poznali
venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina

S láskou spomína celá rodina
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