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V MESTE PRIBUDNÚ NOVÉ
STAVEBNÉ POZEMKY
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.
V júni sme mali v Rajci vzácnu
návštevu. Čo bolo dôvodom?
Áno, v júni nás navštívili viacerí vzácni hostia, ako pani štátna
tajomníčka Ministerstva dopravy
a výstavby SR Katarína Bruncková,
predsedníčka ŽSK Erika Jurinová,
národný cyklokoordinátor Peter
Klučka a pretekár v cestnej cyklistike Juraj Sagan. Dôvodom návštevy
bolo slávnostné otvorenie novovybudovaného cyklochodníka Rajec
– Šuja. Chodník bol síce dokončený
ešte v minulom roku, avšak kvôli
pandemickým opatreniam nebola
možnosť takejto slávnostnej príležitosti. Chodník bol vybudovaný
vďaka dotácii ministerstva dopravy
vo výške viac ako 200 000 € a tieto
prostriedky boli mimoriadne
efektívne využité, keď zoberieme
do úvahy, že hlavným benefitom je
bezpečnosť najzraniteľnejšej zložky
dopravy – chodcov a cyklistov. No
a práve bezpečnosť je celkom urči-

te najväčším benefitom, pretože
sme odklonili peších a chodcov
z frekventovanej cesty I. triedy
na bezpečný cyklochodník. Aj
keď tento cyklochodník patrí
k tým kratším, spojili sme ním
ďalšie dva chodníky a umožnili
a uľahčili, dochádzanie za prácou,
školou, podnietili sme tiež ľudí
vyjsť na cyklovychádzky, navyše,
zvýšil sa podiel bežcov či korčuliarov. Pani štátnej tajomníčke, ako
aj pani predsedníčke ŽSK som pri
tejto príležitosti odprezentoval
aj ďalšie smelé plány v súvislosti
s rozvojom cykloinfraštruktúry
v Rajci a Rajeckej doline, pretože
celkom určite sa budeme v budúcnosti uchádzať aj o ďalšie finančné
prostriedky z eurofondov a dotácií.
Na konci mája sa uskutočnilo
mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Čo bolo predmetom rokovania?

Primárne bolo mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolané kvôli schváleniu
zmeny a doplnku územného plánu.
Okrem toho však poslanci schválili
aj predloženie žiadostí o eurofondy
na revitalizáciu vnútrobloku medzi
bytovými domami na uliciach 1.
mája a Obrancov mieru a na sídlisku Sever. A keď som pri eurofondových žiadostiach, neskôr v júni sa
uskutočnilo ďalšie zasadnutie, kde
poslanci schválili opätovné predloženie žiadosti o fondy na vodozádržné opatrenia na ZŠ Lipová
a na oboch materských školách.
Čo sa však týka zmeny a doplnku
územného plánu, obsahuje viaceré
úpravy s cieľom umožniť stavať
v niektorých lokalitách, kde to
predtým možné nebolo, ale to najpodstatnejšie je, že môže pokračovať proces jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Záhumnie.
To je dlho očakávaná správa, čo
to znamená pre budúcu výstavbu
v našom meste?
Základná informácia je, že cca
17 ha pozemkov medzi kúpaliskom
a Tescom, v súčasnosti využívaných
na poľnohospodárske účely, bude
v budúcnosti rozparcelovaných na
stavebné pozemky pre individuálnu aj hromadnú bytovú výstavbu.
S chodníkmi, cestami a sieťami.
Medzičasom sa už uskutočnilo
zasadnutie prípravného výboru,
máme už vybratého zhotoviteľa
jednoduchých pozemkových úprav
(JPÚ) a Okresný úrad v Žiline už aj
vydal rozhodnutie o JPÚ v lokalite
Záhumnie. Čiže proces už naplno
beží a je to naozaj dobrá správa pre
tých, čo chcú stavať, pretože v Rajci
je naozaj obrovský dopyt po bývaní.
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OZNAM: ZMENA V POSKYTOVANÍ
VECNÝCH DAROV JUBILANTOM
Mesto Rajec pripravuje spoločenské stretnutie pre občanov, ktorí dovŕšili 75, 80,
85 a viac rokov veku, na ktorom im bude odovzdaný vecný dar.
Alena Uríková,
vedúca organizačnoadministratívneho
odd. MsÚ Rajec

uvedenú návratku do podateľne
mesta alebo do schránky MsÚ.
O termíne spoločenského
stretnutia budú títo občania následne informovaní.

Svojím podpisom súhlasím
v zmysle Zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov
Meno, priezvisko: ...............................................................................
so spracovaním mojich
osobných údajov pre účely
Dát. nar.: .............................................................
spoločenského stretnutia
občanov mesta.

NÁVRATKA

Bydlisko: .............................................................................................
...................................
Tel. číslo: ............................................................
podpis



Doteraz navštevovali týchto
starších občanov členovia sociálno-zdravotnej komisie pri MZ, čo
však už v súčasnosti nie je možné
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Občania, ktorí majú o toto
stretnutie záujem, môžu svoje kontaktné údaje nahlásiť na Mestskom
úrade v Rajci na I. poschodí, č. dv. 1
a 2, a to v úradných hodinách MsÚ,
resp. telefonicky na t.č. 041/507 65
11 alebo mailom na adresu: podatelna@rajec.sk.
Taktiež môžu odovzdať nižšie

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

PREDRAŽENÁ OSLAVA
NARODENÍN
Vo večerných hodinách dňa 29.
mája 2021 sa osem mladých ľudí
z Rajca, vo veku od 19 do 33 rokov,
v miestnej reštaurácii zúčastnilo oslavy dvadsiatych siedmych
narodenín svojho kamaráta Michala.
Párty bola bujará, pilo sa víno, pivo
a, samozrejme, aj tvrdý alkohol.
Všetkým účastníkom tejto párty
bolo veselo, preto po uzatvorení
reštaurácie pokračovali v zábave na
verejnom priestranstve. Keďže už
bolo po 22. hodine, svojím hlasným
prejavom rušili nočný kľud, dopúšťali sa spáchania priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 47 ods.

1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb.
SNR o priestupkoch. Z uvedeného
dôvodu službukonajúca hliadka
mestskej polície uvedenú oslavu
narodenín ukončila. Napriek tomu
oslávenec Michal a ďalší dvaja
kamaráti pokračovali v zábave,
prešli na Námestie SNP, kde v čase
o 00.40 hod. dňa 30. mája 2021
úmyselne a neoprávnene odstránili orientačné označenie, ktoré
sa nachádzalo rozmiestnené pred
budovou starej pošty, kde prebiehala rekonštrukcia fasády. Následne uvedené orientačné označenie
rozmiestnili pred vchod súčasnej
pošty na Námestí SNP a zariadenie
mliekomatu na Ulici M. R. Štefánika.
Pretože sa mladí muži svojím konaním dopustili spáchania priestupku
proti verejnému poriadku podľa § 47
ods. 1 písm. e) zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch, k predmetnej
oslave sa pripojila aj službukonajúca
hliadka MsP, nie však gratuláciou,
ale uložením pokút v blokovom konaní všetkým účastníkom zábavy.
POOBEDŇAJŠIA SIESTA?
Dňa 2. júna 2021 v čase o 17.40
hod. sa 57-ročný muž z Rajca po
predchádzajúcom vypití väčšieho
množstva alkoholu rozhodol pospať
si na verejnom priestranstve, a to
priamo na Námestí SNP. Svoje

miesto na poobedňajší odpočinok
si našiel priamo na cestnej komunikácii v strede námestia, kde
zaspal. Alkoholom unavenému
mužovi však poobedňajší odpočinok nedopriala službukonajúca
hliadka MsP. Muž svojím konaním
vzbudil verejné pohoršenie, čím sa
dopustil spáchania priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 47
ods. 1 písm. c) zákona č. 372/1990
Zb. SNR o priestupkoch. Na mieste
spáchania priestupku mu bola uložená sankcia v zmysle citovaného
zákona.
Mgr. Adrian Begáň, náčelník
MsP Rajec
Snímky: archív MsP
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Z MIMORIADNEHO MÁJOVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
PRENECHANIE MAJETKU
DO VÝPOŽIČKY TSMR,
S.R.O., RAJEC

Dňa 26. mája 2021
sa uskutočnilo
mimoriadne
zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Rajci.
ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
PROJEKTOV

Riadiaci orgán IROP v 03/2021
vyhlásil výzvu na predkladanie
žiadostí o NFP na dopytovo
orientované projekty so zameraním na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách
a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na
zmenu klímy, ako aj zavádzaním
systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku.
Mesto Rajec vypracovalo
dve žiadosti o NFP (Ul. 1. mája
a sídlisko Sever), ktoré budú
obsahovať výdavky na stavebné
práce revitalizácie vnútrobloku,
stanovené na základe rozpočtu
z realizačnej projektovej dokumentácie od autorizovaného
projektanta. Realizačná PD bola
vypracovaná v roku 2021. V rámci plánovaných oprávnených
výdavkov sú zahrnuté aj možné
nepredvídateľné stavebné práce
v oprávnenej výške do 2,5 %.
Povinné spolufinancovanie mesta
je 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu. Parcely riešeného územia sú vo vlastníctve

OZNAM
Posledné kusy knihy

RAJECká dolina
si môžete zakúpiť
za cenu 26,30 €
v pokladni mesta:
Mestský úrad Rajec,
vestibul, vľavo.

mesta, na stavebné objekty bude
vydané stavebné povolenie. Aktuálne je v procese vybavovania.
Poslanci obe žiadosti jednomyseľne schválili.

NÁVRH VZN
O ZÁVÄZNEJ ČASTI
ZMIEN A DOPLNKOV
Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU
MESTA RAJEC

Uznesením MZ č. 46/2019,
prijatého dňa 23. mája 2019, bolo
schválené začatie obstarania
zmien a doplnku č. 2 Územného
plánu mesta Rajec. Formou výzvy
na úradnej tabuli a webovom sídle
mesta boli oslovení občania, aby
podávali svoje návrhy a pripomienky k návrhu zmien a doplnku
č. 2 ÚP mesta Rajec. Zároveň boli
oslovené komisie pri MZ. Predložené návrhy a pripomienky sa zapracovali do celkového prehľadu
navrhovaných zmien, o ktorých
poslancov informovala Ing. Ivana
Bahledová, vedúca odd. investičnej výstavby a životného prostredia. Poslanci doplnok Územného
plánu mesta Rajec jednomyseľne
schválili.

Návrh prenechania majetku do
výpožičky TSMR, s.r.o., Rajec predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického odd.
Predkladaný materiál výpožičky
majetku Mesta Rajec obchodnej
spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s.r.o., nadväzuje na plnenie uznesenia MZ Rajec č. 94/2020
a uznesenia č. 23/2021, súvisiacich
so založením obchodnej spoločnosti a predmetom jej činnosti.
Poslanci obdržali presný zoznam
majetku, ktorý by sa novovzniknutej spoločnosti Technické služby
mesta Rajec, s.r.o., zapožičal do
bezplatného užívania formou
výpožičky, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané
tým, že spoločnosť s ručením
obmedzeným bude založená ako
integračný sociálny podnik, zameraný na zamestnávanie zdravotne
znevýhodnených a zraniteľných
osôb, na vykonávanie spoločensky
prospešných služieb a verejnoprospešných prác pre objednávateľa
mesto Rajec.
Za založenie integračného sociálneho podniku TSMR, s.r.o., ako
aj za výpožičku majetku pre tieto
technické služby hlasovali siedmi
poslanci (Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš,
Mgr. Augustín a JUDr. Gelatka),
hlasovania sa zdržala Ing. Žideková a Bc. Repková.
Alena Uríková, vedúca
organizačno-administratívneho
odd. MsÚ Rajec

CHCETE VEDIEŤ ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE?

Mobilná APLIKÁCIA RAJEC
zdarma do vášho telefónu!
Formou bleskových správ budete informovaní
o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných
športových či spoločenských akciách...

Aplikáciu RAJEC si môžete stiahnuť:

Google Play alebo AppStore

www. raj e c . s k
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Z JÚNOVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 24. júna 2021 sa
uskutočnilo ďalšie
riadne zasadnutie
poslancov Mestského
zastupiteľstva v Rajci.
PREDAJ, PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ

Uznesením MZ č. 33/2021,
prijatého dňa 29. apríla 2021,
bola schválená prebytočnosť
majetku, predaj pozemku v k. ú.
Rajec, KNC parcely č. 1254/8,
druh pozemku zastavané plochy
o výmere 1 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od KNC parcely č. 1254/6, druh pozemku
zastavané plochy o výmere 53
m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2,
do vlastníctva manželov Mgr.
Vladimír Baďura a Mgr. Mária Baďurová. Na základe uvedeného
bol spracovaný zámer prevodu majetku mesta predajom,
ktorý bol zverejnený. Poslanci
jednomyseľne tento odpredaj
schválili.
Mesto Rajec je vlastníkom
štyroch nebytových priestorov – garáží nachádzajúcich
sa v bytovom dome súp. číslo
1089/34 na Ul. Sama Chalupku.
Tieto priestory sú určené na
nájom pre obyvateľov predmetného bytového domu. Aktuálne
dva z týchto priestorov sú voľné,
neprenajaté. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, §9a, ods. (1) písm. a) je
možné prenechať takéto nebytové priestory do nájmu formou
verejnej obchodnej súťaže.
Predmetom obchodnej verejnej
súťaže je nájom jedného nebytového priestoru jednému uchádzačovi – nájomcovi. Užívanie
nebytového priestoru – garáže
bude slúžiť výlučne len na garážovanie motorového vozidla
a na uskladňovanie príslušenstva
vozidla. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby – nájomcovia bytov bytového domu súp.
číslo 1089/34 s platnou Zmluvou o nájme bytu. Vyhlasovateľ
zriadi na účel otvárania obálok

a vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu,
menovanú primátorom mesta.
Poslancom boli predložené podmienky verejnej obchodnej súťaže, ako aj návrh zmluvy o nájme
nebytového priestoru. Kritériom
pre vyhodnotenie súťažných
návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za 1 m2/rok, pričom
najnižšia hodnota predmetu
súťaže je určená 20,00 € m2/rok.
Poslanci jednomyseľne schválili
podmienky verejnej obchodnej
súťaže, ktoré budú zverejnené
na webovom sídle mesta.

NÁVRHY VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ

Návrh všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov
vo vlastníctve Mesta Rajec je
spracovaný z dôvodu aktualizácie a zosúladenia návrhu VZN
s platnou legislatívou, jeho súčasťou je 6 príloh. Súčasťou VZN
sú prílohy, v ktorých je určená
výška nájomného v jednotlivých
bytových domoch, ktorá sa
stanovuje v zmysle opatrenia MF
SR č. 01/R/2008 v znení opatrení č. 02/R/2008 a č. 01/R/2011,
nesmie prekročiť 5 % z obstarávacej ceny bytu. Výška nájomného sa v prílohách nemení,
naďalej zostáva ponechaná vo
všetkých bytových domoch tak
ako doteraz. Poslanci jednomyseľne návrh tohto VZN schválili.
Ďalší návrh VZN rieši úpravu
výšky finančného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy, na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí. Ďalej rieši
výšku príspevku na nákup potravín a réžiu na základe novely
zákona v oblasti poskytovania
dotácií na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa,
účinnej od 1.8.2021. Poslanci
taktiež tento návrh VZN jednomyseľne schválili.

ŽIADOSŤ
O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
PROJEKTU

Mesto Rajec plánuje predložiť
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok pre projekt s názvom
„Vodozádržné opatrenie v meste
Rajec“. Projekt rieši vybudovanie odvodnenia areálu Základnej
školy na Lipovej ulici (strechy
a spevnené plochy) formou
vybudovania nových zaústení
strešných zvodov do nádrží na
polievanie a v prípade školy aj do
dažďovej záhrady, koncipovanej
ako jednoduchá terénna depresia
s vhodnou rastlinnou výsadbou
a prípadne vodným prvkom (jazierko alebo kaskáda menších jazierok s núteným obehom vody).
Ďalším prvkom bude riešenie
ohradenia časti školského pozemku pri prechodovej chodbe
k telocvični formou zelenej vertikálnej steny (oplotenie s popínavou výsadbou a závlahovým
systémom), ktorý by sa následne
mohol využívať ako priestor pre
„záhradné práce“, prípadne inú
výučbovú aktivitu podobného
typu. V prípade materských škôl
v meste (Ulica obrancov mieru
a Mudrochova ulica) ide o prebudovanie zaústenia dažďových
zvodov do nádrže na polievanie
a spätnú úpravu povrchu (asfaltový chodník) a nahradenie
asfaltovej plochy zatrávňovacou
dlažbou. Všetky navrhované
opatrenia majú riešené prepady
do jestvujúceho odvodnenia,
aby mala voda v prípade intenzívnych zrážok a po naplnení
retenčnej kapacity priestor
na odtekanie. Poslanci návrh
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok schválili.

PERSONÁLNE OTÁZKY
– VYHODNOTENIE
ČINNOSTI NÁČELNÍKA
MSP RAJEC

Uznesením MZ v Rajci č.
64/2020 zo dňa 4. júna 2020 bol
do funkcie náčelníka Mestskej
polície v Rajci menovaný Mgr.
Adrian Begáň.

pokračovanie na strane 6
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Z JÚNOVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

dokončenie zo strany 5
V zápisnici z rokovania MZ zo
dňa 4.6.2020 je uvedené, že po
roku činnosti vo funkcii náčelníka MsP mestské zastupiteľstvo
prehodnotí pôsobenie nového
náčelníka MsP a jeho činnosť. Po
krátkej diskusii poslanci zobrali
na vedomie vyhodnotenie činnosti
náčelníka MsP.

EKONOMIKA MESTA

Poslanci jednomyseľne zobrali
na vedomie rozpočtové opatrenia
o zmene rozpočtu oznámením.

Rozpočtová organizácia mesta
Rajec, Domov vďaky, prehodnotila svoj schválený rozpočet na rok
2021, stav jeho čerpania. Prevažná
väčšina príjmov zariadenia plynie
z pravidelných mesačných platieb
od klientov, ktoré sú len v zákonom
stanovenej výške. Ďalší zdroj príjmu
je štátny príspevok a príspevok
od zriaďovateľa – mesta Rajec.
Zariadenie zo svojich príjmov nemá
možnosť vytvárať finančné rezervy, ktoré by mohli byť použité na
materiálny nadštandard či financovanie mimoriadnych výdavkov.
Z toho dôvodu vedenie Domova
vďaky spolu s vedením mesta
prehodnotilo stav rozpočtu, ako
aj možnosť posilnenia rozpočtu

bežných výdavkov zo získaných
finančných darov. Riaditeľka DV
doručila zriaďovateľovi žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku
z darov na vykrytie výdavkov vo
výške 4 500,00 € na rekonštrukciu
sprchového kúta a toaliet v zariadení DV, ktorú poslanci jednomyseľne
schválili.

PRENECHANIE MAJETKU
DO VÝPOŽIČKY TSMR,
S.R.O., RAJEC

Uznesením MZ č. 46/2021 zo
dňa 25. mája 2021 bola schválená prebytočnosť majetku, spôsob prenechania majetku mesta
a zverejnenie zámeru prenechania
majetku mesta do bezplatného
užívania formou výpožičky vypožičiavateľovi Technické služby
mesta Rajec, s.r.o. JUDr. Gelatka apeloval na poslancov, aby
podporili toto uznesenie hlavne
preto, aby technické služby mohli
začať plnohodnotne vykonávať
svoju činnosť. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci poslanci okrem
Ing. Židekovej, ktorá sa hlasovania
zdržala.

ČINNOSŤ HLAVNEJ
KONTROLÓRKY MESTA

Prehľad plnenia uznesení
schválených MZ Rajec predložila

poslancom hlavná kontrolórka
mesta Mgr. Jarmila Šutá. Tento
prehľad poslanci jednomyseľne
zobrali na vedomie.
Ďalej hlavná kontrolórka mesta
predložila mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
na II. polrok 2021. Poslanci tento
návrh schválili.
Hlavná kontrolórka mesta
predniesla poslancom aj správu
o vykonanej kontrole, ktorá sa týkala kontroly čerpania finančných
prostriedkov zo sociálneho fondu.
Túto správu poslanci zobrali na
vedomie.

INTERPELÁCIE, DISKUSIA

Poslanci predniesli vedeniu
mesta rôzne interpelácie a podnety občanov, ako napr. nedostatok
zubárov, umiestnenie VOK, vývoz
kuchynského odpadu, rekonštrukcia knižnice a pod., ktorými sa budú zaoberať jednotlivé
oddelenia mestského úradu. Na
niektoré interpelácie primátor
odpovedal priamo na rokovaní
MZ.
Alena Uríková,
vedúca organizačnoadministratívneho
odd. MsÚ Rajec
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MŠ Obr. mieru: Úspešný projekt
Zelení škriatkovia
V októbri 2020 sme s potešením prijali grantovú výzvu
spoločnosti TESCO. Jednalo sa o ôsmu edíciu grantového
programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Náš projekt
s názvom Zelení škriatkovia bol podporený sumou 800 eur.
V súlade s jeho zámerom sme
ich využili na skrášlenie prostredia
a rozšírenie hracích prvkov areálu
Materskej školy na Ul. obrancov
mieru. O projekt požiadal zriaďovateľ materskej školy mesto Rajec, ktorý sa aj priamo podieľal na
jeho realizácii napr. demontážou
starých preliezačiek či výsadbou
drevín. Prostredníctvom projektu
sme doplnili komplex pružinových
hojdačiek o netradičnú hojdačku –
štvorsedák v tvare štvorlístka. Je
pre deti veľmi atraktívna a rady ju
využívajú pri skupinovom hojdaní.
Prináša mnoho radosti a zážitkov.
V apríli 2021 sme aj vďaka spolupráci s Cenzuálnym spolumajiteľstvom v Rajci vybudovali záhon
s niekoľkými kríkmi a stromčekmi
bobuľového ovocia. Na základe
odporúčania odborníkov z blízkeho záhradníctva Andrea sme
zasadili červené a čierne ríbezle,
maliny, ostružiny a jostu. V kvetináčoch sme našli miesto pre
rôznorodé trvalky a letničky. Financie sme využili aj na doplnenie
zeminy do vyvýšených záhonov,
v ktorých pestujeme zeleninu
a bylinky.

Naše deti si prostredníctvom
zážitkového učenia pripomenuli
Deň Zeme. Zasadili si do vyvýšených záhonov semená reďkovky
a hrášku. Niekoľkokrát sa zapojili
aj do polievania či pletia buriny.
V súčasnosti pravidelne sledujú
ich rast a s radosťou ochutnávajú
vlastnú úrodu, napr. cíbiky mladej
cibuľky či spomenutú reďkovku.
Na vlastné oči vidia dozrievanie
jahôd a prvé strapce ríbezlí. Počas
slnečných letných dní si budeme,
tak ako aj v predchádzajúcich
rokoch, pripravovať z dopestovanej mäty osviežujúci nápoj. Týmto
spôsobom deti nadobúdajú bohaté poznatky o využívaní rastlín
a zároveň získavajú pestovateľské
skúsenosti a zručnosti. V starostlivosti o zeleň na školskom dvore
nám pomáhajú nielen zamestnanci, ale aj rodičia.
Projekt Zelení škriatkovia bol už
naším tretím úspešným projektom
z grantových programov TESCO.
Vďaka nim a všetkým zainteresovaným subjektom môžeme
skvalitňovať podmienky výchovy
a vzdelávania detí v materskej
škole podľa našich predstáv.

Jana Demeterová,
MŠ, Obrancov mieru, Rajec
Snímka: archív školy

KSŠ: SPOJME RUKY PRE NAŠE DETI
„... ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“ V duchu Werichových slov
sa rodičia, učitelia, žiaci a priatelia KSŠ stretli v jednu júnovú sobotu na brigáde s názvom
Spojme ruky pre naše deti.
Otcovia a dedkovia si vyhrnuli rukávy a s vervou sa pustili do
kosenia nášho veľkého areálu, ako
aj areálu farskej záhrady. Zvyšok ochotných dobrovoľníkov sa
popasoval s čistením a maľovaním
plota. Ani žiaci nezaháľali a pomáhali, kde mohli. Každá práca
ide ľahšie, keď je sprevádzaná
zábavou, úsmevom a dobrým
jedlom. Pre decká boli prichystané

športové súťaže, jazda na poníkovi
a skákací hrad. Dospelí pookriali
pri bohatom občerstvení, ktoré
zavŕšil výborný guľáš. Zdatné
cukrárky a pekárky si zmerali
svoje sily v súťaži o najlepší koláč
a hlavnú výhru si odniesli mamička
Alžbetky Števkovej (3.A), mamička Elišky Štrbovej (4.A) a žiačky
9.A triedy. Súťaž o najväčší počet
dobrovoľníkov a cenu v podobe

výletu vyhrala trieda 2.A.
Veľká vďaka patrí všetkým
zúčastneným, ktorí priložili ruku
k dielu. Zase nás raz presvedčili,
že má veľký zmysel spojiť svoje
sily a dary pre dobrú vec. A to sa
netýka len našej školy, ale aj mesta,
štátu či zeme, veď: „Když ten dá to
a ten zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost.“
Eva Javorská, KSŠ Rajec

Rajčan
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RAJECKÉ KULTÚRNE
štvrtok

24.6.

Jánska vatra

piatok

23.7.

19.00

Kríž pod Dubovou

nedeľa

Rajecká Retrojazda

27.6.

10.00

Námestie SNP

sobota

RajRockFest

3.7.

19.00

21.00

Špindl 2, 20
Námestie S

sobota

Letné kino

24.7.
21.00
sobota

24.7.

13. ročník
Futbalové ihrisko

Letné kino

19.00

Ženská na v

Námestie S

Tanečná z

by DEEJAY-J

Futbalové i

11.00

Rajecký športový
deň 2021

Námestie SNP

30.7.
21.00

Pat a Mat v
Námestie S

nedeľa

Zober bicykel a príď!

sobota

Letné kino

sobota

10.7.

11.7.
10.30
piatok

16.7.
21.00
sobota

17.7.
21.00

piatok

31.7.

cyklistika
Námestie SNP

Letné kino pod hviezdami

Príliš osobná známosť, 2020, ČR
Námestie SNP

Letné kino pod hviezdami
Máša a medveď, 2020, RU
Námestie SNP

Letné kino

Šťastie je krá

21.00

Námestie S

nedeľa

Repete zla
Dušan Grú

1.8.

16.00

Námestie S

sobota

Latino pá

19.00

Námestie S

7.8.

Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktu

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznam
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E LETO 2021

o pod hviezdami

019, ČR
SNP

o pod hviezdami

vrchole, 2019, ČR

SNP

zábava SK/CZ Hity

JANY

piatok

13.8.
19.00
sobota

14.8.
16.00
piatok

27.8.

MESTO
RAJEC

Predmaratónsky predvečer

3. ročník
Futbalové ihrisko

Rajecký jarmok
a Rajecký maratón

Námestie SNP

Spomienková slávnosť
k 77. výročiu SNP

ihrisko

15.00

Námestie SNP

o pod hviezdami

sobota

Rozlúčka s prázdninami

vo filme, 2016, ČR
SNP

o pod hviezdami

ásna vec, 2020, ČR

SNP

até šlágre:
úň

SNP

28.8.

19.00

diskotéka
Futbalové ihrisko

nedeľa

Krúžkobranie

29.8.

15.00

Rajčan

prezentácia rajeckých krúžkov
Námestie SNP

streda

Výstup na vežu na Dubovej

15.00

Námestie SNP/vyhliadková veža

1.9.

árty

SNP

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

uálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

my. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

Rajčan
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Rajecké kultúrne leto 2021
Oddelenie kultúry a športu odštartovalo Rajecké kultúrne leto 2021 hneď niekoľkými
akciami. Niektoré už známe a obľúbené z minulosti a niekoľko noviniek, ktoré sme
zažili v Rajci po prvýkrát.

Mgr. Tomáš Stránský

Krásne počasie a dokonalá spolupráca so všetkými záchrannými
zložkami, Cenzuálnym spolumajiteľstvom a Technickými službami
mesta Rajec, spolu s aktivitami
oddelenia kultúry a športu sa postarali o veľmi krásne dopoludnie
pre naše deti na podujatí Rajecký
deň detí. Rajčania, ale aj školáci,
ktorí sa zapojili do čistenia nášho
okolia a prírody v rámci Dňa Zeme
a zapojili sa aj do súťaže o „najväčšiu vyzbieranú kopu smetí“,
boli odmenení darčekovými predmetmi od mesta Rajec. Veľmi ma
teší, že sa rozbieha spolupráca
mesta aj s miestnymi organizáciami, čoho ukážkou bolo rodinné
popoludnie organizované Aktívnym parkom Rajec v spolupráci
s mestom Rajec – Braňo Jóbus
pre deti. Mojou víziou je, aby sa
väčšina podujatí v meste organizovaných miestnymi klubmi či organizáciami organizovala v spolupráci s mestom Rajec a mohli sme
tak spoločne priniesť Rajčanom
ešte viac kultúrnych a športových
zážitkov. Tretí ročník festivalu
Pro Musica Nostra Thursoviensi,
ktorý tento rok odštartoval v Rajci
v rímskokatolíckom Kostole sv.
Ladislava, bol krásnym umeleckým zážitkom v podaní Gabriely
Beňačkovej a Ľubomíra Brabeca.
Deň letného slnovratu patrí rôznym zvykom a poverám. Atmosféru magickej noci tento rok v Rajci
umocnilo pálenie jánskej vatry,
ktorá symbolizuje víťazstvo slnka

Rajecký deň detí

nad tmou. Najkratšia noc v roku
bola a je vždy čarovná a tento rok
sa premiérovo uskutočnilo podľa
tradície pálenie jánskej vatry pri
Kríži pod dubovou presne na
Jána. Ochutnávka Rajeckého piva,
skupina Farizeo, zapálenie jánskej
vatry, tradičný chlieb s masťou
a cibuľou a krásne pripravený
a vyčistený priestor okolo kríža aj
celého chodníka, prilákal stovky
ľudí. Cestu ku krížu si našiel každý,
kto chcel zažiť niečo nové. Aby
však bolo podujatie v budúcnosti prístupnejšie naozaj všetkým,
zvažujeme upustiť od tradície
a zorganizovať Jánsku vatru počas
víkendu. Keďže myslíme ekologicky, na Jánskej vatre mali premiéru
vratné poháre s krásnym motívom
mestskej radnice. Za zálohu 2
eurá ste dostali svoj nápoj v jedinečnom pohári, ktorý ste mohli
vrátiť, alebo si ho odniesť domov
ako suvenír. Výsledkom bol skoro
nulový odpad, prázdne odpadkové koše a žiaden neporiadok
po okolí. V budúcnosti sa budete
stretávať s týmito pohármi na
každej akcii na území mesta. Som
veľmi rád, že ma v tomto zámere
vedenie mesta podporilo a podarilo sa mi ho presadiť. Ďalšou
akciou na území mesta bola

tradičná Rajecká retrojazda, kde
náš divadelný súbor Kožkár počas
pandémie nezaháľal, nacvičil si
a pripravil predstavenie pre deti
Budkáčik a Dubkáčik. Už teraz sa

Pro Musica Nostra Thursoviensi
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môžete tešiť na ďalšie predstavenie pre dospelých, plánované na
september. Moja dlhoročná vízia
zorganizovať Rajecký športový
deň na námestí sa mi tento rok
podarila a 9. ročník sa tam naozaj
organizoval! Niekoľkomesačné
prípravy s realizáciou a umiestnením plážového ihriska a organizovaním tisíc maličkostí stáli za
to. Zažiť ste mohli vypäté turnaje
v plážovom volejbale, zumba maratón, spinning maratón, vystúpenie kapely Cvrčkovia, štandardne
bohatú tombolu a zábavu až do
noci. Plážové ihrisko bude inštalované pre vás všetkých na námestí
až do 8. augusta a počas tejto
doby si ho môžete všetci bezodplatne užívať. Pre naše deti môže
slúžiť ako obrovské pieskovisko či
ihrisko a v poobedných hodinách
ho môžete využívať na hranie
plážového volejbalu či plážového
futbalu. Ihrisko je dostupné bez
obmedzení či rezervácií. K ihrisku
je inštalovaná aj solárna sprcha,
umiestnená pri fontáne, na oplach
nôh alebo osvieženie. Ihrisko aj
sprcha slúžia nám všetkým, preto
bude záležať hlavne od nás, ako
s nimi budeme zaobchádzať a či
rovnaký model zvolíme aj v budúcnosti. Už na druhý deň po
tomto krásnom podujatí nás opäť
čakala na námestí ďalšia akcia
pre deti. Po prvýkrát sa v Rajci na
námestí organizovali detské cyklistické preteky a hlavný sponzor
podujatia si pripravil pre každého
malý darček. Preteky boli v rámci Slovenského pohára v cestnej
cyklistike a mohli sme vidieť
krásne športové súboje. Toto leto
sa môžete tešiť na úplne nové
letné kino, ktoré bude tri víkendy
po sebe. Nové originálne plátno,

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI
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Jánska vatra

projektor či cinemabox budú určite zárukou dokonalého zážitku.
Naši seniori sa môžu tešiť prvú
augustovú nedeľu na Repete zlaté
šlágre v podaní Dušana Grúňa
a ďalšia víkendová sobota už bude
patriť po prvýkrát v Rajci Latino
párty. Na kultúrnej časti Rajeckého maratónu a Rajeckého jarmoku sa môžete tešiť na hviezdu
večera Kaliho. Na konci prázdnin
nás čaká nová akcia s názvom
Krúžkobranie, ktorá bude slúžiť
na prezentáciu miestnych klubov,
organizácií a škôl, kde budú môcť
prezentovať svoju činnosť a zároveň bude akcia slúžiť aj ako nábor
nových členov. Preto ma všetky
spomenuté organizácie môžu už

inzercia

v tejto chvíli osloviť a budeme sa
tešiť na spoluprácu.
Ako ste si už určite všimli,
počas našich podujatí používame
množstvo nového inventáru, ktorý
bude dlhé roky slúžiť nám všetkým. Či už sú to nové stany, stoly,
lavice, zástena, letné kino, lehátka
a množstvo iných detailov, vďaka
ktorým podujatia vyzerajú naozaj
profesionálne. Je výborné, že vedenie mesta našu činnosť dostatočne podporuje a konečne patrí
aj kultúra v meste k prioritám.
Mgr. Tomáš Stránský, vedúci
odd. kultúry a športu
0910 909 049
tomas.stransky@rajec.sk
Snímky: archív MsÚ

inzercia

AKCIA -20% do 30.9.2021

AKCIA -20% do 30.9.2021

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU

Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.

VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
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ĎALŠÍ ÚSPECH RAJECKÉHO GYMNÁZIA:
OBSADILI SME 2. MIESTO V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI PUŠKINOV PAMÄTNÍK
Do VII. ročníka súťaže Puškinov pamätník sa elektronicky prihlásili žiaci z 54 slovenských
miest. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo na vysokej odbornej i organizačnej úrovni dňa 7.
júna v Lučenci za prítomnosti viacerých slovenských i ruských osobností.
Do kina Apollo v tento deň pricestovalo 12 vybraných recitátorov
vrátane žiačky I.A triedy nášho
gymnázia Simony Mihalcovej.
O konečnom poradí v umeleckom
prednese poézie a prózy rozhodla porota v zložení Ivan Bella,
Alica Hrončeková, Viliam Švec po
posúdení súťažnej videonahrávky.
V priebehu podujatia najlepších
súťažiacich ocenili: Alexandra Pivková (primátorka mesta Lučenec),
Augustín Čisár (predseda organizačného výboru), Igor Bratčikov
(veľvyslanec Ruskej federácie
v SR) a Ivan Bella (prvý slovenský
kozmonaut). V rámci finálového
literárneho galavečera vystúpili:

Martin Babjak, Otokar Klein, Eva
Horňáková, Viliam Švec, Beáta Dubasová, Ondrej Kandráč a Kalinka.
Naša žiačka Simona Mihalcová
sa tešila z 2. miesta v prednese
ruskej poézie. Talentovaná žiačka
I.A triedy získala hodnotné ceny
aj finančný dar. Obvyklou cenou
pre víťaza je pobyt v Petrohrade,
motivácia posunúť sa v budúcom
roku o stupienok vyššie. Rodáčka
z Ďurčinej vníma svoj úspech ako
skúsenosť a príležitosť zlepšovať
sa. „Už iba to, že ma vybrali medzi
finalistov, bolo nečakané. Bolo
pre mňa cťou stáť vedľa všetkých
tých ľudí, či už poroty, hostí, alebo
súťažiacich. Užívala som si každý

moment, každú chvíľu. No najviac
ma prekvapilo moje umiestnenie.
Nečakala som taký úspech, som
zaň veľmi vďačná,“ zhodnotila
Mihalcová.
Žiačku na súťaž pripravovala
lektorka ruského jazyka rajeckého
gymnázia Irina Kostina. Simona
Mihalcová hodnotí výber svojej
strednej školy ako správnu voľbu:
„Táto škola je plná nielen úžasných
žiakov, ale aj učiteľov! Fungujeme
tu na veľmi priateľských vzťahoch.
Veľa nových skúseností a poznatkov
mi dalo rajecké gymnázium, aj keď
zatiaľ prešiel len veľmi krátky čas.“
Mgr. Tomáš Hmíra, Gymnázium
na Javorovej ul.

ZŠ LIPOVÁ: ABY ŠKOLA NEBOLELA...
(RADY PRE BUDÚCICH PRVÁČIKOV)

Brány škôl sa zatvorili. Školáci oddychujú po náročnom školskom roku, v ktorom aj boli,
aj neboli v škole. Aj sa učili, aj sa trápili. Niektorí podávali výborné výkony, iní čakali, že
výkony prídu samy.

Teraz by sme chceli osloviť rodičov a školáčikov, ktorých vstup do
školy ešte len čaká. Tí sa rozhodne
na školu tešia. Chceme im odkázať,
že aj my sa tešíme na nich a posielame odkaz, čo od nich očakávame.
Pod školskom zrelosťou chápeme
pripravenosť školáka na prvú triedu.
Prvá trieda je pre každého školáka
veľmi dôležitá: naučí sa čítať, písať,
počítať – položia sa základy pre
budúci život.
Čo má teda budúci prvák/prváčka vedieť? Meno a adresu svojho
bydliska, mená členov svojej rodiny,
má hygienické návyky, pozná základné farby, geometrické tvary, čísla
od jeden do päť, časti tela, niektoré
zvieratá, vidí rozdiely v podobných
obrázkoch, vyhľadá, ktorý z obrázkov tam nepatrí, pozná, ktorý predmet je väčší, ktorý menší, pozná, čo
je na obrázku, prerozpráva príbeh,
pozná básničky, vie reprodukovať
známu rozprávku, zaspieva obľúbené piesne, rozopne a zapne gombíky, zips, zaviaže si šnúrky (v súčasnosti veľký problém), samostatne
sa oblečie, správne drží písacie

potreby, omaľovánku vyfarbuje tak,
že farby nepresahujú líniu obrázkov,
orientuje sa v priestore (hore, dole,
vedľa, pod, nad, vpredu, vzadu,
uprostred, vpravo, vľavo, prvý,
posledný, pred, za...), vie skákať na
jednej nohe, behať, preliezať, chytať
a hádzať loptu, udrží pozornosť
na istý čas (10 – 15 minút) – nenechá sa vyrušiť vonkajšími vplyvmi,
neprerušuje prácu, rešpektuje
autoritu, reaguje na pokyny a je
schopné plniť primerané úlohy podľa inštrukcií, je schopný sa odpútať
od rodičov – neplače, komunikuje
s dospelými.
Na určitej úrovni by mala byť,
samozrejme, aj reč. Rozprávanie
by malo byť zrozumiteľné, s dostatočnou slovnou zásobou. Hlásky
by mali byť vyslovované správne,
chyby výslovnosti by mali mať len
fyziologický charakter (chýbajúce
predné zúbky).
Všetky spomenuté zručnosti majú
predškoláci rozvinuté na rôznej
úrovni. To neznamená, že celé
leto budú rodičia drilovať činnosti,
v ktorých dieťa nie je dostatoč-

ne zručné či šikovné. Poďte na to
hrou. Súťažte v obliekaní, prezliekaní, obúvaní. Menujte všetko to,
čo vidíte na prechádzke, hrajte sa
pexeso či iné obľúbené spoločenské
hry. Triafajte loptu do koša, vešajte
bielizeň, trochu spolu varte, pečte,
čistite zemiaky. Pripravte si šalátik – zeleninový, ovocný a potom
so zatvorenými očami hádajte, čo
ste si práve vložili do úst. Bicyklujte, skáčte škôlku, cez švihadlo,
potrápte kolobežku, kolieskové
korčule. Dajte si zmrzlinu a potom
vymenujte, akú ste si ešte mohli dať.
Choďte na výlet a potom všetkým
porozprávajte, čo ste zažili. Hľadajte
5 červených, 5 zelených, 5 modrých
vecí. Uložte ich na stôl, potom niečo
schovajte a ostatní budú hádať, čo
chýba. Listujte si v encyklopédiách. Nájdete tam veľa zaujímavých
obrázkov: ako rastie strom, ako sa
stavia dom, z akých častí sa skladá
naše telo... Tešte sa z každého dňa.
Pozdravujú vás učiteľky – prváčky
zo Základnej školy na Lipovej ulici.
Mgr. Jana Paulinyová,
ZŠ Lipová
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Informácie z Cenzuálu
Poslednú májovú nedeľu sa konalo v Kultúrnom dome v Rajci valné zhromaždenie
podielnikov Cenzuálu s jediným bodom programu – voľbou predsedu spoločenstva, členov
výboru a dozornej rady na nové päťročné funkčné obdobie od roku 2021 do roku 2026.
Z počtu právoplatných voličov
s celkovým počtom
hlasov 1 806,32 sa
volieb zúčastnili voliči s počtom hlasov
1 113,44, čo predstavuje 61, 6%
hlasov. Valné zhromaždenie bolo
uznášaniaschopné. Na zvolenie
predsedu, členov výboru a DR bolo
potrebné získať minimálne 903,16
platných hlasov.
Volebná komisia v zápisnici o konaní a výsledku volieb konštatuje,
že za predsedu spoločenstva bol
opätovne zvolený Ing. Peter Pekara,
za členov výboru boli zvolení: PhDr.
Ivan Žilinčík, p. Anna Makuková, p.
Štefan Rybár, p. Marián Tarana, Ing.
Karol Dobeš, p. Juraj Židek, Ing.
Tomáš Piala, za členov DR boli zvolení: Ing. Štefan Smieško, Ing. Karol
Huljak, p. Jozef Pekara, Ing. Jaroslav Špánik, Ing. Ján Rybárik. Kópia
zápisnice bola vyvesená na úradnej

tabuli na budove Cenzuálu a zverejnená na internetovej stránke.
Následne dňa 1.6.2021 sa konalo spoločné zasadnutie členov
výboru a DR, kde hlavným bodom
programu bolo oboznámenie sa
s výsledkami volieb a vyhodnotením
priebehu valného zhromaždenia.
Novozvolený výbor vyslovil spokojnosť s priebehom a najmä účasťou
podielnikov na voľbách vzhľadom
na epidemiologickú situáciu. Predseda spoločenstva zablahoželal
novozvoleným členom výboru a DR
a tiež poďakoval členom volebnej
komisie a pracovníkom podieľajúcim sa na príprave a priebehu VZ.
Členovia DR si tiež zvolili medzi
sebou predsedu DR, ktorým sa stal
opäť Ing. Karol Huljak.
Ďalšími bodmi programu boli
aktuálne výrobno-ekonomické
otázky a bod rôzne. Predseda spolu
s ekonómkou informovali, že vývoj
hospodárenia ide v súlade s plá-

nom, odbytové ceny dreva a výrobkov z neho naďalej stúpajú. Bola
podaná informácia o ťažbe dreva
a pestovnej činnosti. Pozitívne bolo
hodnotené zakúpenie malotraktora
pre práce v lesnej škôlke a mulčovanie pozemkov v Porubskej doline.
V rôznom bola podaná informácia
o účasti Cenzuálu na Rajeckom dni
detí na námestí SNP.
10. júna nás navštívili zástupcovia
nášho družobného Lesného spoločenstva zo Štiavnika, čím opätovali
našu návštevu ešte z obdobia pred
pandémiou. Spoločne s predsedom
a členmi výboru sme si vymenili
svoje skúsenosti a prezreli si naše
pracoviská. V sobotu 12. júna sa
konal v našej Porubskej doline 25.
ročník MTB pretekov – Medveďák
2021, na ktorom sa podieľal poskytnutím priestorov chaty, komunikácií
a cenami aj náš Cenzuál.
Za výbor spoločenstva:
Ing. Karol Dobeš

ZUŠ – NAŠI ABSOLVENTI

Je neuveriteľné, ako sa za posledné dva roky zmenil svet. To, čo sme považovali za
samozrejmé, sa zrazu stalo výnimočným a nedostupným. Koncertné sály sa zavreli
a umenie ostalo na vedľajšej koľaji.

Minuloroční absolventi našej školy
mali smolu a zastihol ich lockdown.
Koncert absolventov sa nemohol
uskutočniť ani v náhradnom termíne
na jeseň. Ale naše priania boli vyslyšané a naši terajší absolventi mohli
na slávnostnom absolventskom koncerte vystúpiť. Všetko sa to odohralo 16. júna vo veľkej sále Kultúrneho
domu v Rajci. Na sviatočne vyzdobenom pódiu absolventi predviedli
svoje umenie, čo sa za roky strávené
v umeleckej škole naučili. Za účasti
rodičov, starých rodičov, súrodencov
a rodiny ukázali, že venovať sa umeniu je úžasné a obohacujúce. Nič
nenahradí radosť a hrdosť rodičov
na svoje deti, ktorým obetovali svoj
voľný čas a pohodlie. Škoda len, že
sme nemohli vidieť úsmevy v obecenstve. Rúška zakrývali pol tváre
a usmievali sa aspoň oči. Absolventi
predviedli výborné výkony a je nám
ľúto, že sa s väčšinou z nich uvidíme
iba sporadicky a na dni strávené
v ZUŠ budeme spolu iba spomínať.

Po vystúpení sa uskutočnil slávnostný akt, na ktorom dostali absolventi
zmenšeninu tabla na pamiatku
a darček s krásnou ružou. Nerád by
som zabudol na našich výtvarníkov,
ktorých absolventské práce boli
vystavené na rajeckej radnici. Veľké
poďakovanie patrí pedagógom,
ktorí sa nezištne a obetavo venovali svojim zverencom. S nejedným
z nich sa predstavili na celoštátnych
a medzinárodných súťažiach (hudobných aj výtvarných) a získali rad
významných ocenení.
Prajeme našim absolventom

v budúcom živote veľa možností
stretávania sa s kultúrou, vlastného
muzicírovania a výtvarných a tanečných prezentácií. Sme na vás veľmi
hrdí.
Dúfam, že už nikdy nezažijeme
obdobie, keď sme nemohli organizovať koncerty, besiedky a stretávať sa
spoločne s rodičmi a žiakmi. Dávajme si na seba pozor a v septembri
sa tešíme, že sa spolu stretneme.
Prajeme vám krásne, slnkom zaliate
leto.
PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ
Snímka: archív školy
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Medvedí
okruh 2021
Medveďák v Porubskej doline,
ktorý sa uskutočnil 12. júna, bol
veľmi peknou športovo-rodinnou
akciou pre všetkých správnych
cyklistov či ich priateľov, nadšencov a aj rodinných príslušníkov
z mnohých kútov Slovenska. Aby
sa tieto preteky mohli uskutočniť, bolo potrebné urobiť viaceré
zmeny v organizácii, ale výsledok dopadol na výbornú.
Porubská dolina ožila krásnymi výkonmi cyklistov, ktorí mali
tentokrát výborné podmienky, čo
sa potvrdilo v mužskej kategórii,
keď víťaz Patrik Podolák z Kubicašport Žilina vytvoril traťový
rekord v čase 53 min. a 55 s.
Celkovo bolo pod jednu hodinu
na mužskej trati osem cyklistov. V ženskej kategórii vyhrala
Ľubica Mitalová z Detvy, juniorov
Marko Veselý z Rajca a žiakov
Michael Jurický z Rajca pretekajúci za Akadémiu Petra Sagana.
Z Rajčanov bol najrýchlejší
Zdenko Koleda, druhý skončil
Vlado Rybár, tretí Miroslav Jurický, Ľubomír Pekara, ktorý ako
jediný absolvoval všetky ročníky
Medvedieho okruhu, sa musel
popasovať s defektom, ale do
cieľa nakoniec dorazil.
Chceme sa poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí podporili túto
krásnu akciu a prispeli k naozaj
hladkému a bezproblémovému
priebehu súťaže. Hlavne ďakujeme za poskytnutie priestorov
Cenzuálnemu spolumajiteľstvu
Rajec, za vstup do doliny a tiež
za krásne vázy pre víťazov
a pomoc pri odovzdávaní cien.
Ďalej ďakujeme mestu Rajec, p.
Stránskemu z oddelenia kultúry
a športu, kvetinárstvu Tulip, Kofole, predajni Fit p. Pekný, firme
LECOL a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na toto
podujatie.
Tiež sa treba poďakovať všetkým dievčatám na prezentácii,
ktoré svoju novú úlohu zvládli
na výbornú, a Jankovi Vanákovi
za poľovnícke špeciality, ktoré
sme si opäť vychutnávali z jeho
varešky.
Ďakujeme vám všetkým!
Športový klub polície
Janka Žideková

Bežecké zvesti
Triatlonovú sezónu na Slovensku naštartoval Maratón klub
Rajec 1. mája organizovaním MSR v kros duatlone (beh 8 km
– MTB 32 km – beh 4 km) na rybníku Košiare. V stočlennom
pelotóne pretekárov sa predstavilo aj 17 našich členov.
Medzi elitou bol najlepší Miroslav Hájek na 9. mieste,Michal
Pekný na 12.,Marek Kasman na
21. Majstrovské tituly si vybojovali:
Kristián Brezáni v kat. dorastenci,
Katarína Zimenová v kat. juniorky,
Bohdan Jonek v kat. žiaci a Pavol
Uhlárik v kat. veteráni skončil tretí.
8. mája na podujatí Endorfun
- Fačkovské sedlo - Kľak - Vríčanské sedlo - Chata Žiar (11,2 km
+ 638 m) patrili prvé tri miesta
Rajčanom: Jakub Kšíňan - 1:09:14,
Štefan Brezáni - 1:11:09, Braňo
Michalec - 1:16:44. Na dlhšej trase
cez Skalky a Jankovú (20 km +
995 m) boli za sebou Ján Piala 2:24:32, Michal Hulinko 2:25:08,
Petra Cibulková - 2:25:24 (2. žena)
a Pavol Uhlárik - 2:26:13.
Na 27. behu Memoriálu Jozefa
Gabčíka z Poluvsia do kasární
v Žiline (11,68 km) bolo z 252
bežcov 16 Rajčanov. V hlavnej
kategórii do 39 rokov zvíťazil nový
člen MK Rajec Tomáš Michalec 41:26, 3. skončil Ján Piala - 43:18,
5. Jakub Kšíňan, 6. Michal Pekný.
Kategóriu nad 60 rokov vyhral
Pavol Uhlárik - 54:11.
30. mája ožilo rajecké Námestie
SNP vďaka Behu rajeckým rínkom
od lezúňov až po deti do 15 rokov.

Zo 150 štartujúcich detí odviedli
mimoriadne výkony súrodenci Galovičovci - Matej, Nikolaj, Emma,
Alexandra, Charlot Macaková,
Sabina Brezaniová, Karolína Kupková, Sofia Kalinová, Alexandra
Kavcová, Bohdan Jonek a Samuel
Kšíňan.
Žilinská bežecká liga 1. kolo (3
km): 1. Kristián Brezáni - 9:52,
Ján Piala - 9:59, Jozef Straňanek
- 11:13, Pavol Uhlárik - 12:23,
Katarína Zimenová - 12:28. 1000
m - Bohdan Jonek - 3:02, Samuel
Kšíňan - 3:18, Karolína Kupková
- 3:38.
5. júna Banskobystrický maratón: 3.miesto Tomáš Michalec
- 2:38:36, polmaratón - 2. miesto
Rastislav Kalina - 1:15:46.
Naše mladé triatlonové nádejné pretekárky Karolína Kupková,
Alexandra Kavcová a Katarína
Zimenová sa zúčastnili v Bratislave na Superšprinte v triatlone
a aqutlone.
Všetkých športových nadšencov pozývame na 38. rajecký
maratón, ktorý sa uskutoční 14.
augusta – bližšie info na stránke:
www.rajeckymaraton.sk.
MK Rajec
Snímka: archív klubu
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ZVEREJŇOVANIE JUBILANTOV
V MESAČNÍKU RAJČAN

Mesto Rajec pripravilo od 18. 6. 2021 zmenu v spôsobe
zverejňovania jubilantov v spoločenskej rubrike
mesačníka Rajčan.

Nariadenie GDPR, teda
všeobecné nariadenie na ochranu
osobných údajov, ktoré stojí nad
slovenským ústavným zákonom,
musia dodržiavať všetky organizácie a inštitúcie pracujúce
s osobnými údajmi. Medzi ne patrí
aj územná samospráva. V prípade
porušenia tohto zákona sú organizáciám a inštitúciám udeľované
nemalé sankcie. Meno a priezvisko
spadajú do kategórie osobných
údajov a bez súhlasu dotknutých
osôb by ich zverejňovanie porušovalo predmetný zákon.
Ak budete chcieť byť zverejnení,
zastavte sa na mestskom úrade.
V prípade občanov, ktorí slávia
v blížiacom sa mesiaci 65, 70, 75,
80 a viac rokov života a majú záujem zverejniť svoje jubileum v mesačníku Rajčan, je možnosťou len
osobná návšteva Mestského úradu
Rajec. Na mestskom úrade jubilant podpíše žiadosť o zverejnenie

svojho jubilea a taktiež súhlas so
zverejnením tohto jubilea.
V prípade imobilných obyvateľov, ktorí by chceli byť v rubrike zverejnení, stačí zavolať na
telefónne číslo 0918 592 966 alebo
zaslať žiadosť mailom na adresu:
alena.urikova@rajec.sk. Poverená osoba následne jubilujúceho
osobne navštívi a prinesie súhlas
so spracovaním osobných údajov
priamo k nemu domov.
Takto ošetrené údaje budeme
môcť následne uverejniť v spoločenskej rubrike mesačníka Rajčan.
Pre bližšie
informácie kontaktujte:
Jitka Uhláriková, t.č. 041/5076511,
e-mail: jitka.uhlarikova@rajec.sk
alebo Alena Uríková,
t.č. 0918 592 966,
e-mail: alena.urikova@rajec.sk
Alena Uríková, vedúca.
org.-adm. odd. MsÚ Rajec
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Jubilanti júl 2021
70 rokov
Jozef Chodelka
Srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Dominik Kromka – marec
Peter Ligas – apríl
Soﬁa Rybárová – jún

Zosobášili sa v Rajci
Žaneta Slyšková
a Marek Galko – 5.6.2021
Marijana Zdravković
a Matej Matejka – 11.6.2021
Katarína Galiová
a Michal Baránek – 12.6.2021
Kristína Domanická
a Ing. Tomáš Židek – 19.6.2021
Mgr. Jana Brezániová
a Juraj Langa – 26.6.2021
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných
príslušníkov.

Naše deti majú rady pohyb
V období detstva sa
kladú základy pohybu
a ich pevnosť rozhoduje
o tom, ako sa bude
organizmus správať
v dospelosti a starobe.
Práve v predškolskom období
má dieťa priaznivé predpoklady
na osvojenie si rôznych pohybových a telovýchovných cvičení. Veľkú pozornosť aj v našej
materskej škole preto venujeme
zdraviu a zdravému životnému
štýlu a snažíme sa čo najviac
zaraďovať do denného programu
zaujímavé pohybové aktivity aj
počas pobytu vonku. Na rôzne
pohybové aktivity, ako je: jazda
na kolobežkách medzi prekážkami, hod lopty na cieľ, lezenie
v tuneli, skok vo vreci, štafetový
beh, využívame nielen školský

dvor, ale aj blízke detské ihriská.
Prostredníctvom týchto pohybových aktivít pri pobytoch vonku
sme s deťmi plnili aj výkonové
štandardy zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Deti si
tak osvojili schopnosť čestného

športového zápolenia, dokážu
sa zmieriť s prehrou, dodržiavať
spoločné pravidlá hier, preukázali
schopnosť prispôsobiť sa skupine
pri spoločnej činnosti.
Dana Dubeňová, MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy

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
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