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VYBUDUJE SA
OBCHVAT RAJCA?

Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom,
investičnými akciami, či na témy, ktoré sa prerokúvajú
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky
položila Zuzana Ščasná.

Na niektorých objektoch v meste
pribudli informačné tabuľky. Čo
je cieľom takéhoto označovania
budov?
Ide o projekt, ktorý realizujeme
prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká
dolina. Jedným z cieľov tohto projektu je zavedenie nového moderného systému označovania významných objektov v meste Rajec
nerezovými tabuľkami s popisom
objektu a QR kódom. V spolupráci
s krajským pamiatkovým úradom
sme do zoznamu zaradili v tejto
etape prvých desať významných
objektov, najmä národných kultúrnych pamiatok. Po nasnímaní QR
kódu prostredníctvom telefónu
alebo tabletu, dôjde k presmerovaniu na webovú lokalitu www.rajeckepoklady.sk, kde si bude môcť
návštevník mesta prečítať bližšie
informácie o objekte, pri ktorom sa
momentálne nachádza. Nechýbajú
pútavé dobové fotografie, ako aj
verzia stránky v anglickom jazyku.
Naším úmyslom je postupne
označiť všetky významné objekty

v meste Rajec a aj touto cestou
zatraktívniť naše mesto pre návštevníkov, ale aj obyvateľov.
Koncom marca ste sa stretli so
štátnym tajomníkom Ministerstva
dopravy a výstavby SR Jaroslavom
Kmeťom. Čo bolo témou stretnutia?
Pána štátneho tajomníka som
plánoval požiadať o stretnutie
ešte v novembri minulého roka,
kedy bola zverejnená hodnotiaca
správa Útvaru hodnoty za peniaze
Ministerstva financií SR, kde bola
ekonomicky posudzovaná štúdia
uskutočniteľnosti pre modernizáciu
105 km ciest 1/64 medzi Žilinou
a Topoľčanmi, súčasťou ktorých
je aj vybudovanie obchvatu Kľačí,
Rajca a Šuje. Pre tento zámer je
vypracovaná projektová dokumentácia, vydané právoplatné územné
rozhodnutie a Slovenská správa
ciest tu má nejakým spôsobom
vysporiadané pozemky. Dá sa teda
povedať, že pripravenosť tohto
úseku je celkom dobrá. Chcel som
preto vedieť, či je reálna šanca,

Primátor Milan Lipka so štátnym tajomníkom MDaV SR Jaroslavom Kmeťom

že bude obchvat vybudovaný,
alebo nie, pretože s tým, že je naň
vydané územné rozhodnutie, súvisí
napr. to, že mnoho pozemkov je
či už v ochrannom pásme, alebo
bude priamo dotknutých výstavbou a vlastníci ich majú de facto
zablokované. No a vec sa má tak,
že po aktualizácii štúdie uskutočniteľnosti v nadväznosti na zistenia
útvaru hodnoty za peniaze a jej
overení bude možné tento úsek
zaradiť do priorizácie a následne
po získaní všetkých povolení začať
s výstavbou.
Je možné reálne odhadnúť, kedy
sa dočkáme obchvatu?
Keďže to reálne odo mňa nezávisí, tak si to odhadovať netrúfam,
dôležité je, že tento zámer neleží
niekde v šuﬂíku, ale reálne sa na
ňom pracuje.
Sú v pláne rezortu dopravy aj
iné investície v Rajci alebo okolí?
Už tento rok má začať rekonštrukcia cesty Rajec – Rajecká
Lesná, čo v našom meste znamená rekonštrukciu ulíc Kostolná
a Partizánska. Má trvať do r. 2023.
Okrem toho sú v pláne investície
do železničnej dopravy, cyklistickej
dopravy, spoločným zámerom je
integrovaná doprava a modernizácia autobusového a vlakového
nástupišťa a vybudovanie tzv.
intermodálneho prestupného bodu.
K týmto zámerom sa však stretneme opäť, a to už priamo na mieste,
tu v Rajci.
No a aby som nezabudol, veľmi
dôležitou témou, ktorou sme sa
zaoberali, je výstavba nájomných
bytov. Ministerstvo dopravy prednedávnom menilo legislatívu, čo sa
týka čerpania dotácie a úveru zo
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POŠKODENÝ BETÓNOVÝ STĹP
OHROZUJÚCI ŽIVOT NA FUČÍKOVEJ ULICI
Na konci mesiaca február došlo k vážnemu poškodeniu stĺpa elektrického
osvetlenia na Fučíkovej ulici. Z našich zistení dňa 25. februára pravdepodobne vodič
nákladného vozidla v nakladacom priestore železničnej stanice vykladal drevo do
vagónov, pričom nevyužil priestor na to určený, ale vykladal drevo priamo z cesty.
Počas tejto manipulácie zrejme
zachytil elektrické vedenie osvetlenia, ktoré roztrhol. V nasledujúcom dni sme vykonali opatrenia
na odstránenie poruchy. Poruchu
sme považovali za odstránenú do
doby, keď v neskorých nočných
hodinách 26. februára bol nahlásený poškodený stĺp práve v úseku
pôvodnej poruchy. Overením na
mieste bolo zistené, že stĺp je
nebezpečne naklonený do ulice,
pričom ostávajúca kabeláž z ďalšieho pripojenia tohto stĺpa bola
kriticky nízko nad cestou. Okamžite sme prijali nevyhnutné opatrenia
na vyznačenie úseku a vyrozumenie dotknutých firiem. Následne
v sobotu ráno krízový štáb na čele
s primátorom mesta zistil, že stĺp
v prudkom náklone držalo už len
oplotenie a vodiace lano elektrického vedenia. Vyvinuli sme preto
maximum úsilia na zabezpečenie
potrebnej techniky na odstránenie
stĺpa a sfunkčnenie osvetlenia,
čo sa aj v poobedňajších hodiŠtátneho fondu rozvoja bývania,
s cieľom zatraktívniť výstavbu
takýchto bytov.
Plánuje sa výstavba nejakého
bytového domu aj u nás?
Áno, pracujeme aj na takomto zámere. Je to však dlhá cesta, nemáme totižto taký pozemok, kde by
sa dalo naprojektovať a okamžite
stavať. Posledný mestský pozemok,
ako tak vhodný na takúto výstavbu,
je pod Dubovou, aj napriek tomu
však bude potrebné spraviť zmenu
a doplnok územného plánu. Zadanie pre štúdiu bolo navrhnúť objekt,
ktorý zapadne do prostredia, čo si
myslím, že sa podarilo, problémom
bude mierne svahovitý terén. Pevne
však verím, že v budúcom roku sa
aj reálne začne výstavba.
Na marcovom mestskom zastupiteľstve bolo schválené založenie
mestskej spoločnosti – Technické
služby mesta Rajec. Poviete nám

nách podarilo. Páchateľ si svojou
nedbanlivosťou zrejme neuvedomil dôsledok svojho ľahostajného
konania, avšak stačilo zachytiť
kábel a ťažký betónový stĺp mohol
ohroziť životy iných. Všetky naše
viac o tom, akú bude vykonávať
činnosť, prípadne kto jej bude
šéfovať?
Zámer založenia mestskej s.r.o.
je na stole už viac ako rok, možno
dlhšie, konečne sa to však podarilo
a Technické služby mesta Rajec,
v skratke TSMR, sú na svete. Vytvorenie tejto 100 percentnej mestskej
firmy trvalo dlhšie jednak kvôli pandémii, ale najmä kvôli tomu, že to
bude registrovaný sociálny podnik.
Plynú z toho rôzne výhody pre nás,
ale tiež pre zamestnancov, pretože
sme motivovaní zamestnávať ľudí
znevýhodnených, pred dôchodkom, s nízkym vzdelaním a pod.
Čo sa týka činnosti, na samom
začiatku bude vykonávať tú istú
agendu ako oddelenie údržby
a služieb na mestskom úrade,
teda zimnú a letnú údržbu, správu
verejného osvetlenia, mestského
rozhlasu atď., postupne sa služby
rozšíria. Prvým konateľom bude
Ing. Peter Kardoš, ktorý bol vybra-

zistenia sme podali na Obvodné
oddelenie Policajného zboru Rajec,
nakoľko došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia.
Krízový štáb mesta Rajec
Snímky: archív MsÚ

Informačné tabuľky s QR kódmi

ný spomedzi niekoľkých uchádzačov na výberovom konaní, kde
výberovú komisiu tvorili aj všetci
poslanci mestského zastupiteľstva.
Postupne budeme o rozširujúcej sa
činnosti TSMR informovať, nechám
však pána riaditeľa v niektorom
z nasledujúcich vydaní mesačníka
Rajčan odprezentovať vám práve
jeho víziu fungovania znovuzrodených technických služieb, pretože
je naozaj veľmi zaujímavá a zhodli
sme sa na nej aj spolu s mestskými
poslancami.

Rajčan
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Z FEBRUÁROVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 25. februára 2021
sa uskutočnilo prvé
riadne zasadnutie
poslancov Mestského
zastupiteľstva v Rajci
v tomto roku.
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV

P. Jozef Smieško požiadal
o prenájom nebytových priestorov – skladu v suteréne budovy kultúrneho domu. Poslanci
jednomyseľne tento prenájom
schválili.
Ďalej sa poslanci zaoberali žiadosťou p. Jozefíny Kollárovej vo
veci nájmu nebytového priestoru
kuchyňa a jedáleň s príslušenstvom vrátane technologického
zariadenia v Kultúrnom dome
v Rajci. Žiadosť odôvodnila ako
opätovné predĺženie zmluvy
na nájom nebytového priestoru
na dobu určitú, do 31.12.2021,
nakoľko platná zmluva o nájme
nebytových priestorov a hnuteľných vecí končí dňa 31.7.2021.
Poslanci jednomyseľne prijali
uznesenie – zverejnenie zámeru
prenechania nebytového priestoru – kuchyne a jedálne s príslušenstvom vrátane hnuteľných
vecí o celkovej výmere 182,23 m2
v kultúrnom dome. Schvaľovanie
prenájmu kuchyne s príslušenstvom bude predmetom ďalšieho
rokovania MZ, ktoré je naplánované na 25.3.2021.

REKONŠTRUKCIA
ŠPORTOVÉHO AREÁLU
PRI ZŠ LIPOVÁ

Mesto Rajec sa rozhodlo zapojiť do Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej Fondom na podporu športu
v rámci programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia
športovej infraštruktúry“, v ktorej
chce podať žiadosť o poskytnutie
príspevku pre projekt s názvom
„Mesto Rajec – rekonštrukcia
športového areálu pri ZŠ Lipová
– 1. etapa“. V zmysle podmienok
výzvy je mesto povinné predložiť
doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania.

Dôvodom podania žiadosti o poskytnutie príspevku je
potreba rekonštruovať a obnoviť
existujúcu športovú infraštruktúru v areáli Základnej školy na
Lipovej ulici, nakoľko existujúci
stav nespĺňa funkčné ani bezpečnostné požiadavky kladené na jej
efektívnu prevádzku a užívanie.
Obsahom projektu je rekonštrukcia športového areálu Základnej
školy na Lipovej ulici. Po diskusii,
v ktorej odzneli rôzne názory
poslancov, bolo zapojenie sa
do tejto výzvy schválené. Proti
prijatiu uznesenia hlasovala Ing.
Žideková, hlasovania sa zdržal
Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec
a Bc. Repková.

VYHLÁSENIE VOĽBY
HLAVNÉHO KONTROLÓRA

V zmysle zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mestské
zastupiteľstvo volí hlavného
kontrolóra na 6 rokov. Uznesením
č. 80/2014 Z.z. zo dňa 25.9.2014
bola do funkcie hlavnej kontrolórky mesta zvolená Ing. Bibiana Sekáčová. Funkčné obdobie hlavnej
kontrolórky začalo dňa 1.10.2014
a malo končiť dňom 30.9.2020.
Novelou zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení s účinnosťou

od 9. apríla 2020 bolo funkčné
obdobie hlavného kontrolóra predĺžené až do uplynutia 60 dní od
odvolania krízovej situácie.
Hlavná kontrolórka mesta,
Ing. Bibiana Sekáčová písomne
oznámila dňa 18.2.2021 vzdanie
sa funkcie hlavného kontrolóra
dňom 30. apríla 2021. Mestské
zastupiteľstvo jednomyseľne
vyhlásilo deň konania voľby
hlavného kontrolóra mesta na
deň 15.4.2021, prihlášky môžu
kandidáti zasielať v termíne do
31.3.2021. Podrobné podmienky a informácie ohľadom voľby
hlavného kontrolóra boli taktiež
zverejnené na webovom sídle
mesta, ako aj na úradnej tabuli
mesta.

ZÁSADY O POSKYTOVANÍ
JEDNORAZOVEJ
HMOTNEJ PODPORY PRI
NARODENÍ DIEŤAŤA

Podľa aktuálne platnej legislatívy môžu byť z rozpočtu
mesta poskytované vecné dary
len v prípadoch, ak ich zámer
je v súlade s § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, a to na účel reprezentácie
a propagácie. S prihliadnutím
na ustanovenie čl. 3 zákona č.
36/2005 Z.z. o rodine v platnom
znení mesto môže zo svojho
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rozpočtu poskytnúť hmotnú
podporu rodičom pri narodení
dieťaťa. Poskytovanie takejto
podpory však musí byť upravené
v predpise, o schválení ktorého
musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. Preto bol poslancom
predložený návrh zásad poskytovania jednorazovej hmotnej
pomoci pri narodení dieťaťa,
ktoré boli následne jednomyseľne
schválené.

EKONOMIKA MESTA

Poslanci sa zaoberali návrhom
dodatku č. 1 k VZN č. 7/2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa
MŠ a dieťa školského zariadenia
zriadených na území mesta Rajec
na rok 2021. Návrh dodatku č.
1 k VZN č. 7/2020 rieši úpravu
dotácie na prevádzku a mzdy
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia zriadených
na území mesta Rajec v nadväznosti na zverejnené východiskové
štatistické údaje a rozpočtované
podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu na FO pre rok
2021. Za prijatie navrhovaného
dodatku hlasovalo 9 poslancov,
traja poslanci (Bc. Repková, Mgr.
Augustín a Ing. Žideková) sa hlasovania zdržali.
Ďalej bol poslancom predložený návrh dodatku č. 2 k VZN č.
2/2020 o určení výšky príspevku
a spôsobe platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.
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Návrh dodatku rieši úpravu výšky
príspevku na čiastočnú úhradu za
pobyt dieťaťa v materskej škole
a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí počas prerušenia prevádzky materských škôl
a školského klubu detí, ktorá bola
zapríčinená inými závažnými
dôvodmi. Tento dodatok poslanci
jednomyseľne schválili.
Taktiež bol prijatý návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2020, ktorý bol
vypracovaný s cieľom zreteľnejšej
formulácie schválenia zníženia
poplatku pre občanov starších
ako 62 rokov a jeho aplikácii
v praxi. Taktiež rieši nové prečíslovanie § 4. Všetky ostatné ustanovenia VZN ostávajú v pôvodnom schválenom znení, nemenia
sa ani schválené sumy poplatkov,
ani % zníženia poplatkov.
Poslancom MZ bol predložený
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok
2021. Taktiež k tejto zmene rozpočtu predložila písomné odborné stanovisko hlavná kontrolórka
mesta Ing. Sekáčová. Po krátkej
diskusii bola zmena rozpočtu
schválená, proti jej prijatiu hlasovala Ing. Žideková a hlasovania sa
zdržal Mgr. Augustín.
Dňa 9.3.2020 bola na MsÚ
v Rajci doručená žiadosť Heuréky
Slovakia, o.z., Námestie slobody
13, 960 01 Zvolen, zriaďovateľa Súkromnej ZUŠ, Nová cesta
361, Bobrov, o vydanie súhlasu
k zaradeniu elokovaného pracoviska, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec, ako súčasti
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Súkromnej základnej umeleckej
školy, Nová cesta 361, Bobrov, do
siete škôl a školských zariadení
k 01.09.2021. Mestské zastupiteľstvo sa vyjadruje k žiadosti
o zaradenie školy, školského zariadenia do siete škôl a školských
zariadení, ktorej zriaďovateľom
nie je mesto a nachádza sa na
území mesta. ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
každoročne prijíma deti z celej
Rajeckej doliny, investovali sa
finančné prostriedky do skvalitnenia ZUŠ. Každoročne sa do
nej prijímajú všetky deti, ktoré sa
zúčastňujú talentových skúšok.
ZUŠ má zavedené štyri odbory, je
na veľmi dobrej a vysokej úrovni, čo dokazuje aj reprezentácia
žiakov školy a ich výsledky na
území Slovenskej republiky, ale
i v zahraničí.
Primátor upozornil poslancov,
že ak sa na území mesta zriadia
ďalšie pracoviská súkromnej ZUŠ
s rovnakými odbormi, ako má
mestská ZUŠ, tak môže mnoho
detí odísť do tejto súkromnej
školy, a tým pádom mestská ZUŠ
príde o finančné prostriedky.
Po dlhej diskusii nebola táto
žiadosť schválená, za jej prijatie
hlasovalo 5 poslancov (PaedDr.
Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková a JUDr. Gelatka), proti hlasoval Mgr. Hanus,
Mgr. Šupka, p. Pekara, p. Rybár
a p. Matejka, hlasovania sa zdržal
p. Kavec a p. Kardoš.

KONTROLNÁ
ČINNOSŤ HLAVNÉHO
KONTROLÓRA MESTA

Hlavná kontrolórka mesta Ing.
Bibiana Sekáčová poslancom písomne predložila prehľad plnenia
uznesení schválených MZ a taktiež správu o kontrolnej činnosti
za rok 2020. Poslanci tieto správy
zobrali na vedomie.

SPRÁVA NÁČELNÍKA MSP

Na zasadnutí MZ predniesol
náčelník Mestskej polície v Rajci
Mgr. Adrian Begáň správu o bezpečnostnej situácii v meste Rajec
za rok 2020, v ktorej podrobne
opísal činnosť mestskej polície,
ako aj objasňovanie rôznych
priestupkov. Poslanci MZ túto
správu zobrali na vedomie.
Alena Uríková,
ved. organizačno-administratívneho odd.
Snímky: archív MsÚ
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MESTSKÝ ÚRAD POKRAČUJE
V REALIZÁCII INVESTIČNÝCH AKCIÍ
Oddelenie investičnej výstavby a životného prostredia sa v posledných týždňoch venuje
prebiehajúcim investíciám, a to vybudovaniu klientskeho centra v budove mestského úradu
a rekonštrukcii ciest, chodníkov a spevnených plôch na území mesta.
Napriek komplikáciám pri
dodávke niektorých tovarov
a materiálov na stavbu klientskeho centra, v dôsledku obmedzení v súvislosti s pandémiou
COVID-19, práce napredujú. Bol
obstaraný vyvolávací systém,
zariadenie, ktoré je už bežnou
súčasťou prevádzok so službami pre verejnosť. Tento systém
zabezpečí efektívnu prevádzku
centra a prispeje k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb občanom.
Predmetná investícia je predmetom projektu s názvom
„Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom
mieste vybudovaním klientskeho
centra v meste Rajec“. Finančné
prostriedky sú poskytnuté z Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR.
Projekt už čoskoro umožní
našim občanom riešiť na jednom
mieste úradné a administratívne
záležitosti spadajúce do sféry
služieb občanom nielen zo strany
Mestského úradu v Rajci, ale aj
v pôsobení úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či Okresného
riaditeľstva PZ v Žiline, oddelenia
dokladov. Dôležitým aspektom je
bezbariérovosť priestorov a zabezpečenie zvýšenej miery bezpečnosti v súvislosti s vývojom
pandémie COVID-19 (umiestnenie germicídnych žiaričov,
ochranných clôn, dezinfekčných
prostriedkov).
Rekonštrukcia ciest, chodníkov
a spevnených plôch pokračuje na
uliciach Obrancov mieru, Janka
Kráľa, Sama Chalupku, Sládkovičova, Kollárova, Kostolná, Jabloňová, Ružová a Orgovánová.
Prebiehajúce stavebné práce
a s nimi súvisiace obmedzenia
pohybu a dopravy denne ovplyvňujú život obyvateľov uvedených
ulíc. Ústretovosť občanov vždy
prispieva k úspešnej realizácii
takejto rozsiahlej rekonštrukcie.
Všetci zúčastnení vynakladajú
nemalé úsilie pre dokončenie

Vestibul MsÚ po rekonštrukcii

Opravené bezpečnostné kryty radiátorov

stavby s vedomím, že bude skvalitnený život v našom meste.
Súbežne s realizovanými investíciami sú pripravované ďalšie,
ako napr. prestavba športovej
haly na tržnicu, ktorá je tesne pred vyhlásením súťaže na
zhotoviteľa stavby, alebo rekonštrukcia mestskej knižnice, ktorá
je v štádiu projektovej prípravy
a povoľovacieho konania. Rovnako sú pripravované projekty ako
prílohy žiadostí o dotácie. Sú to
napríklad stavebné úpravy športového areálu pri Základnej škole

Lipová, ktorého prípravou nás
poverilo mestské zastupiteľstvo
svojím uznesením zo zasadnutia
dňa 24.2.2021, alebo vybudovanie nabíjacej stanice pre e-bicykle, ktorá by bola podporou pre
rozvoj cyklodopravy.
Oddelenie údržby a služieb
v ostatných týždňoch okrem
bežnej údržby vodoinštalačných,
elektrických a iných zariadení
v objektoch mesta vykonalo
opravu a nátery bezpečnostných
krytov radiátorov v Materskej
škole na Mudrochovej ulici,

www. raj e c . s k

monitoring vykurovacieho systému v objektoch Materskej školy
na Ul. obrancov mieru, výmenu
vodomerov teplej a studenej
vody v bytových domoch na
Ulici Sama Chalupku. Oddelenie
tiež zabezpečilo odstránenie
škodových udalostí na zariadení cestnej závory na vjazde do
areálu ZŠ na Lipovej ulici a na
vedení verejného osvetlenia na
Fučíkovej ulici. Pracovníci údržby
verejných priestranstiev zabezpečovali zimnú údržbu lávok
cez vodné toky, zastávok SAD
a ostrovčekov na autobusových
nástupištiach, priechodov pre
chodcov a mestských cintorínov,
ale aj doručovanie respirátorov
seniorom či sťahovanie inventára
knižnice v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou. S blížiacim
sa jarným obdobím bolo OÚaS
pripravené na čistenie ciest
a chodníkov po zimnej údržbe.
Vrtochy počasia však zmenili
plány a „jarné upratovanie“ bolo
prerušené.
Ing. Ivana Bahledová,
vedúca odd. inv. výstavby
a živ. prostredia
Snímky: archív MsÚ

Realizované s ﬁnančnou podporou
Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky – program Podpora
regionálneho rozvoja.

Vestibul MsÚ pred rekonštrukciou
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Ušetrených 40 centov
na parkovnom?

Dňa 11. marca 2021 o 15.10 hod. v Rajci na platenom
súbežnom pozdĺžnom parkovacom mieste v ulici Bielisko
odparkoval 24-ročný muž osobné motorové vozidlo zn.
BMW X5 so žilinským evidenčným číslom. Rozhodol sa
nezaplatiť 40 centov na parkovnom a ušetriť.
Následne o 15.15 hod. počas
výkonu obchôdzkovej služby
príslušník mestskej polície, vykonávajúci kontrolu parkovacích lístkov,
pristúpil k uvedenému motorovému
vozidlu a vyzval muža sediaceho
vo vozidle na predloženie parkovacieho lístka a dokladu totožnosti.
Mladý muž ústnej výzve príslušníka
mestskej polície nevyhovel a s vozidlom sa z parkovného miesta
s vysokým zrýchlením rozbehol
smerom dopredu, v dôsledku
čoho v priestore otvoreného okna
vodičových dverí zachytil príslušníka mestskej polície, ktorý spadol
na zem. Predmetný incident bol
okamžite oznámený na tiesňovú
linku 158, následne bol mladý vodič
zadržaný príslušníkmi Obvodného
oddelenia PZ v Rajci. Po jeho zadržaní boli vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Okresného
riaditeľstva PZ v Žiline vykonané
neodkladné a neopakovateľné úkony a vyšetrovateľ vydal uznesenie
o začatí trestného stíhania vo veci
podozrenia zo spáchania zločinu
útoku na verejného činiteľa podľa
§ 323 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm.

c) Trestného zákona. V prípade
preukázania viny hrozí páchateľovi
trest odňatia slobody v rozsahu 3
až 8 rokov.
V súvislosti s uvedeným je aj
potrebné uviesť, že podľa § 5
ods. l) zákona o obecnej polícii č.
564/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov má príslušník mestskej
polície pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa a v plnom
rozsahu sa ho dotýka aj ochrana
verejného činiteľa. V prípade, že
občan nevyhovie výzve príslušníka
mestskej polície pri výkone jeho
právomocí, dopúšťa sa spáchania priestupku proti verejnému
poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. a)
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Podľa citovaného zákona je možné
osobe, ktorá neuposlúchla výzvu
verejného činiteľa, uložiť pokutu až
do výšky 100,00 eur. Odporúčame
mať to na pamäti vždy pri rozhodovaní sa, či porušíte zákonné
ustanovenia alebo záväzné nariadenie mesta.
Mgr. Adrian Begáň, náčelník MsP
Snímka: archív MsP

Rajčan
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RADY K ONLINE BEZPEČNOSTI PRE RODIČOV
Milí rodičia, globálny vplyv vírusu COVID-19 znamená, že
naše deti nenavštevujú školy, trávia viac času doma, teda
aj viac času na internete.
Netreba však zabúdať na fakt,
že byť online so sebou prináša aj
mnohé riziká, pretože aj sexuálni predátori trávia viac času
na internete. Aj keď ste doma
spolu, nedokážete nepretržite
sledovať online aktivity svojho
dieťaťa. O otázkach bezpečnosti
na internete s ním musíte hovoriť, aby ste rozvíjali jeho kritické
myslenie a schopnosť dobre sa
rozhodovať. Zároveň je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že v prípade
potreby sa môžete obrátiť na
políciu alebo informačné centrá
pre obete trestných činov, ktoré
sú zriadené v každom krajskom
meste. Ich zamestnancov môžete
osloviť osobne, telefonicky, e-mailom alebo na online poradni.

Tu je 10 hlavných
tipov, ako chrániť dieťa
v online prostredí, ktoré
odporúčajú zamestnanci
odboru prevencie
kriminality MV SR:
V oblasti technológií si
vytvárajte otvorený vzťah plný
dôvery. Vaša komunikácia by mala
byť otvorená a plná podpory, aby
vaše dieťa vedelo, že za vami
môže prísť, ak nastane problém
alebo sa z nejakého dôvodu
prestane cítiť dobre.
Pozerajte si webové stránky
a zahrajte sa na internete spolu
s dieťaťom. Pomôže vám to

porozumieť, čo vaše dieťa robí
a prečo sa mu páči nejaká aplikácia, hra alebo webová stránka.
Vytvárajte dobré návyky
a pomôžte svojmu dieťaťu pri
rozvíjaní digitálnej inteligencie,
sociálnych a emocionálnych
zručností, rešpektu, empatie,
zodpovedného správania a odolnosti.
Nechajte dieťa rozhodovať.
Vždy, keď je to možné, pomôžte
mu prijímať správne rozhodnutia
namiesto toho, aby ste mu
hovorili, čo má robiť.
Elektronické zariadenia
v domácnosti používajte v otvorenom priestore. Pomôže vám to
vedieť, s kým vaše dieťa komunikuje prostredníctvom telefónu,
tabletu a iných pripojených
elektronických zariadení.
Nastavte limity na vyváženie
času stráveného online a inými
činnosťami pre všetkých členov
domácnosti.
Poznajte aplikácie, hry
a stránky sociálnych médií, ktoré
používajú vaše deti. Uistite sa, že
sú vhodné pre ich vek a naučte
sa, ako obmedziť funkcie posielania správ, četovania, zdieľania
polohy v aplikáciách alebo hrách,
keďže sa tým dieťa vystavuje
nechcenému kontaktu a prezrá-

inzercia

dza, kde sa fyzicky nachádza.
Skontrolujte nastavenia
súkromia v hrách a aplikáciách,
ktoré používa vaše dieťa. Uistíte
sa, že sú jeho profily nastavené
na najvyššie zabezpečenie.
Obmedzte možnosti kontaktovania vášho dieťaťa.
Použite dostupné technológie
na nastavenie rodičovskej
kontroly na všetkých elektronických zariadeniach.
Vnímajte známky úzkosti,
nespavosť, zmeny správania,
apatiu, nechuť do jedla, prípadnú
agresiu, znaky sebapoškodzovania.
Mgr. Adrian Begáň,

náčelník MsP

inzercia

AKCIA -20% do 30.6.2021
RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

KÚPIM
1-IZBOVÝ
ALEBO 2-IZBOVÝ
BYT V RAJCI.
Tel. č.: 0918 558 050

www. raj e c . s k
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MŠ MUDROCHOVA: MAREC – MESIAC
KNIHY V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
„KNIHY SÚ PRE ĽUDÍ TÝM, ČÍM SÚ PRE VTÁKY KRÍDLA.“
Mesiac marec máme už od školských čias zapísaný v pamäti ako mesiac kníh. Už tradične
ho spájame nielen s príchodom jari, ale aj ako čas duchovnej prípravy na blížiace sa
veľkonočné sviatky. Tieto všetky spomenuté marcové súvislosti sú aktuálnymi edukačnými
činnosťami v našej materskej škole.
Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej materskej škole? Deti sa oboznámili s prácou
knihovníčky, kreslili sme, lepili,
spoznávali písmenká, ilustrovali,
počúvali známe rozprávky, prezerali knihy, prednášali básne, hádali
hádanky, hrali si divadielka, vyrábali
knihy. Deti predškolského veku
najčastejšie siahajú po knihe, ktorá
má veľa obrázkov, ilustrácií. Už
dvojročné dieťa vníma jednoduchú
rozprávku a trojročné už pozná
vyše tisíc slov. My v materskej škole
neustále dopĺňame knihy v priebehu roka. V knižnom kútiku si deti
denne prezerajú knihy, rozprávajú
podľa obrázkov, snažia sa pochopiť
ich zmysel.
Kniha je najlepším priateľom
človeka. A prečo čítať knihy? Sú
neodmysliteľným spoločníkom
mladých či starých. Čitateľská

gramotnosť je u detí predškolského
veku veľmi dôležitá. Učiteľka, rodič
čítaním kníh rozvíja u detí fantáziu, predstavivosť, komunikatívne
kompetencie, tvorivosť, čo výrazne
pomáha pri rozvoji reči. Je dôležité
naučiť deti počúvať prečítaný text
s porozumením a pomocou otázok
zistiť, či porozumeli prečítanému
textu. Rozprávky sa spravidla končia dobrým koncom a dieťa sa učí

chápať a poznávať hodnoty i pravidlá vo vzťahu k iným ľuďom. Deti
sa učia, ako riešiť aj ťažšie situácie.
A tak využívajme knihu nielen na
čítanie, ale hlavne na komunikáciu súvisiacu s ňou. Je to výborná
kamarátka pre rodičov i deti na
vzájomné zblíženie. Rodičovské
pochopenie a prijatie dieťaťa spolu
s pevným objatím sú tým najlepším
prostriedkom na kognitívny a emocionálny rozvoj.
Najlepšie je riadiť sa výrokom
známeho pedagóga Jána Amosa Komenského, ktorý povedal:
„Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť
znamená stávať sa hlupákom.“
Krásne a príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje kolektív
Materskej školy Mudrochova.
 Soňa Pialová, MŠ Mudrochova

Snímka: archív školy

MŠ OBR. MIERU: PRÍPRAVA NA VEĽKÚ NOC
Odpoveď na otázku „Aká bude Veľká noc?“ už asi každý
z nás pozná. Veľkonočné sviatky tohto roku strávime
každý vo svojej domácnosti v kruhu svojich najbližších.
Aj napriek momentálnym opatreniam sa v škôlke tešíme na Veľkú
noc, a tak sme si urobili predveľkonočnú náladu v našej triede. Spolu
s detičkami sme si nasiali žitko do
pilín, každý deň sme pravidelne žitko polievali, rosili, prihovárali sme
sa mu, aby nám vyklíčilo. A stalo
sa! Keď sme prišli do škôlky na piaty deň od nasiatia, čakalo nás veľké
prekvapenie a očká plné radosti.
Experiment s nasiatím žitka sa podaril a naša starostlivosť sa dočkala
odmeny. Žitko vyklíčilo a krásne
vyrástlo. A bolo pripravené pre
naše výtvory veselých kuriatok.
Deti sa veľmi snažili, vystrihovali,
vymaľovávali, lepili zo všetkých
síl. Chystali sme sa totiž na našu
triednu oblievačku. S pani učiteľkou sme sa dohodli, že v týchto

časoch odmeníme naše deti aspoň
takou malou triednou oblievačkou.
Nezabudneme na zvyky a tradície
jari a pripomenieme si ich aj takouto formou. Pre našich chlapcov
– oblievačov sme si s dievčatami
pripravili sladkú výslužku a s chlapcami sme si natrénovali veľkonočné
vinše. S radosťou sa s vami o ne
podelíme. Tak vám vinšujeme:
Maľované vajíčko,
pekný úsmev na líčko,
k tomu zdravia dosť,
peknú Veľkú noc.
Prostredníctvom knihy Veselý
detský rok sme listovali vo veľkonočných tradíciách. Deti sa
oboznámili s „farebnými“ dňami vo
Veľkom týždni pred Veľkou nocou.
Už vedia, prečo sa Zelený štvrtok
volá zelený a prečo sa Biela sobota

nazýva biela. Snažili sme sa, aby
deti spoznali Veľkú noc aj z náboženského hľadiska. Deti sa s nami
podelili so svojimi zážitkami, kto
a ako doma oslavuje Veľkú noc.
Počas tohto rozhovoru sme si užili
veľa zábavy a pospomínali si na
každoročnú oblievačku.
Dovoľte aj nám v mene našom
a našich škôlkarov popriať vám
príjemné chvíle Veľkej noci, prežité v kruhu najbližších, a všetci si
rovnako želáme, nech sme zdraví
a s úsmevom na tvári.
Alexandra Veselá,
MŠ Obrancov mieru
Snímka: archív školy
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VÝRAZNÉ ÚSPECHY ŽIAKOV RAJECKÉHO GYMNÁZIA
V OLYMPIÁDE V RUSKOM JAZYKU A SÚŤAŽI RUSKÉ SLOVO
V polovici marca sa konalo krajské kolo jubilejného 50. ročníka Olympiády v ruskom
jazyku. Naše gymnázium zaznamenalo nádherný výsledok. Ešte v januári sa konala súťaž
pod názvom Ruské slovo, kde sme taktiež bodovali.

Pavlo Lesko

V oboch prestížnych súťažiach
sme zaznamenali výraznú stopu.
V krajskom kole súťaže Ruské
slovo obsadila Margaréta Macková skvelé 3. miesto. Umelecky
nadaná žiačka II.A reprezentovala
gymnázium v kategórii poézia.
Grétke sa tak po roku opäť podarilo usadiť sa v najlepšej trojici Žilinského kraja a pod vedením pani
lektorky Iriny Kostinovej potvrdila,
že právom patrí medzi najlepšie.
O dva mesiace neskôr sme sa
tešili z ešte výraznejšieho výsledku. Postarala sa oň dvojica žiakov
z I.A Dominika Randíková a Pavlo
Lesko pod vedením pána učiteľa
Tomáša Hmíru. Obaja reprezentovali školu v najnáročnejších
kategóriách. Veď v rovnakej
kategórii majú právo štartovať aj
nasledujúce štyri roky. Aj napriek
mladému veku predviedli výkony,

ktoré im pomohli obsadiť najvyššie stupienky. Dominika sa tešila
z 2. miesta a Pavlo sa
dokonca stal víťazom.
Len 14-ročný žiak tak
postúpil na celoslovenské kolo Olympiády
v ruskom jazyku, ktoré
je určené len pre osem
najlepších žiakov krajiny.
Perfektné!
Obaja žiaci museli
pre kvalitný výsledok
predviesť komplexné
znalosti. Olympiáda
online formou pozostávala z troch častí.
Úvodná patrila čítaniu
a posluchu s porozumením, nasledoval kulturologický test a poobede
ústna časť – rozhovor na
pridelenú tému s opisom umeleckého
diela. Súťaž prebehla na
vysokej úrovni, pričom
naši žiaci museli zostať
koncentrovaní až do
poobedňajších hodín.
„Učím sa len prvý rok ruský jazyk,
takže niektoré úlohy na krajskom
kole boli pre mňa veľmi náročné.
Najväčší problém mi robila asi
druhá, kulturologická časť,“ zhodnotil svoje vystúpenie víťaz Pavlo
Lesko.
Toho čaká veľké celoslovenské

finále už 8. apríla. „Ak nevyhrám,
nebudem smutný. Šiel som do
súťaže nabrať skúsenosti. Som
šťastný, že už na prvý pokus to
vyšlo takto,” ukončil sympatický
Žilinčan.
Tomáš Hmíra, Gymnázium,
Javorová, Rajec
Snímky: archív školy

MESTO RAJEC VÁS POZÝVA NA AUTORSKÚ VÝSTAVU
Márie Porubčanskej zo Žiliny

SVET V DRÔTE
16.3. - 3.5.2021
Výstavná sieň Radnice v Rajci

www. raj e c . s k
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O ZÁKLADNEJ ŠKOLE
NA LIPOVEJ ULICI

ŠKOLA JE DOBRÁ VEC, ŠKOLA JE VEĽKÁ, LEN CHÝBAJÚ MNOHÍ ŽIACI, HOC JE TAM UČITEĽKA...

Veru tak. Toto 21. storočie nás neustále prekvapuje. Ale všade čítame, že máme
myslieť pozitívne, tak teda skúsme. Triedy na prvom stupni sú plné zvedavých
školákov. Po siedmich týždňoch sa vo februári vrátil do tried život, sprevádzaný
detským smiechom a radosťou.
Odvtedy máme za sebou
kus cesty za novým poznaním.
Prváci už čítajú príbehy, píšu vety
a počítajú do 20. Projekt UROB
SI SVOJ OZEMBUCH priniesol
do prváckych tried veľa veselých
la-la-la pesničiek. Druháci sa prešli
cestou poznávania spoluhlások,
počítania do 100. Tretiaci (III.A)
skúšajú interaktívneho AVATARA,
ktorý im pomáha prekonávať strach
z rozprávania v anglickom jazyku.
Štvrtáci poznávajú Slovensko
(a poznajú ho celkom slušne),
zvládajú prírodné spoločenstvá
a veľmi sa im vydarili projekty
o ľudskom tele. Naučili sa nové
informácie, ktoré našli v knihách,
na internete. Zase začali sledovať
Kukaj.sk a očakávajú prílet
bocianov (tá radosť z toho, kto
prvý objaví bocianov nielen v Rajci,
ale aj na spomínanej stránke).
Všetky chodby „voňajú jarou“. Sú
plné kvetov, bocianov a tí najstarší
sa pokúsili aj o výtvarné stvárnenie
samých seba: My v rúškach 2021.
Starší školáci toľko šťastia nemajú
– naďalej sa vzdelávajú dištančne.
Mnohých to neteší – radi by sa
vrátili do školy, ale...
Nájdu sa aj školáci, ktorí majú
chuť robiť niečo naviac. To sú
tí, ktorí priniesli do školy online
výsledky a my sme na nich právom
hrdí.
V tomto školskom roku sa okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C - pre žiakov 8. a 9. ročníka,
z dôvodu pretrvávajúceho dištančného vzdelávania, uskutočnilo 8.
februára online formou. Súťažné
úlohy okresného kola boli veľmi
náročné a našim žiakom dali zabrať.
Praktická úloha bola virtuálna
a teoretické úlohy zahrňovali široké
spektrum tém a poznatkov, na ktoré mali žiaci presne stanovený čas.
Naši žiaci zabojovali a ich výsledky
hovoria za všetko. Max Fraštia z 8.B

sa umiestnil na úžasnom 1. mieste
a postúpil do krajského kola olympiády. Soňa Ďureková z 9.B nás
tiež potešila skvelým výsledkom
- získala pekné 9. miesto a zaradila sa medzi úspešných riešiteľov
olympiády. Obidvom súťažiacim
ďakujeme za úspešnú reprezentáciu
našej školy a Maxovi držíme palce
v krajskom kole.
Aj okresné kolo geografickej
olympiády sa tento rok uskutočnilo online formou 5. februára.
Zúčastnili sa na ňom dvaja žiaci
z našej školy – Max Fraštia z 8.B
a Ladislav Miškovský z 8.C. Obaja
žiaci súťažili v rovnakej kategórii
žiakov: v kategórii E žiakov 8. a 9.
ročníka. Ako každý rok, tak aj tento
bola olympiáda zložená z prvej
časti – monotematickej a teoretickej
a druhej časti – praktickej, pri ktorej
žiaci mohli používať atlasy. Úlohy
boli naozaj náročné, ale naši žiaci
si s nimi dokázali poradiť, o čom
svedčí aj fakt, že obaja žiaci sa stali
úspešnými riešiteľmi a Max Fraštia
v ťažkej konkurencii ďalších štyri-

dsiatich súťažiacich obsadil skvelé
4. miesto. Obidvom žiakom srdečne
gratulujeme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy.
Všetko toto nás teší. Chceli sme
sa s touto radosťou podeliť a veríme, že sa nám to aj podarilo.
Mgr. Jana Paulinyová,
Mgr. Martina Fraštiová
Snímky: archív školy

Max Fraštia
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Deti a knihy
„V lese i na lúke šantia pôvabné víly. V nadýchaných šatôčkach a v pestrofarebných
sukienkach, s kvetinovými venčekmi vo vlasoch, tancujú, spievajú a zabávajú sa. Ich
zvonivý smiech sa rozlieha po celej rozprávkovej ríši.
Sú to víly, ktoré sa usilujú pomôcť každému, kto to potrebuje.“
Toto je úryvok z knihy Šľahačková
víla, ktorú sme deťom postupne
na pokračovanie čítali v mesiacoch
január a február. Milé príbehy, ktoré
rozvíjajú predstavivosť a fantáziu
každého dieťaťa, ktoré ich počúva.
A zároveň ich učí, že bez vzájomnej
pomoci to nejde.
Nielen v mesiaci marec, ktorý je
mesiacom knihy, je potrebné deťom
čítať. V materských školách sa o to
usilujeme počas celého školského
roku. Neustále si dopĺňame knižnicu
novými krásne ilustrovanými knihami. Deti si z nich dokážu „čítať“
samy, alebo im číta učiteľka či rodič.
Dôležité je pestovať a prehlbovať
lásku ku knihám u detí už odmalička. Veď kniha je úžasný kamarát,
ktorý nikdy nesklame. Dieťa zároveň
spoznáva aj špecifické prvky kníh
a tlače, ako sú strany, číslovanie
strán, autora, dokážu rozlíšiť poéziu
a prózu. Učia sa pracovať a orien-

tovať v náučných knihách a encyklopédiách, zameraných napr. na
zvieratá, prírodu, vesmír.
Deti si dokážu zamilovať knihy
pravidelným čítaním pred odpočinkom. Tešia sa do postieľok a čakajú
na ďalší príbeh. Majú prehľad o tom,
kde sme skončili. Pamätajú si názov
jednotlivých častí. To všetko svedčí
o tom, že už majú kladný vzťah ku
knihe. Prosia ešte o jeden príbeh
alebo rozprávku. Učia sa múdrosti
skrytej v bájkach. Sledujú premeny

prírody počas celého roka s rozprávkovým hrdinom škriatkom Rozumbriadkom. Sú to úžasné objavy, ktoré
dokáže deťom poskytnúť len kniha.
Šikovné deti si s podporou
a vhodnou motiváciou učiteľky
dokážu vytvoriť aj vlastné knihy, a to
buď individuálne, alebo v skupine
rovesníkov. Deti z triedy Sovičiek sú
veľmi aktívne v tvorbe kníh. Vytvorili
ich už niekoľko, napr. Knihu o koníkoch a v poslednom období reagovali na dianie okolo seba v dnešných
časoch knihou Smutný a znudený
svet. A ako vznikajú takéto knihy?
Každé dieťa, ktoré sa chce zapojiť, si
nakreslí vlastnú stranu, okomentuje
ju a učiteľka napíše text, ktorý dieťa
diktuje. Tvorí sa aj obal knihy s jej
názvom. Strany sa očíslujú a všetky kresby sa zviažu do celku. Je to
zaujímavý proces s jedinečným výsledkom. Skúste to aj doma s deťmi
a čítajte si spolu.
Edita Pekariková, MŠ Obr. mieru
Snímka: archív školy

KSŠ: ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA KSŠ RAJEC
Blíži sa obdobie, kedy sa z vášho dieťaťa stáva školák a prichádza čas zápisu do školy. Pri
tejto príležitosti chceme upriamiť vašu pozornosť na našu Katolícku spojenú školu v Rajci.
Sme škola rodinného typu so zameraním na duchovné hodnoty kresťanského života.

V tejto náročnej pandemickej
situácii bude zápis prebiehať elektronickou formou na stránke školy:
katskola@katskola.sk a bude trvať
do 30. 4. 2021.
Našim žiakom ponúkame kvalitné
vzdelávanie, a to aj prostredníctvom dištančnej výučby cez MS
Teams, Edupage a Smartbooks. Na
našej škole sú vo výchovno-vzdelávacom procese nápomocní aj
asistenti učiteľov, ktorí sa individuálne venujú žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Obzor svojich vedomostí si žiaci
môžu rozšíriť aj pobudnutím v novej
školskej knižnici, ktorá ponúka veľké
množstvo nových a zaujímavých
kníh. Voľný čas si deti môžu spestriť
rozmanitou krúžkovou a mimoškolskou činnosťou.
Škola je plnoorganizovaná, má

školský klub v rannej aj popoludňajšej prevádzke. Cez letné prázdniny
škola organizuje rôzne tábory, ako
napr. tábor pre budúcich prvákov, doučovací tábor, letnú školu.
K správnemu napredovaniu a nadšeniu do práce nám pomáhajú aj
pravidelné sväté omše v školskej

kaplnke, duchovné obnovy žiakov
a iné zaujímavé činnosti.
Vymenovali sme len časť aktivít,
ktoré naša škola ponúka, napriek
tomu veríme, že práve ona bude
vašou voľbou.
S úctou pedagogický kolektív KSŠ
Snímka: archív školy
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Informácie z Cenzuálu
Vo februári (24. 2. 2021) sa uskutočnilo za prísnych
hygienických opatrení riadne zasadnutie výboru aj za
účasti členov dozornej rady, na ktoré bola prizvaná aj
právna zástupkyňa spoločenstva.

Jednanie bolo v zmysle schváleného programu, keď nosnými
bodmi programu boli ekonomické
výsledky hospodárenia spoločenstva, ako aj jednotlivých stredísk
a tiež návrh plánu hospodárenia
na rok 2021, ako aj plán opráv i
investícií. K jednotlivým bodom
podal informáciu predseda Cenzuálu a doplnila ho ekonómka. Ako
sme už informovali v minulom čísle
Rajčana, spoločenstvu sa podarilo
napriek nepriaznivej hospodárskej
situácii v minulom roku splniť plán
zisku + 140-tisíc eur, čo predstavuje plnenie na 100,1 %. Tento výsledok umožní po schválení uzávierky
valným zhromaždením vyplatiť
spolupodielnikom dividendy vo
výške 52,00 eur na
1 hlas, ako bolo aj plánované.
Členovia výboru boli tiež oboz-

námení s výsledkami jednotlivých
stredísk, ku ktorým sa vyjadrili
v diskusii. Následne výbor prijal
uznesenie, ktorým výsledky zobral
na vedomie, vyjadril spokojnosť s
výsledkami vzhľadom na hospodársku situáciu a poďakoval všetkým pracovníkom spoločenstva za
odvedenú prácu.
Čo sa týka návrhu plánu hospodárenia na rok 2021, plánu
opráv a investícií, tieto predložil
predseda s tým, že je zhruba na
úrovni predchádzajúceho roku,
keď plánujeme zisk +140-tis eur,
čo predpokladá aj rovnakú výplatu
dividend ako za minulý rok. V oblasti investícií plánujeme len zrealizovať odložený nákup malotraktora a vyriešiť rekonštrukciu garáže
na stredisku Píla podľa pandemickej situácie, ktorú, žiaľ, nevieme
predvídať. Konkrétne číselné
údaje výsledkov hospodárenia v
tabuľkovej forme za spoločnosť,
ako aj podľa stredísk a tiež návrh
plánu na rok 2021 bude zaslaný
všetkým členom Cenzuálu spolu s
pozvánkou na valné zhromaždenie
v mesiaci apríl 2021.
Ďalším dôležitým bodom zasadnutia výboru bola príprava valného
zhromaždenia (VZ), ktoré je
plánované na 15. mája. Vzhľadom

na zložitú pandemickú situáciu
a núdzový stav, výbor pripravuje
konanie VZ korešpondenčnou
formou, ktoré bude schvaľovať
okrem tradičnej uzávierky, výplatu
dividend a plánu hospodárenia,
aj volebnú komisiu pre voľby do
orgánov Cenzuálu, čo sme mali
možnosť si vyskúšať už minulý rok.
Keďže tento rok je aj rokom
volebným, uskutoční sa aj VZ
špeciálne len k voľbám následne po korešpondenčnom VZ.
Toto špeciálne VZ by sa konalo 2
týždne po korešpondenčnom VZ
s jediným bodom programu, a to
voľbou predsedu spoločenstva,
členov výboru a členov dozornej
rady na ďalšie funkčné obdobie.
Vzhľadom na to, že teraz ešte
nevieme, za akých hygienických
podmienok nám Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Žiline
odsúhlasí konanie tohto VZ (napr.
či sa budú vyžadovať neg. testy
na Covid-19 a podobne), výbor
odporúča členom využiť písomnú formu splnomocnenia, tým
členom Cenzuálu, ku ktorým majú
dôveru a je u nich predpoklad, že
sa fyzicky môžu volieb zúčastniť.
Výbor Cenzuálu chce požiadať
všetkých svojich členov, aby si
pozorne prečítali inštrukcie, ktoré
budú zaslané spolu s pozvánkami
na konanie korešpondenčného aj
volebného VZ. Veríme, že spolu to
zvládneme.
Za výbor: Ing. Karol Dobeš,
člen výboru

MŠ MUDROCHOVA: VYHRALI
SME PROJEKT MÚDRE HRANIE
V súčasnosti, keď všade okolo nás zúri ochorenie
COVID-19, Materská škola Mudrochova funguje striedavo
v obmedzenom alebo v normálnom režime.
Ani táto situácia nezabránila
tomu, aby sme sa zapojili do
projektu Múdre hranie, ktorý
vyhlásilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
Vo februári bol tento projekt
vyhodnotený a pre našu materskú školu úspešne. Z celkového
počtu 2221 žiadostí boli finanč-

né prostriedky rozdelené 706
žiadateľom. Veľmi sa tešíme,
že sme z veľkého počtu materských škôl na Slovensku práve
my vyhrali 1 000 eur, ktoré budú
použité na nákup didaktických
pomôcok, ako napríklad pomôcky na rozvíjanie matematickej
a informatickej gramotnosti, po-

môcky na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, hry a pomôcky
na rozvoj psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, hry a pomôcky na rozvoj reči a pomôcky
na rozvíjanie umeleckej expresie. Z peňažných prostriedkov
sa nakúpia aj stavebnice a knihy
pre deti, ktoré nám pomôžu
skvalitniť výchovno-vzdelávací
proces.
Mgr. Bc. Lenka Slyšková,
MŠ Mudrochova
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Spomienky na Rajec

Jubilanti apríl 2021
65 rokov
Marta Bojanovská
Štefánia Kováčiková
70 rokov
Johana Kubalová, Anton Rybárik
75 rokov
Jozef Mikolka, Juraj Veselý
Jozef Rybár
83 rokov
Irena Kordišová
85 rokov
Júlia Pechová
87 rokov
Antónia Dubcová
94 rokov
Ondrej Mikuš
Srdečne blahoželáme!

Zosobášili sa v Rajci
Dominika Ďurajková
a Marián Krajčoviech – 26.2.2021

Opustili nás
Štefan Grečnár 1936 – 20.2.2021
Jana Smutná 1938 – 21.2.2021
Ján Dubec 1941 – 24.2.2021
Pavol Albert 1959 – 14.3.2021
Ján Stranianek 1962 – 20.3.2021
Uverejnené so súhlasom menovaných
osôb alebo rodinných príslušníkov.

Spomienka
Čas plynie, ale
smútok a bolesť
v srdci zostáva.
Dňa 20.4.2021 si
pripomenieme
30. výročie úmrtia
nášho drahého
otca

1986

Je 70 rokov veľa? V živote človeka je to dosť, ale
budova stojí, sem-tam sa
niečo opraví.
V tomto školskom roku
2020/2021 sa budova terajšej
Katolíckej spojenej školy dožíva
70 rokov. A my, prví deviataci, 85
rokov, ktorí ešte žijeme. Som Gita
Bubeníková, rod. Franeková, už 65
rokov nie som obyvateľkou Rajca, ale
moje korene, detstvo, školské roky
ma v mysli vracajú späť. Rada sa do
Rajca vraciam a občas beriem do
ruky knihu Rajec. V roku 1942, v júni,
mi zomrel môj otec, išla som do 1.
triedy, vtedy ľudovej školy. Pani učiteľka V. Gregušová nám bola druhou
mamou, prežili sme roky II. svetovej
vojny, boli sme tretiaci. Po ukončení
5. ročníka sme putovali po Rajci ako
bezdomovci, budovu meštianskej
školy zbombardovali. 6. ročník sme
prežili v cenzuálnom dome s p. uč.
Jančovičovou, 7. ročník na starej
fare, 8. ročník na rínku v dome p.
Uhlárika na poschodí s triednou

učiteľkou A. Jakubíkovou, až ako
žiaci 9. ročníka v tom čase základnej
deväťročnej školy sme prežili školský
rok v novučičkej budove. Boli sme
dve triedy dievčenská a chlapčenská. Triednou učiteľkou nám bola p.
učiteľka Kováčiková. Prvýkrát sme
sa do triedy prezúvali, mali sme parkety. Rozišli sme sa do škôl a učilíšť
do rôznych kútov Československa.
Roky utekali a my sme sa dožili
50-tky, vďaka našej spolužiačke
Marienke Zafkovej sme sa stretli.
Stretnutie nám spestril spolužiak
Tonko Smieško. Stretnutia pokračovali ešte v 60.-70. rokoch. Postupne
sme odchádzali na večnosť.
V decembri 2020 sme si sľúbili
s priateľkou Jožkou Nesrovnalovou-Jančovičovou, že v lete spolu
prežijeme týždeň v Rajci. Nedodržala to, v januári jej dušička odletela
do nebíčka.
Srdečne pozdravujem mojich
žijúcich rovesníkov, v tejto zlej dobe
prajem všetkým veľa-veľa zdravia.
Gita Bubeníková, Franeková
Snímky: Archív GB,
Kronika mesta Rajec

Michal PIALA z Rajca
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou na teba spomínajú tí,
čo Ťa v srdciach navždy majú.
Manželka, dcéry s rodinami a celá
ostatná rodina.
1963
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