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PRÁCE NA ŠPORTOVEJ 
HALE NAPREDUJÚ

Už niekoľko týždňov pokračujú 
práce na dokončení športovej 
haly. Ako napredujú práce?

Keď zoberieme do úvahy súčas-
nú situáciu, či už s nedostatkom 
materiálu, alebo zhoršujúcou 
sa covidovou situáciou a karan-
ténami medzi zamestnancami, 
ide stavba plus-mínus v zmys-
le harmonogramu. Je to veľká 

stavba, každé meškanie dodávky 
nejakého materiálu je problém 
a časovú stratu je potrebné 
dohnať. Keďže má niekoľko 
desiatok rokov, a v takom 
stave sa objekt aj nachádzal, 
množstvo prác v prvej polovi-
ci rekonštrukcie bolo búracích 
a sanačných. Jednoducho na 
prvý pohľad nenasvedčujúcich, 

že by stavba zásadne napredo-
vala. V súčasnosti už je to lepšie 
aj na pohľad, pretože namiesto 
starých priečok už sú vymurova-
né nové, tie, čo majú ostať, už sú 
vyspravené, zrealizované sú nové 
prípojky, v čase vydania tohto 
čísla mesačníka Rajčan už snáď aj 
vonkajšie omietky a nové okná.

Na evanjelickom cintoríne 
sa začali opravovať chodníky. 
Prečo?

Aj keď sme do rekonštrukcií 
chodníkov a spevnených plôch 
v ostatných troch rokoch inves-
tovali stovky tisíc eur, stále je 
množstvo chodníkov vo veľmi 
zlom stave. A popri tých zrekon-
štruovaných až tak svietia, ako 
si pýtajú opravu. No a takáto 
situácia bola aj na evanjelickom 
cintoríne, navyše už sa naozaj 
nedalo k hrobom dostať bezpeč-
ne, pôvodný chodník bol značne 
zdeformovaný pôsobením kore-
ňov chránenej, niekoľko sto rokov 
starej lipy.

Budú sa opravovať chodníky aj 
na cintoríne za kostolom?

V budúcom roku bude potreb-
né rekonštruovať schody na kato-

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.

Interiér športovej haly pred... 

Chodníky na evanjelickom cintoríne pred... ...a po vybudovaní chodníka

... a v priebehu rekonštrukcie
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STRETNUTIE OBČANOV 

S VEDENÍM MESTA RAJEC

 (štvrtok)  hod. 25.11.2021 o 17.00

veľká sála  v RajciKultúrneho domu

PROGRAM STRETNUTIA:

• Odprezentovanie aktuálnych informácií 
   o dianí v meste

• Oboznámenie občanov so zámermi 
   na najbližšie obdobie

• Debata na témy, ktoré vás zaujímajú
   (napr. poliklinika, športová hala...)

Stretnutia sa zúčastnia:

• primátor mesta Rajec – Milan Lipka

• prednosta MsÚ Rajec – Ján Jasenovec 

   spolu s vedúcimi oddelení

• náčelník MsP Rajec – Adrian Begáň

• riaditeľ Technických služieb 

   mesta Rajec – Peter Kardoš

• poslanci Mestského zastupiteľstva Rajec

Stretnutie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

líckom cintoríne, podľa finančnej 
situácie uvidíme, v akom rozsahu. 
Projekt je na to pripravený.

Blíži sa zima, sneženie, po-
ľadovica a mráz. Ako je mesto 
pripravené na zimnú údržbu?

Toto už musí byť pre pracovní-
kov technických služieb rutinná 
záležitosť, čiže pripravení by sme 
mali byť dobre. Čistiace nad-
stavby boli vymenené za posý-
pacie a odhŕňacie ešte koncom 
októbra, plán zimnej údržby 
bol vypracovaný a schválený. 
Ak nenastanú karantény u za-
mestnancov, malo by byť všetko 
v poriadku.

Mesto Rajec pripravovalo 
projekt na rekonštrukciu mest-
ského úradu, s ktorým ste sa 
chceli zapojiť do výzvy zame-
ranej na zníženie energetickej 
náročnosti budov. Už viete, či sa 
mestu podarilo získať finančné 
prostriedky na realizáciu tejto 
rekonštrukcie?

Áno, uchádzame sa o eurofon-

dy na rekonštrukciu mestského 
úradu. Prevádzka budovy je v sú-
časnosti veľmi neefektívna najmä 
kvôli elektrickému vykurovaniu. 
Podľa energetického auditu nám 
prípadná rekonštrukcia ušetrí 
takmer 90 % nákladov na vykuro-
vanie.

Koncom októbra sme podali sa-
motnú žiadosť, verím, že budeme 
úspešní, pretože príprava projek-
tu bola naozaj dôkladná. Stihli 
sme žiadosť podať do prvého 

hodnotiaceho kola, navyše výpo-
čet tzv. hodnoty za peniaze nám 
vyšiel na maximálny možný počet 
bodov. V prípade, že budeme 
so žiadosťou úspešní, budeme 
realizovať zateplenie obvodového 
plášťa, zateplenie strechy a sute-
rénu, vymeníme okná, zmeníme 
systém vykurovania na vykuro-
vanie prostredníctvom tepelných 
čerpadiel a fotovoltaiky, plánova-
ná je aj rekonštrukcia a debarieri-
zácia vstupu do budovy.

Vizualizácia mestského úradu po rekonštrukcii
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Z OKTÓBROVÉHO MIMORIADNEHO 
ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZMENA ROZPOČTU MESTA
Rozpočet a programový rozpo-

čet mesta na rok 2021 bol schvá-
lený uznesením MZ č. 105/2021 
dňa 3.12.2020. Rozpočet bol 
plánovaný a schválený ako vyrov-
naný. Mesto Rajec prehodnotilo 
položky rozpočtu a navrhlo zmeny 
v tomto rozpočte tak, ako bolo 
poslancom písomne predložené.

Vo výdavkovej časti rozpoč-
tu boli navrhnuté napr. zníženie 
rozpočtu o 5000,00 € z dôvodu 
nerealizovania údržby tribúny, 
zníženie rozpočtu o 5000,00 € 
z dôvodu nevyčerpania finančných 
prostriedkov na interiérové vyba-
venie mestskej knižnice, navýše-
nie rozpočtu o sumu 9000,00 € 
z dôvodu rekonštrukcie elektrickej 
energie a vykurovania v „notariá-
te“ – 2 byty (riešenie havarijného 
stavu). Ďalej sa zmeny rozpočtu 
týkali plánovaných investícií mes-
ta, ako napr. výstavba stojísk na 
kontajnery na sídliskách k byto-
vým domom, výstavba priechodu 
pre chodcov pri COOP Jednota, 
križovatka Hollého – Štúrova. 
Taktiež sa vyčlenili finančné pro-
striedky na rekonštrukciu kotolne 
v Materskej škole na Ul. obrancov 
mieru. Po krátkej diskusii poslanci 

jednomyseľne zmenu rozpočtu 
mesta schválili.

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ 
FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
PROJEKTU „ZVÝŠENIE KVALITY 
SLUŽIEB V KULTÚRNOM DOME 
V RAJCI“

Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky vyhlásilo dňa 10.8.2021 
výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie NFP na podporu 
udržateľnosti a odolnosti kultúr-
nych inštitúcií. Mesto má zámer 
zvýšiť kvalitatívnu úroveň slu-
žieb poskytovaných v kultúrnom 
dome.

Projekt, ktorý mesto predkla-
dá, pozostáva z modernizácie 

javiskového priestoru i sály pred 
ním. Javisko prejde rekonštruk-
ciou v rozsahu výmeny obalovej 
konštrukcie a vytvorenia nového 
schodiska z priestoru sály, ktoré 
je využívané najmä počas kultúr-
nych a iných akcií pre vstup ve-
rejnosti na javisko. Do sály bude 
zakúpené vybavenie, t. j. stoličky 
a stoly, v množstve pre plné vyu-
žitie kapacity priestorov.

Žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok, ktorá bude obsaho-
vať výdavky na stavebné práce 
a vybavenie kultúrneho domu, 
poslanci jednomyseľne schválili.

Alena Uríková, vedúca odd. 
organizačno-administratívneho

Snímky: archív MsÚ

Dňa 14.10.2021 
sa uskutočnilo 
mimoriadne 
zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Rajci. 
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PO MESIACI PREVÁDZKY KLIENTSKE CENTRUM 
VYBAVILO VIAC AKO 1000 KLIENTOV 

Zo štatistických výstupov mô-
žeme konštatovať, že najviac vy-
užívanou službou bola pokladňa – 
viac ako 33 % klientov, ďalšou bola 
matrika – necelých 22 % klientov, 
vybavenie dokladov potrebovalo 
približne 17 % klientov, podateľňu 
využilo skoro 15 % klientov a sta-
vebný úrad navštívilo viac ako 9 
% klientov. Z hľadiska vybavenia 
požiadaviek bolo na mieste vyrie-
šených 98 % zo všetkých žiadostí.

 O čo ste mali najväčší 
záujem?

Najviac občanov chcelo vybaviť 
rôzne požiadavky adresované 
mestskému úradu, nasledovali 
osvedčovania podpisov, platby 
v pokladni a vybavovanie dokla-
dov. Stavebný úrad Rajec využilo 
skoro 60 % občanov, ostávajúci 
počet bol z okolitých obcí.

 Ako rýchlo sme vás vybavili?
Najrýchlejšie a aj najmenej 

náročné úkony boli v podateľni 
a pokladni, čo predstavovalo 
priemerný čas do 4 minút. Zlo-
žitejšie administratívne činnosti 
boli pri vybavovaní dokladov, 
kde klienti strávili maximálne do 
7 minút. O niečo viac, a to do 10 
minút, bolo potrebné na spraco-
vanie matričných úkonov. Časovo 
a aj obsahovo najnáročnejšie bolo 
vybaviť stavebné požiadavky, pri 
ktorých občania strávili od 8 do 
21 minút.

 Koľko ste museli čakať?
Priemerný čas čakania bol od 

necelých 2 do 8 minút. Tento čas 
sa odrážal od zložitosti úkonov 
a zároveň bol adekvátny obsahu 
vyššie uvedených služieb.

 Ktoré časy boli najviac 
využívané?

Najväčší nápor klientov bol 
zaznamenaný od 08.00 do11.00 
hod. Následne do 12.00 hod. 
dochádzalo k poklesu klientov 

zhruba o 30 %, skoro podobný 
stav bol aj popoludní, až do kon-
ca úradných hodín.

 Ktoré dni boli vami najviac 
využívané?

Najväčší počet klientov v prie-
mere prišiel počas utorka, o niečo 
menej v stredu a ďalej nasledoval 
štvrtok a pondelok. Piatok je síce 
najkratším úradným dňom, avšak 
i napriek tomu bol nateraz naj-
menej využitý. V tento deň bola 
návštevnosť klientmi v priemere 
až o 50 % menšia než v utorok, 
preto aj tento deň odporúčame 
využiť pre tých, ktorí chcú ušetriť 
svoj čas.

V celkových štatistických sumá-
roch nebolo zahrnuté pracovis-

ko úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, pretože táto organizácia 
využíva vlastný vyvolávací systém, 
ktorého výstupy chceme neskôr 
taktiež sprostredkovať.

Záverom môžeme povedať, že 
Klientske centrum Rajec sa po pr-
vom mesiaci testovania postupne 
rozvíja a začína si uplatňovať svoje 
miesto v službách, ktoré v meste 
poskytujeme. I napriek niektorým 
„detským chorobám“ už dnes 
vieme odhadovať vaše potreby 
a prispôsobovať sa im. Dúfame, že 
uvedené štatistické výsledky budú 
pre vás užitočné a využijete ich pri 
rozhodovaní, keď budete chcieť 
navštíviť Klientske centrum Rajec. 
 Ján Jasenovec,

prednosta MsÚ Rajec
Snímky: archív MsÚ

Dňa 20. septembra 2021 bolo dané do užívania Klientske centrum Rajec, ktoré 
od svojho spustenia začalo poskytovať služby pokladne, podateľne, matriky 
a stavebného úradu. S odstupom dvoch týždňov bola začatá prevádzka 
oddelenia dokladov Policajného zboru SR a v závere hodnotiaceho mesiaca aj 
pracovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
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Mestská polícia Rajec vo februárovom čísle mesačníka Rajčan upozornila občanov-
vodičov, že sa v meste Rajec bude počas celého roka 2021 vo zvýšenej miere 
venovať riešeniu problematiky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

V súvislosti s touto problema-
tikou (oblasťou) bolo prísluš-
níkmi MsP počas uplynulých 10 
mesiacov roka 2021 riešených 
465 priestupkov, pričom za tieto 
porušenia boli uložené pokuty 
v blokovom konaní v celkovej výš-
ke 5670,- eur.

Priestupcovia – vodiči v 254 
prípadoch nerešpektovali zákaz 
státia, v 47 prípadoch nesprávne 
parkovali na chodníkoch, 46-krát 
nerešpektovali zákaz zastavenia, 
38 vodičov jazdilo v protismere, 33 
vodičov pri parkovaní nerešpek-
tovalo obytnú zónu, 26 vodičov 
parkovalo na autobusovej zastáv-
ke a 21 vodičov bez príslušného 

oprávnenia parkovalo na vyhrade-
nom parkovacom mieste pre ZŤP.

Medzi najčastejšie porušenia zá-
kona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke patrilo parkovanie v spo-
platnených zónach bez zakúpenia 
príslušného parkovacieho lístka, 
alebo parkovacej karty. Príslušníci 
MsP v súvislosti s nerešpektovaním 
parkovacej politiky mesta riešili 
až 202 priestupcov. Z uvedeného 
počtu bolo 189 priestupcov s tr-
valým pobytom mimo mesta, čo 
predstavuje takmer 94 %.

Druhé najčastejšie porušovanie 
predpisov o cestnej premávke bolo 
nesprávne parkovanie motorových 
vozidiel na chodníkoch mesta. 
Pretože z celkového počtu 47 
priestupkov nesprávneho parko-
vania na chodníku, v 44 prípa-
doch boli sankcionovaní obča-
nia - vodiči s trvalým pobytom 
v meste Rajec, MsP opätovne aj 
touto cestou upozorňuje občanov 
- vodičov na povinnosť dodržiavať 
ustanovenie § 25 ods. 1 písm. q) 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke „vodič nesmie zastaviť 
a stáť na chodníku okrem prípa-
du podľa § 52 ods. 2“ citovaného 
zákona, ktorý znie „iní účastníci 
cestnej premávky než chodci ne-
smú chodník používať: to neplatí, 
ak ide o zastavenie alebo státie 
vozidla, pri ktorom ostane voľná 
šírka chodníka najmenej 1,5 m“.

V prípade nerešpektovania 
citovaného ustanovenia zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premáv-
ke je príslušník MsP oprávnený 
podľa § 22 ods. 3 písm. l) zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
uložiť vodičovi pokutu v blokovom 
konaní do 50,- eur alebo podľa § 
139a ods.7) zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke uložiť pokutu 
držiteľovi vozidla vo výške 78,- eur 
vydaním rozkazu o uložení pokuty 
(objektívna zodpovednosť držiteľa 
vozidla).

Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímka: archív MsP

Dopravná situácia 
v meste Rajec
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Milí spoluobčania, tak, ako triedime plasty, papier, sklo a kov, budeme 
po novom triediť aj to, čo zostalo nazvyš v kuchyni. To všetko pôjde do 
samostatnej zbernej nádoby ako hodnotná druhotná surovina, ktorá neskončí 
na skládke odpadu.

ZAČAL SA ZBER KUCHYNSKÉHO 
ODPADU Z BYTOVÝCH DOMOV

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ 
KUCHYNSKÝ ODPAD 
V BYTOVÝCH DOMOCH?

 1. krok: Návod na triedenie 
– každá domácnosť dostala 
propagačný materiál, ktorý práve 
držíte v rukách, aby bolo triede-
nie kuchynského odpadu pre Vás 
jednoduché a prehľadné.

 2. krok: Triedenie v domác-
nosti – kuchynský odpad je 
potrebné triediť v domácnosti do 
ľubovoľnej nádoby a následne 
takto vyzbieraný odpad vysypať 
do zbernej nádoby na to určenej.

 3. krok: Zberná nádoba – na 
stávajúcich stojiskách na ko-
munálny odpad sú umiestnené 
120-litrové uzatvorené zberné 
nádoby hnedej farby s označe-
ním „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽ-
NÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.

 4. krok: Zber odpadu – zber 
kuchynského odpadu sa bude 
vykonávať 1-krát týždenne. Pri 
každom zbere bude zberná 
nádoba nahradená prázdnou, 
vyčistenou a vydezinfikovanou 
nádobou.

 5. krok: Zhodnotenie odo-
vzdaného kuchynského odpadu 
– zberová spoločnosť odovzdá 
vyzbieraný kuchynský odpad 
spracovateľovi, ktorý je oprávne-
ný takýto druh odpadu spraco-
vať.

PREČO BIOODPAD NEPATRÍ NA 
SKLÁDKU?
 Lebo sa tam rozkladá poma-

ly a bez prístupu vzduchu.
 Lebo spôsobuje únik metánu 

a skleníkových plynov.
 Lebo zvyšuje náklady na 

skládkovanie, a tým zvyšuje po-
platok za komunálny odpad.
 Lebo jeho vytriedením zvý-

šime podiel triedeného zberu 
a mieru recyklácie.

Dôležité je predchádzať vzniku 
kuchynského odpadu, nakupujte 
len toľko potravín, koľko spot-
rebujete. Chránite tým životné 
prostredie a svoju peňaženku.

ČO AK BUDE NÁDOBA 
PREPLNENÁ, POŠKODENÁ 
ALEBO ZNEČISTENÁ?

V prípade akýchkoľvek prob-

lémov, ktoré vzniknú pri zbere 
kuchynského odpadu, alebo 
otázok týkajúcich sa zberu 
tohto druhu odpadu, je po-
trebné kontaktovať oddelenie 
investičnej výstavby a životného 
prostredia,
kontakt: tel. +421 41 507 65 12,
e-mail: peter.dubec@rajec.sk.

MsÚ Rajec
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Po niekoľkomesačnom zatvorení Mestskej knižnice v Rajci vám už viac ako mesiac opäť 
poskytuje svoje služby nielen vo vynovených priestoroch, ale aj s niekoľkými novinkami.

KNIŽNICA JE NEMOCNICOU PRE DUŠU

Mestská knižnica bola zatvore-
ná od novembra minulého roka. 
Aj keď sa vám možno zdalo, 
že bezdôvodne, nebolo tomu 
tak. Najskôr knižnicu zatvoril 
celoslovenský lockdown a od 
jarných mesiacov jej následná 
rekonštrukcia, ktorá bola spojená 
s vybudovaním klientskeho cen-
tra. Počas mesiacov, kedy vám 
nemohla poskytovať svoje služ-
by, pracovníci knižnice nezaháľali 
a pripravovali pre vás moder-
nejšiu a prehľadnejšiu knižnicu 
nielen zvonka, ale aj obsahovým 
zameraním kníh. Knihy prešli 
dôkladným triedením a niektoré 
aj opravou. Knihy, ktoré už boli 
značne zničené a obsahovo za-
staralé, sa vyradili a urobili sme 
tak miesto pre ďalšie knihy, ktoré 
v budúcnosti nakúpime a oboha-
tíme nimi náš knižničný fond.

ONLINE KATALÓG MESTSKEJ 
KNIŽNICE

Okrem omladenia fondu sme 
pre vás pripravili aj online kata-
lóg mestskej knižnice, v ktorom 
okrem možnosti vyhľadania, či sa 
v našom fonde nachádza konkrét-
na kniha (podľa vami stanovených 
kritérií), si ju môže u nás zaregis-
trovaný čitateľ, aj zarezervovať.

Do online katalógu Mestskej 
knižnice Rajec sa dostanete cez 
https://kniznica.rajec.sk/ alebo 
cez www.rajec.sk/sekcia kultúra / 

mestská knižnica / online kata-
lóg.

Súčasťou online knižnice je aj 
možnosť spravovať si svoje konto, 
po prihlásení sa cez číslo preuka-
zu čitateľa vo forme štvormiest-
neho čísla (napr. 0002, 0072, 
0369, 1196) a hesla, ktorým je 
priezvisko čitateľa bez diakriti-
ky, napísané malými písmenami, 
ktoré však odporúčame po prvom 
prihlásení zmeniť.

V účte čitateľa si môžete pre-
zrieť vaše aktuálne výpožičky 
a rezervácie. Tu si môžete knihy aj 
predĺžiť, maximálne však na 7 dní, 

trikrát po sebe. Ak na vami vy-
požičanú knihu čaká ďalší čitateľ, 
knihu si predĺžiť nebudete môcť 
– systém vám možnosť predĺže-
nia neponúkne. Vo svojom konte 
nájdete aj vaše pokuty, môžete si 
tu upraviť osobné údaje, zmeniť si 
heslo, spravovať vaše vyhľadáva-
nie v katalógu, zobraziť si môžete 
aj vami zapožičané exempláre 
z minulosti, prípadne, ak si potre-
bujete urobiť rešerš alebo zoznam 
kníh, môžete si ich vložiť do ko-
šíka a následne si z nich vytvoriť 
zoznam a vytlačiť si ho, prípadne 
si ich zarezervovať.

KONTAKTY

Tel. č.: 
041/ 542 47 03, 
0910 923 575

E-mail: 
kniznica.rajec@rajec.sk 

Web: 
www.rajec.sk / sekcia 

kultúra / mestská knižnica
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AKCIA  do 31.12.2021-20%
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

inzercia
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MESTSKÁ KNIŽNICA S NOVOU 
TVÁROU – 2. ETAPA

Počas zatvorenia knižnice 
sa nám podarilo okrem získa-
nia fi nančných prostriedkov na 
rekonštrukciu knižnice získať 
fi nančné prostriedky aj na nákup 
knižničného fondu – z Fondu 
na podporu umenia sme získali 
fi nančné prostriedky vo výške 
1300 eur. Už postupne mapujeme 
knižničný trh, aby sme mohli na-

kúpiť hodnotnú a hlavne vyhľadá-
vanú literatúru nielen pre deti, ale 
hlavne vyhľadávanú literatúru pre 
dospelých – detektívky, trilery, 
romantickú literatúru či náuč-
nú literatúru pre náročnejšieho 
čitateľa. Blížia sa vianočné sviatky 
a každé vydavateľstvo pripravuje 
množstvo noviniek od obľúbe-
ných autorov, ktoré by sme chceli 
tiež zakúpiť zo získaného grantu. 
Po spracovaní zakúpených kníh 

predpokladáme, že vám budeme 
môcť ponúknuť pred Vianocami 
úplne nové knihy, ktoré vám sprí-
jemnia najkrajšie sviatky v roku.

BEZPLATNÉ ZÁPISNÉ
Prosíme všetkých našich 

čitateľov, ktorí nezachytili, že 
mestská knižnica je už otvorená, 
o vrátenie zapožičaných kníh.

A vás všetkých ostatných po-
zývame na návštevu našej rajec-
kej knižnice, kde sa v príjemnom 
prostredí môžete nielen začítať 
do našich kníh, ale ak sa stanete 
naším čitateľom, môžete si ich aj 
zapožičať. Ako odmenu za vaše 
čakanie na otvorenie knižnice 
môžete do 31. decembra 2021 
využiť bezplatné zápisné a mô-
žete si potom 365 dní zapožičia-
vať knihy z nášho knižničného 
fondu zdarma.

Mestská knižnica Rajec je 
otvorená od pondelka do piatka, 
od 8. do 12. hodiny a od 13. do 
16. hodiny. Tešíme sa na vašu 
návštevu!

Z. Ščasná, odd. kultúry a športu
Snímky: archív MsÚ
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Nie každý občan vie, že mesto Rajec má v zahraničí niekoľko partnerských miest, s kto-
rými spolupracuje na rôznych projektoch. Jedným z týchto miest je mesto Czechowi-
ce-Dziedzice, ktoré sa nachádza v Poľsku. 

Práve toto partnerské mesto 
nás oslovilo a v rámci projektu 
Medzi dvoma zámkami a dvoma 
vežami sme sa zúčastnili work- 
shopov, ktoré sa uskutočnili 
v Poľsku a v našom meste. Cie-
ľom projektu bolo priblížiť deťom 
z Rajca a z Czechowic-Dziedzic 
prácu profesionálnych foto-
grafov, ktorí sa špecializujú na 
fotografovanie zvierat vo voľnej 
prírode. Deti sa naučili základy 
fotografovania, obsluhu pro-
fesionálnych fotoaparátov či si 
vyskúšali špeciálne stany a úkry-
ty, v ktorých čakajú fotografi na 
svoju fotku niekedy aj niekoľko 
hodín. Počas návštevy v Poľsku 
sme boli pozvaní do novovybu-
dovaného Centra ekologické-
ho vzdelávania, kde prebiehali 
workshopy. Výstup na vyhliadku 
v meste Czechowice-Dziedzice 
bol oveľa ľahší ako u nás, keďže 
ich veža sa nachádza v strede 
mesta. Naskytli sa nám však 
úžasné výhľady na celé mesto 
i okolie. Počas prechádzky sme 
počúvali výklad odborníkov 
k šľachteniu špeciálnych kande-
lábrových líp, z ktorých niektoré 

mali stovky rokov. V okolí Centra 
ekologického vzdelávania nás 
zaujali neupravené a nepokosené 
trávnaté plochy, ktoré však slúžia 
ako útočisko pre hmyz. Návšteva 
mesta, centra vzdelávania, ako 
aj program bol veľmi zaujímavý 
a inšpiratívny.

Následne poľská skupina 

absolvovala návštevu mes-
ta Rajec, kde sme si pre nich 
pripravili výstup na vyhliadku 
po náučnom chodníku Okolím 
Rajeckého hradu. Počas dňa si 
skúšali deti z Poľska aj Sloven-
ska profesionálnu techniku na 
fotografovanie, tentokrát priamo 
v teréne. Krásne zábery neskôr 
deti dokázali urobiť aj na Fačkov-
skom sedle. Program pokračoval 
návštevou Čičmian a Radenovho 
domu, kde sa deti z oboch krajín 
dozvedeli rôzne zaujímavosti. Po 
návšteve betlehemu v Rajeckej 
Lesnej celá skupina ochutnala 
pravé slovenské halušky s bryn-
dzou. Koordinátor z poľskej stra-
ny si nevedel vynachváliť rajecké 
pivo, ktoré od nás dostal pri 
našej návšteve v Poľsku, preto si 
z Rajca odnášal aj slušný nákup 
pivných špeciálov.

Celý program projektu bol 
zorganizovaný na veľmi vysokej 
úrovni a sme radi, že sme mohli 
byť jeho súčasťou. Už teraz sa 
tešíme na stretnutia a spoluprácu 
pri ďalších projektoch.

Mgr. Tomáš Stránský, vedúci 
odd. kultúry a športu

0910 909 049
tomas.stransky@rajec.sk

Snímky: archív MsÚ

DETI Z RAJCA SÚČASŤOU 
POĽSKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU 



Rajčan11www.rajec.sk
MESAČNÍK MESTSKÉHO 

ÚRADU V RAJCI

Informácie 
z Cenzuálu

Naše pozemkové spoločenstvo aktuálne hospodári 
na 1 683 ha lesných porastov. Okrem toho máme tiež 
poľnohospodársku pôdu, ktorú prenajímame Agrore-
giónu, a.s., a niektorým iným subjektom. 

Každoročne 
vyťažíme v sú-
lade s plánom 
cca 10 000 m3

dreva. Z toho 
plánovaná ťažba 
predstavuje 
cca 55 - 60 % 

z celkovej ťažby, zbytok je náhodná 
ťažba, keď je v dôsledku kalamity 
nutné urýchlene spracovať stromy 
napadnuté lykožrútom a stromy 
povalené silným vetrom. Ťažbovú 
činnosť zabezpečujeme dodávateľ-
skou formou, a tak isto aj pestovnú 
činnosť, ktorú zabezpečujeme cez 
15 živnostníkov. Pestovná činnosť 
je zameraná predovšetkým na 
zalesňovanie plôch po ťažbe, ako 
aj celkovú starostlivosť o zdravotný 
stav porastov a na produkciu sade-
níc v našej lesnej škôlke.

Na stredisku Píla zhodnocujeme 
predovšetkým vlastnú produk-
ciu dreva na výrobky ako rezivo, 
krovy a pod. Tu pracujú naši vlastní 
zamestnanci, a taktiež naši za-
mestnanci zabezpečujú aj odbyt 
dreva zo skladu na Skotni našim 
odberateľom. Práve v predaji našich 
výrobkov a celkove v odbyte dreva 
sme počas roka pociťovali veľké 

výkyvy, najmä čo sa týka odbyto-
vých cien. V minulom roku predajné 
ceny mali klesajúcu tendenciu, keď 
vo 4. štvrťroku nedosahovali ani 
naše výrobné náklady. Začiatkom 
roka 2021 sa situácia začala trochu 
meniť a odbytové ceny nám začali 
postupne rásť, keď kulminovali 
v letnom období. Následne v augus-
te opätovne predajné ceny dreva 
začali pozvoľne klesať. Vývoj predaj-
ných cien dreva si môžete pozrieť 
v pripojenom grafe.

Okrem predajných cien dreva, 
ekonomický dopad na naše hos-
podárenie má aj neustály rast cien 
vstupov. Zdražujú pohonné hmoty, 
energie a náhradné diely. Preto vý-
bor spolu s riadiacimi pracovníkmi 
neustále sleduje vývoj hospodárenia 
v Cenzuáli pre zabezpečenie pláno-
vaných úloh. Predaj palivového dre-
va je už takmer splnený a dividendy 
za minulý rok boli vyplatené.

Ekonomicko-hospodárskymi vý-
sledkami za 1. – 9. mesiac sa bude 
výbor zaoberať na svojom pláno-
vanom zasadnutí koncom októbra, 
o čom budeme čitateľov Rajčana 
následne informovať.

Za výbor spoločenstva:
Ing. Karol Dobeš

SPOMIENKA
Dňa 6.11.2021 uplynulo 5 rokov, 
odkedy nás navždy opustil

Stanislav VDOVIČÍK 
z Rajca.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou spomína manželka 
a celá rodina.

80 rokov
Antónia Babčanová
Srdečne blahoželáme!

Zosobášili sa v Rajci

MUDr. Petra Prášilová 
a Ing. arch. Peter Albert – 
2.10.2021
Martina Zafková 
a Michal Čakloš – 
8.10.2021
Silvia Křížová 
a Dalibor Šimek – 
16.10.2021
Eva Hudecová 
a Ing. Ján Rybárik – 
23.10.2021

Narodili sa

Diana Šimáková – september
Matej Koleda – september
Lukáš Galko – október
Marek Dorinský – október
Samuel Pekara – október

Opustili nás

Samuel Pekara

Štefan Smieško 1927 – 5.10.2021

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb 
alebo rodinných príslušníkov.

Jubilanti október 2021

Priemerné ceny ihličnatej guľatiny za uplynulý rok
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ZUŠ: Nezastavila 
nás ani pandémia

Počas prázdnin k nám do Základnej umeleckej školy 
Rajec dorazila skvelá správa, spojená so súťažou 
Detská mapa sveta 2021, ktorá opäť potvrdila, aké 
talentované sú vaše a aj naše deti. 

Komisia Geografického ústavu 
SAV v spolupráci s Kartografickou 
spoločnosťou SR, v zložení Dr. 
Fencík (katedra globálnej geodézie 
a geoinformatiky), doc. Feranec, 
Dr. Kopecká a Dr. Szatmári, vybrala 
víťazné práce celoslovenského kola 
Detská mapa sveta. Máme veľkú 
radosť, že sa našim žiakom podarilo 
umiestniť v nasledovných kategó-
riách – II. kategória (6-8 rokov): 1. 
miesto: Pavol Rybár, 8 r. III. kategó-
ria (9-12 rokov): 1. miesto: Mária 
Šáleková, 12 r., 3. miesto: Ema Ta-
bačková, 9 r., IV. kategória (nad 12 
rokov): 2. miesto: Timotej Matejko, 
14 r., 3. miesto: Monika Kráľová, 14 r.

Okrem prvých troch miest v šty-
roch vekových kategóriách komi-
sia ocenila ďalších 11 prác, ktoré 
vynikali originálnosťou, tvorivosťou 
alebo kartografickým spracovaním. 
Aj tu patria medzi ocenené diela 
práce našich deti – Dominik Macák, 
12 r., Lenka Babulová, 14r., Michal 
Židek, 14 r., Adam Filo, 15 r., Anett 
Macáková 13 r.

Do medzinárodného kola súťaže 
„Barbara Petchenik Children’s World 
Map Competition 2021“, organizo-
vanej Medzinárodnou kartografic-
kou asociáciou (ICA), postupuje 
zo Slovenska 6 prác. Medzi touto 
vybratou šesticou sú diela štyroch 
našich žiakov: Pavla Rybára, Márie 

Šálekovej, Lenky Babulovej a Mo-
niky Kráľovej. Do medzinárodného 
kola pôvodne postupoval aj Timotej 
Matejko, ktorému, žiaľ, unikol postup 
na poslednú chvíľu kvôli neodobre-
ným technickým parametrom práce. 
Timo je však šikovný žiak a svoj 
talent určite ešte úspešne zúročí 
v inej súťaži. Medzinárodné kolo sa 
uskutoční počas 30. medzinárod-
nej kartografickej konferencie ICA 
v dňoch 14. – 18. decembra 2021 vo 
Florencii v Taliansku. Postupujúcim 
a oceneným srdečne gratulujeme! 
Postupujúcim držíme palce! Veľké 
poďakovanie však patrí všetkým 
žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili 
a reprezentovali našu školu svojimi 
skvelými prácami!

Tomu, že je naša škola medzi 
rodičmi a žiakmi veľmi obľúbená, 
nasvedčuje aj fakt, že v tomto škol-
skom roku sme zapísali viac žiakov 
ako v minulom. Je to dovedna 508 
detí, ktoré si vybrali práve našu ško-
lu s bohatou ponukou v hudobnom, 
výtvarnom a tanečnom odbore. 
Veríme, že nás protipandemické 
opatrenia veľmi neobmedzia v práci 
a budeme vám môcť oznámiť viac 
takýchto skvelých výsledkov našich 
žiakov.

 PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ

Snímka: archív školy

MŠ OBR. MIERU: ČO 
NOVÉ V MATERSKEJ 
ŠKOLE?

Myšlienka vytvoriť 
galériu úspechov našej 
materskej školy našla 
v pedagogickom kolek-
tíve odozvu.

Jej realizácia prebiehala v uply-
nulom školskom roku.

Od septembra 2021 je sprístup-
nená v priestoroch detskej šatne 
jednej z budov školy.

Tvorí ju zbierka dvadsiatich 
diplomov, poďakovaní a pamät-
ných listov. Sú venované Materskej 
škole, Obrancov mieru v Rajci 
alebo jednotlivým deťom, ktoré 
ju navštevovali. Boli udelené za 
účasť na výstavách, súťažiach, 
programoch a projektoch. Galéria 
úspechov svedčí o angažovanosti 
pôsobiacich učiteliek, ich záujme 
zviditeľňovať školu, prijímať nové 
výzvy či všestranne rozvíjať zve-
rené deti. Odzrkadľuje aj aktívnu 
spoluprácu s inštitúciami z blíz-
keho okolia, napr. so Slovenským 
zväzom záhradkárov, ZO Prido-
mový záhradkár, Rajec, či dnes 
už bývalou Špeciálnou základnou 
školou v Šuji.

Galéria úspechov posilnila 
celkovú kultúru našej materskej 
školy. Je prínosná aj ako moti-
vačný faktor súčasnej i budúcej 
pedagogickej práce. S radosťou 
a obdivom budeme sledovať jej 
postupné rozširovanie.

Jana Demeterová,
riaditeľka MŠ Obr. mieru

Snímka: archív MŠ

Porota s prácami žiakov ZUŠ v Rajci
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Streľba na terč, hod granátom, prekážkový beh, rúč-
kovanie na lane, zdravotná príprava, geológia v praxi 
a k tomu príjemné jesenné počasie.

Počas Týždňa dobrovoľníctva sa oficiálne zapojili do upratovacích prác v meste 
Rajec aj žiaci III. A triedy rajeckého gymnázia. Pripojili sa tak k ďalším vyše 2000 
dobrovoľníkom po celom Slovensku. 

Takto znie recept na kvalitné 
prežitie branného účelového 
cvičenia, ktoré pripravili pedagó-
govia Katolíckej spojenej školy 
v Rajci žiakom 5.- 9. ročníka.

Kríž pod Dubovou sa tak 10. 
septembra stal svedkom akti-
vít napomáhajúcich k sociálnej 
zodpovednosti a podporujúcich 
bezpečný fyzický a psychický 
rozvoj detí. Jednotlivé stanovištia 
poskytli žiakom nielen teoretické 
informácie, ale aj priestor na ich 
aplikáciu v praxi. Deti mali mož-
nosť vyskúšať si svoju presnosť pri 
streľbe v ľahu aj v stoji, empatiu 
pri podaní prvej pomoci v prírode 

a fyzickú zdatnosť pri športových 
aktivitách. Jednotlivé činnosti 
podporili tímového ducha všet-
kých tried a poskytli priestor na 
rast vzájomnej podpory a spolu-
práce. Tým zdatnejším sa podarilo 
vystúpiť aj na rozhľadňu na Dubo-
vej alebo preskúmať bezprostred-
né okolie nášho mesta.

Pestrosť aktivít a priateľská at-
mosféra bola odmenená spokoj-
nými úsmevmi na tvárach zúčast-
nených a túžbou zopakovať si 
takto kvalitne pripravený program 
aj na jar 2022.

Kolektív KSŠ
Snímka: archív školy

V našom meste ste taktiež 
mohli v priebehu septembra 
a októbra nájsť tabuľky v štyroch 
európskych jazykoch (anglický, 
nemecký, slovenský a ruský). Takto 
sme oslávili Európsky deň jazykov, 
ktorý každoročne pripadá na 26. 
septembra. Jeho korene siahajú do 

roku 2001, ktorý bol Európskym 
rokom jazykov. Svojimi aktivitami 
chceme poukázať na jazykovú 
rozmanitosť v Európe a vyjadriť 
podporu jazykovému vzdelávaniu. 
Žiaci gymnázia hľadali v meste 
správne lokality, kam umiestnia ta-
buľky. Nájsť ste ich mohli napríklad 

na vlakovej stanici na mestskom 
úrade na bráne kostola či na lavič-
ke. Keďže spoločnosť je v kríze, 
potrebujeme aktívnych mladých 
ľudí, ktorí vnesú do mesta kúsok 
dobrých skutkov a vzdelania.

Autor: Mgr. Tomáš Hmíra
Snímka: archív školy

KSŠ: KEĎ SA BRANNÉ PODARÍ

GYMNÁZIUM MESTU, RAJEC NÁM
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Rajecká dolina - dolina 
vody a cykloraj

Načerpať energiu môžete aj po-
čas prechádzky okolo kúpeľného 
jazierka či pri rybníku Košiare.

A ak sa vyberiete aj do pri-
ľahlých dolín Lúčanskej Malej 
Fatry a Strážovských vrchov, 
občerstviť sa počas pešej túry či 
cyklistiky môžete aj pri miestnych 
studničkách. V minulom roku ob-
novila Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Rajecká dolina štyri 

takéto studničky a v revitalizácii 
studničiek pokračovala aj v tomto 
roku, keď v rámci štátnej dotácie 
z Ministerstva dopravy a výstav-
by Slovenskej republiky získala 
finančné prostriedky na obnovu 
ďalších pätnástich studničiek. 
Aktuálne sa tak môžete zastaviť 
a osviežiť pri obnovených stud-
ničkách napr. v Rybnej doline, 
v Rajeckolesnianskej doline nad 

chatou Žiar, v Medzihorskej do-
line (vrt), v Rajeckých Tepliciach 
(studnička Pohoda) či v Zbyňove 
(Kopanice) a Jasenovom. Nové 
drevené striešky bránia zne-
čisťovaniu prameňa a kamene 
z blízkeho okolia sa používajú na 
úpravu jej tvaru. Ako sa vyjadril 
predseda OOCR Rajecká dolina 
Peter Slyško: „Okrem samotného 
rozšírenia a zlepšenia turistickej 

Rajecká dolina je miestom, kde nás voda sprevádza takmer na každom kroku. Do-
linou sa vinie malebná rieka Rajčanka, pramenitá voda Rajec robí regiónu skvelé 
meno, termálna liečivá voda v Rajeckých Tepliciach už pomohla nejednému náv-
števníkovi tohto kúpeľného mestečka, prameňu, ktorý vyviera pod Lurdskou kapln-
kou v pútnickom mieste v Rajeckej Lesnej, sa pripisujú tiež liečivé účinky. 

OBNOVENÉ STUDNIČKY A NOVÉ 
CYKLOTRASY V RAJECKEJ DOLINE

Obnovená studnička v Rajeckej LesnejPôvodný stav – studnička Rajecká Lesná
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infraštruktúry sledujeme touto 
aktivitou aj posilnenie vnímania 
našej destinácie ako destinácie 
s bohatým a zachovalým prírod-
ným dedičstvom, kde element 
vody zohráva podstatnú úlohu. 
Nehovoriac o tom, že táto ak-
tivita má aj pozitívny dopad na 
životné prostredie, pretože pred-
pokladáme, že turista si svoju 
plastovú fľašu touto vodou naplní 
a odnesie domov a prázdnu fľašu 
nezahodí.“

V tomto roku pokračovala 
OOCR Rajecká dolina aj v ďal-
ších fázach rozvoja cykloturistiky 
v Rajeckej doline – CYKLORAJ 
– a po pilotnej fáze, kedy bola 
úspešne legalizovaná a označená 
cyklotrasa č. 2440 „Rajeckou doli-
nou na dvoch kolesách“, sa poda-
rilo tento rok rozšíriť ponuku pre 
vyznávačov cykloturistiky o ďalšie 
štyri trasy. Jedná sa konkrétne 
o tieto nové cyklotrasy, ktoré sa 
čoskoro objavia na oficiálnom 
národnom cykloportáli:

č. 2444 Kunerad – Omegová - 
Krížna 21,7 km/565 m prevýšenie

č. 5496 Ďurčiná – Hepnár – Vaj-
nár – Rybná dolina – Rajecká Lesná 
18,5 km/548 prevýšenie

č. 5497 Serpentíny – 500-vka – 
Tábor (Rajecké Teplice – Zbyňov) 
4,2 km/138 m prevýšenie

č. 9408 Rajecká Lesná – Sedlo 
pod Úplazom 12,7 km/487 m 
prevýšenie

Spolu tak môžu cyklisti v Ra-
jeckej doline naplno využívať 
už viac ako 150 km značených 
cykloturistických trás, pričom so 
značením ďalších cyklotrás budeme 
pokračovať aj v budúcnosti. „Mnohí 
miestni cyklisti tieto úseky možno 
poznajú a jazdia nimi, avšak do 
nášho regiónu prichádzajúci turisti 
či začínajúci miestni cyklisti určite 
ocenia značenie, ktoré nájdu v te-
réne. Pevne veríme, že im uľahčí 
orientáciu a zlepší zážitok z pohy-
bu ‚na dvoch kolesách´“, doplnil 
Peter Slyško.

S najnáročnejšou časťou projektu 

– legalizáciou cyklotrás – nám bolo 
nápomocné opäť aj mesto Rajec, 
ktoré je aktívnym členom OOCR 
Rajecká dolina. Uvedené aktivi-
ty – revitalizované studničky ako 
miesta na doplnenie pitného režimu 
počas pobytu v prírode i nové 
cyklotrasy – plánuje OOCR Rajecká 
dolina využiť aj v novej pripravova-
nej cyklomape, ktorá bude okrem 
spomenutého obsahovať aj tzv. 
fotopointy – miesta s atraktívnymi 
pohľadmi do okolia. Tie sa aktuálne 
pripravujú v Sedle pod Úplazom 
a nad Ďurčinou v časti Hepnár. 
Mapa bude k dispozícii začiatkom 
budúceho roka na miestach so 
zvýšeným pohybom turistov, ako 
sú turistické informačné centrá, 
recepcie ubytovacích zariadení 
či stravovacia zariadenia a, samo-
zrejme, aj v online podobe 
na stiahnutie na webovej stránke 
www.rajeckadolina.sk.

Projekt je realizovaný s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky.

Nové cykloznačenie v časti Ďurčiná – Hepnár Kunerad – Omegová
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AKCIA  do 31.12.2021 -20%
 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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