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Želáme vám veľa krásnych chvíľ
prežitých v príjemnej atmosfére Vianoc
a v novom roku veľa radostných dní ,
mnoho chuti do práce a pevné zdravie .
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PRIPRAVUJE SA REKONŠTRUKCIA
POLIKLINIKY
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 dňoch, keď dostanú obyvatelia toto číslo Rajčana do
schránok už bude rozhodnuté,
ako sa zmenia dane a poplatky
v budúcom roku. Nové všeobecne záväzné nariadenia budú
poslanci schvaľovať na zasadnutí 2. decembra (po uzávierke
tohto čísla). Môžete nám povedať, či nás čakajú nejaké zmeny
oproti tomuto roku?
Čo sa týka návrhov všeobecne
záväzných nariadení, ktoré predkladáme do mestského zastupiteľstva, sú tam len kozmetické
úpravy, napr. organizácie, ktoré
budú v budúcom roku organizovať podujatie v spolupráci
s mestom, už nebudú platiť
poplatok za prenájom verejného
priestranstva. Trhový poriadok
sme doplnili o vianočné trhy,
jarmok a o novú mestskú krytú
tržnicu, ktorá vznikne v zrekonštruovanej športovej hale. Čo je
však pre verejnosť podstatné,
do zastupiteľstva sme predložili
také návrhy, ktoré nenavyšujú
žiadne dane ani poplatky, a rozpočet zostane vyrovnaný. Musím
však pri tejto téme poukázať na
blížiace sa riziká, pretože tak,
ako výdavky každého z nás narastajú skokovo, či už sú to ceny
bežných potravín, poplatky za
energie atď., tak aj samospráva
má výrazne zvýšené náklady.
Navyše, ak prejdú návrhy niektorých vládnych predstaviteľov, v nasledujúcich rokoch nás
okrem rastu cien bude trápiť aj
znížený prísun peňazí zo strany
štátu či novela zákonov o financovaní škôl, podľa ktorej by
sme mali dofinancovávať školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.
Pred pár mesiacmi ste informovali našich čitateľov, že
správa budovy polikliniky prejde pod OSBD Žilina. Urovnali

sa týmto krokom vzťahy medzi
nájomcami v poliklinike?
Po dlhom a náročnom
procese, či už urovnania
vlastníckych vzťahov, ktoré
sme započali ešte v r. 2019,
po množstve stretnutí vlastníkov, obhliadok technického
stavu a online stretnutí účtovníkov a právnikov, sme dospeli
k uzatvoreniu zmluvy o výkone
správy oboch častí polikliniky.
OSBD Žilina sme ako budúceho správcu objektu spoločne
s ostatnými vlastníkmi vybrali
ešte v r. 2020, a to najmä na
základe referencií a skúseností,
predsa len, OSBD spravuje viac
ako desaťtisíc bytov a nebytových priestorov, navyše v Rajci
toto družstvo spravuje väčšinu bytových domov na oboch
sídliskách. V novembri sme sa
na mestskom úrade spoločne so
všetkými vlastníkmi jednotlivých
ambulancií dvakrát stretli, aby sa
každý mohol vyjadriť k návrhu
zmluvy a pripomienky mohli byť
zapracované do finálnej podoby
zmluvy medzi OSBD a vlastníkmi týchto nebytových priestorov. OSBD Žilina bude správu
vykonávať od 1. 1. 2022. Ostáva
dotiahnuť zabezpečenie a pre
obe budovy zosúladenie takých
činností ako upratovanie, revízie,
BOZP, či údržba, na výkon ktorej
budú oslovené Technické služby
mesta Rajec.
Obe budovy Polikliniky sú
niekoľko desiatok rokov staré.
Nepripravuje sa ich rekonštrukcia?
Pripravuje. Práve na novembrovej prvej schôdzi vlastníkov
nebytových priestorov sme
schválili jednak tvorbu fondu
prevádzky, údržby a opráv, ako
aj plán údržby, opráv a revízií do
ďalšieho obdobia, kde sme zahrnuli aj prípravu rekonštrukcie.
Ešte v septembri sme s MUDr.

Knapcom iniciovali stretnutie
a obhliadku oboch budov architektom, ktorý zhodnotil stav
a nacenil jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a energetického auditu, čo je nevyhnutné spracovať, aby sme boli
pripravení či už na eurofondovú
výzvu, alebo by sme rekonštrukciu riešili prostredníctvom úveru.
Zatiaľ budeme sanovať havarijný
stav strechy, každopádne sme
sa zhodli, myslím, že všetci, že
rekonštrukcia je viac ako nevyhnutná.
V novembri dostali niektorí
starší obyvatelia od mesta Rajec výživové doplnky. Prečo ste
sa rozhodli pre takýto krok?
Október už zvyčajne patrí
najmä seniorom. Pripravovali
sme pre nich viaceré podujatia
a aktivity, no pandemická situácia sa už v tom čase zhoršovala.
Preto sme sa rozhodli radšej
neriskovať zdravie práve tejto
najzraniteľnejšej časti spoluobčanov a seniorom nad 70 rokov
sme zabezpečili vitamíny. Mali
by vydržať na najbližšie dva mesiace, čiže na toto obdobie plné
respiračných ochorení a covidu.
Aspoň takouto mierou sme snáď
pomohli znížiť riziko ochorenia.
Seniorom aj touto cestou prajem
najmä pevné zdravie.
Pandemická situácia na Slovensku sa opäť zhoršuje a vláda prijala ďalšie obmedzenia
hlavne pre nezaočkovaných
obyvateľov. Dotknú sa tieto obmedzenia aj fungovania mestského úradu či organizovania
kultúrnych podujatí?
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Neviem, aké pravidlá budú
platné v čase vydania tohto čísla
mesačníka Rajčan, od 25. novembra máme tzv. tvrdý lockdown,
čo ovplyvnilo najmä podujatie
Rajecké vianočné trhy 2021. Sme
však pripravení ich okamžite
zrealizovať, akonáhle to situácia
dovolí, pretože práve pri vianočných trhoch som nechcel nechať
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nič na náhodu a s veľkým predstihom sme začali pripravovať
stánky či výber predajcov a bolo
by pre nás zadosťučinením, keby
sa ich podarilo otvoriť aspoň na
ten predvianočný týždeň. Chcem
touto cestou poďakovať spoločnosti ZRUBY RAJEC, s.r.o., ktorá
mestu Rajec stánky prenajala za
symbolické jedno euro.
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Čo sa týka mestského úradu,
spolu so zavedením lockdownu sme zaviedli zodpovedajúce
opatrenia, verejnosť však gro
vecí vybaví v klientskom centre, ktoré zatiaľ funguje v bežnom režime. Samozrejme, to sa
s množiacimi sa karanténami
môže rýchlo zmeniť.

Rád by som tiež touto cestou poprial všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Ďalších, ktoré prežijeme s určitými obmedzeniami. Je to situácia nechcená,
no zrejme nevyhnutná. Preto vám chcem popriať najmä, aby ste zostali zdraví
a aby ste zostali optimistami. Prežite vianočné sviatky v pokoji a nezabúdajte na svojich
blízkych, aj keď ich možno nebudete môcť navštíviť.
Skúsme si všetci spoločne zobrať poznatky a skúsenosti z roka končiaceho,
zastavme sa na chvíľu a zamyslime sa, čo nám v starom roku priniesli hádky
kvôli očkovaniu, šírenie (zväčša) cudzích názorov, ktoré sme si niekde prečítali či vypočuli,
a skúsme radšej šíriť optimizmus a vzájomne sa rešpektovať.
Aby sme do roku 2022 vstúpili správnou nohou, o rok múdrejší a hlavne zdraví.

POSLEDNÉ PRESUNY ZAMESTNANCOV
V BUDOVE MESTSKÉHO ÚRADU
V predchádzajúcich vydaniach mesačníka Rajčan sme vás informovali
o vytvorení klientskeho centra, ktoré sa nachádza v prízemí budovy mestského
úradu.

Začatím jeho činnosti boli
uvoľnené ďalšie kancelárie na
prvom a druhom poschodí
úradu. Našou snahou bolo využiť
uvoľnené pracoviská tak, aby
boli bližšie k občanovi a mali
vzájomné prepojenie v rámci
vnútornej organizácie.
Ktorí zamestnanci boli
presunutí?
1. poschodie:
Vedúci oddelenia kultúry
a športu Mgr. Tomáš Stránsky sa
nachádza v kancelárii číslo 17
(bývalá kancelária oddelenia do-

kladov Krajského riaditeľstva PZ
SR, pracovisko Rajec).
Referentka sociálnych služieb Mgr. Edita Ondríková bola
presunutá do kancelárie číslo 20
(bývalá matrika).
Referentka stavebného úradu
Rajec Ľudmila Ďurčanská sa nachádza v kancelárii číslo 3.
Referentka stavebného úradu
SOcÚ Mgr. Ľubomíra Urbancová,
ktorá nastúpila po Ing. Jarinovej,
bola premiestnená do kancelárie
číslo 6.
Služobná miestnosť mestskej
polície bola premiestnená do kancelárie číslo 14 (bývalá pokladňa).
Náčelník mestskej polície Mgr.
Adrian Begáň bol presťahovaný
do kancelárie číslo 15, ktorá je
zároveň aj úradnou miestnosťou
mestskej polície.
2. poschodie:
Technické služby mesta Rajec sú

umiestnené na druhom poschodí
v kancelári číslo 212 a využívajú aj
uvoľnenú kanceláriu číslo 221 po
mestskej polícii.
Aké kontaktné údaje platia
po presune zamestnancov?
Presunmi zamestnancov a zložiek mesta neboli dotknuté žiadne
zmeny telefonických kontaktov
pevných liniek a tieto ostávajú naďalej rovnaké ako v minulosti.
Súbežne s presunmi pripravujem
aj úpravu orientačných tabúľ, ktoré
sa nachádzajú v budove mestského úradu, tak, aby sa občania
ľahko orientovali pri riešení svojich
požiadaviek s jednotlivými zamestnancami. Podrobnejšie informácie
o telefónnych číslach na zamestnancov či ich mailových adresách
nájdete na webom sídle mesta
Rajec v časti kontakty.
Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ Rajec
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Rajecké vianočné
trhy 2021
Vianočnú atmosféru a prichádzajúce Vianoce každoročne vo väčšine miest
na Slovensku pripomínajú vianočné trhy. Rozvoniava horúci punč, cigánska
pečienka a zovšadiaľ počuť vianočné piesne.
Som veľmi rád, že tento rok sa
nám podarilo pre vás zorganizovať po prvýkrát vianočné trhy aj
v Rajci. Naše niekoľkomesačné
prípravy, organizácia, výroba
stánkov, inštalácia vianočnej
výzdoby a výber toho najlepšieho
ponúkaného jedla, punču a vianočného tovaru snáď ocení každý
návštevník. Veľká vďaka patrí
firme Zruby Rajec, s.r.o., ktorá
nám stánky zabezpečila a bezplatne zapožičala. Naším cieľom
bolo, aby občania v Rajci mali
rovnako ako v iných mestách svoje vianočné trhy, na ktoré môžu
byť hrdí a svojou kvalitou nijako
nezaostávajú za tými v iných
mestách. Samozrejme, rozmery
vianočných trhov sú prispôsobené potrebám nášho malého
mesta, o to väčšmi by však mali
pôsobiť rodinným duchom a príjemnou atmosférou. Neustále sa
pri organizácii podujatí potýkame s hygienickými nariadeniami,
ktoré poznačili aj vianočné trhy.
Množstvo sprievodných podujatí,
ktoré sme si pre Vás pripravili,

sme boli nútení zrušiť. Neostáva
nám však nič iné, ako nariadenia
jednoducho rešpektovať a užiť
si vianočnú atmosféru v rámci
možností, ktoré máme. Veríme,
že návšteva vianočných trhov vám
dokáže tieto časy aspoň trošku
spríjemniť a opäť o niečo obohatí
kultúrny život v našom krásnom
meste. Veselé Vianoce vám želá
oddelenie kultúry a športu.
Priatelia, toto všetko sme mali
pre vás pripravené ešte v dobe,

keď som stále veril, že sa nám
v Rajci vianočné trhy napokon
podarí zorganizovať. Situácia je
však iná, čo ma nesmierne mrzí.
Po ukončení núdzového stavu, ak
to bude čo i len trochu možné,
spravíme všetko pre to, aby sme
vianočné trhy otvorili aspoň posledný týždeň pred Vianocami...
Mgr. Tomáš Stránský,
vedúci odd. kultúry a športu
0910 909 049
tomas.stransky@rajec.sk

OZNAM PRE BEZPRÍSPEVKOVÝCH DARCOV KRVI
Milí darcovia krvi,
mesto Rajec každoročne
v predvianočnom čase pripravovalo stretnutie bezpríspevkových
darcov krvi s primátorom v radnici
mesta. Bohužiaľ z pandemických
opatrení Covid 19 sa uvedené
stretnutie už po druhýkrát neuskutoční.
Touto formou chceme vyzvať
bezpríspevkových darcov krvi,
ktorí v roku 2020 a 2021 získali
plakety MUDr. Janského, aby sa
preukázali do 10.12.2021:

matrike (klientske centrum),
elektronicky (scan preukazu)
podatelna@rajec.sk aj s uvedením
adresy a trvalého pobytu v meste
Rajec.

osobne (s preukazom o získaní
plakety) v pokladni MsÚ alebo

Bližšie informácie získate na tel.
čísle 041/507 65 13.
Vážime si vaše humánne skutky
a nechceme, aby zostali bez povšimnutia.
Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.
MsÚ Rajec, oddelenie OAO
Ilustračná snímka: internet

www. ra je c . s k
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PAMÄTNÍK A PAMÄTNÁ TABUĽA OBETIAM
II. SVETOVEJ VOJNY PREŠLI OBNOVOU
V tomto roku mesto Rajec úspešne podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových
hrobov na realizáciu projektu obnovy a opravy pamätníka a pamätnej tabule
obetiam II. svetovej vojny v Rajci, ktoré sa nachádzajú v centre pamiatkovej
zóny na Námestí SNP.

Pamätník pred...

...a po očistení

Pamätná tabuľa pred...

... a po oprave

Pamätník s pamätnou tabuľou
bol vybudovaný v rámci výstavby
námestia v 70. rokoch 20. storočia. Dominantou je nápis „V mieri
kvitne ľudské šťastie“ a pamätná tabuľa s menami štrnástich
občanov mesta Rajec, ktorí padli
počas II. svetovej vojny v rokoch
1941 – 1945.
Zub času sa výrazne podpísal
na stave pamätníka, aj na jeho
vzhľade. Obnova a oprava pamätníka a pamätnej tabule, ktorú

finančne podporil Úrad vlády
Slovenskej republiky, zahŕňala očistenie betónových plôch
a obnovenie do pôvodného stavu.
Z kovových častí sa odstránil starý náter a následne bol obnovený.
Všetky nápisy boli zvýraznené
farbou na reštaurovanie textov.
Pamätník a pamätná tabuľa
obetiam II. svetovej vojny v Rajci
získali „nový“ vzhľad a naďalej tak
budú pripomínať všetkým okoloidúcim udalosti a hrdinov

II. svetovej vojny v našom meste.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej
republiky.
Lucia Rybárová, odd. strategického rozvoja
Snímky: archív MsÚ
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MSP: NUDA, ADRENALÍN,
ZANEDBANÁ VÝCHOVA?
Vedia rodičia, čo robia ich deti, keď nie sú doma? Keď idú do školy alebo zo školy?
Alebo sú na stretnutí so svojimi kamarátmi? Niektorí rodičia to, žiaľ, nevedia a musia
sa to dozvedieť až od príslušníkov mestskej polície.
Tak tomu bolo aj v poslednom
období, kedy príslušníci Mestskej
polície Rajec riešili niekoľko prípadov krádeží sladkostí a nealkoholických nápojov v predajni potravín
COOP Jednota na Štúrovej ulici
v Rajci.
V priebehu objasňovania uvedených skutkov boli ako páchatelia
zistení štyria maloletí chlapci vo
veku od 8 do 13 rokov (všetci
s trvalým pobytom v meste Rajec),
ktorí sa svojím konaním dopustili spáchania priestupku proti
majetku podľa § 50 ods. 1 zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov:
„Priestupku sa dopustí ten, kto
úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou...“.
Pretože uvedení páchatelia
v čase spáchania priestupku proti
majetku nedovŕšili 15 rokov svojho
veku, príslušník MsP v Rajci postupoval podľa § 60 ods. 3 písm. a)
citovaného zákona o priestupkoch
a predmetnú vec odložil bez uloženia príslušnej sankcie. Spáchanie
priestupku maloletými však
oznámil zákonným zástupcom
a orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Zákonnému zástupcovi protiprávnym
konaním jeho dieťaťa vznikla povinnosť uhradiť spôsobenú škodu
na cudzom majetku.

OZNAM

V spomínaných prípadoch maloletí vyviazli bez uloženia sankcie za
ich protiprávne konanie. V prípade,
že by v čase spáchania priestupku
dovŕšili 15 rokov veku, za uvedenú
krádež sladkostí alebo nealkoholického nápoja by podľa citovaného
zákona o priestupkoch bolo možné
uložiť pokutu až do 331 eur.
Ak by došlo k opätovnému
spáchaniu priestupku proti majetku
v období dvanástich mesiacov od
uloženia sankcie za predchádzajúci
priestupok proti majetku, proti-

právne konanie Trestný zákon už
kvalifikuje ako trestný čin krádeže
podľa § 212 ods. 1 písm. g) zákona
č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov a páchateľ sa potrestá
odňatím slobody až na dva roky.
Nikto z nás nechce riešiť podobné problémy, a preto si každý
rodič musí dať odpoveď na otázku:
„Viem, čo robí moje dieťa, keď nie
je práve doma?“
Mgr. Adrian Begáň,
Náčelník MsP Rajec
Snímka: archív MsP

POĎAKOVANIE

Posledné kusy knihy
RAJECká dolina
si môžete zakúpiť
za cenu 26,29 €
v pokladni mesta:
Mestský úrad Rajec,
vestibul, vľavo.

MsÚ Rajec

Ďakujeme všetkým rodičom
a reštaurácii Dubová,
ktorí sa zapojili do prípravy občerstvenia
pri príležitosti oslavy
„Dňa materských škôl“.
Peňažný výťažok z občerstvenia bude
použitý na potreby detí materskej školy.
Kolektív Materskej školy, Mudrochova
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Urobme Vianoce

ŠETRNEJŠIE K PRÍRODE
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.
Počas vianočných sviatkov
vyprodukujeme až dvojnásobné
množstvo odpadu ako v iných
častiach roka. Predvianočný čas
je pre predajcov obdobím najväčších tržieb, priemerne na osobu
nakúpime dary takmer za 250 eur.
Ďalších 250 eur dávame na výzdobu, jedlo atď., potom z toho jedla
tretinu vyhodíme. Radi dávame aj
prijímame, každý šiesty Slovák sa
pri tom aj zadlží. Je to aj dôsledok
reklamných kampaní, ktoré začínajú pár mesiacov pred Vianocami
a vrcholia nákupnými orgiami typu
Čierny piatok, ktorý trvá nie deň,
ale aj týždeň.
Možno by sme ich mohli prežívať
skromnejšie, uľaví sa nielen prírode,
ale možno aj nám.
DARČEKY
Neposielajme papierové
pohľadnice: pošlime prianie či
obrázok elektronicky, mailom
a pod.
Nekupujme darčeky, zvážme
alternatívu: darček môžeme
vyrobiť, takto môže byť „hodnotnejší“ ako akýkoľvek kupovaný
darček.
Namiesto hmotnej veci darujme
zážitok: môže to byť lístok do
divadla, hudobný festival alebo
koncert, let balónom, ochutnávka
vín, hrnčiarsky kurz, vysnívaný výlet
do prírody, permanentka do fitness
centra a pod.
Kúpou pomôžme tým, čo
pomoc potrebujú: môžeme darovať
predmet z distribúcie niektorej
z chránených dielní.
Pri kúpe uprednostňujme
kvalitné lokálne produkty: vyberme
darček s trvalou hodnotou, vyrobený z prírodných materiálov, alebo
hodnotnú knihu.
Uprednostnime nebalené
výrobky a nemusíme baliť ani my:
obviažme ich len mašľou alebo ich
vložme do vrecúška alebo plátenej
tašky, ktorá aj sama bude pekným
praktickým darčekom.

Ak papier, tak recyklovaný:
skúsme uprednostniť recyklovaný
baliaci papier a prípadne ho
vyzdobiť vlastnoručne.
Pri nákupe surovín uprednostnime bezobalové obchody.
Taktiež na Mikuláša môžeme
pripraviť bezobalový balíček.
VIANOČNÁ VÝZDOBA,
STROMČEK
Výzdobu nekupujme: vytvorme si ju sami, jednoduchú,
z prírodných materiálov.
Ak stromček, tak živý, ale
skutočne živý. Ak už živý stromček kupujeme, uprednostnime
stromček v kvetináči. Umelý
stromček nekupujme. Ak ho už
máme, tak ho nevyhadzujme, ale
využívajme ho čo najdlhšie.
Nekupujme adventné vence.
Ak ešte nemáme adventný veniec
a zvažujeme jeho kúpu, tak si ho
radšej vyrobme z prírodných
materiálov. Pri kúpe nových
sviečok uprednostňujme tie,
ktoré sú vyrobené zo včelieho
vosku.
PRED SVIATKAMI A PO NICH
Staré nevyhadzujme, ale
darujme: ak dostaneme novú vec,
ale stará ešte funguje alebo ak
dostaneme nechcený darček,
nevyhadzujme ich, ale ponúknime na ďalšie využitie známym,
neziskovým organizáciám alebo
sociálne slabším skupinám ľudí.
Takéto využitie nájde elektronika,
oblečenie, obuv, hračky a podobne.
Odpad trieďme pre recykláciu: pri upratovaní pred sviatkami
či po nich venujme pozornosť
správnemu vytriedeniu odpadov.
VIANOČNÉ JEDENIE
Neplytvajme jedlom.
Znížme množstvo odpadu
z varenia a pečenia.
Rastlinné zvyšky trieďme,
kompostujme.

ODPORÚČANIA NA
PREDCHÁDZANIE VZNIKU
ODPADOV:
uprednostňovanie nákupov
vo vratných obaloch,
uprednostňovanie nákupu
potravín bez zbytočných obalov,
uprednostňovanie nákupov
tovarov vo väčších baleniach,
uprednostňovanie používania
vody z vodovodu (zamedzenie
nákupu balených vôd),
uprednostňovať používanie
plienok na opakované použitie pred
jednorazovými plienkami,
dávať veciam druhú šancu
(požičiavanie, darovanie, predaj,
obnova, recyklácia),
podpora susedských búrz,
podpora charitatívnych
organizácií v meste, ktoré dávajú
odpadom druhú šancu (šatstvo,
nábytok, elektrospotrebiče a pod.),
obmedzenie nákupov cez
e-shop (tovar je zabalený vo
viacerých vrstvách obalov, ktoré sa
stávajú odpadom,
využívanie spätného zberu
výrobkov (pri kúpe nového elektrospotrebiča odovzdávanie starého),
odovzdávanie opotrebovaných
pneumatík v pneuservisoch,
uprednostňovanie nákupov
výrobkov na opakované použitie
pred výrobkami na jedno použitie,
nákup do vlastnej tašky – nepoužívať jednorazové tašky,
neplytvať potravinami, kupovať
len také množstvo, ktoré sa
spotrebuje a nebude sa musieť
vyhadzovať.
Zdroj a snímka: nulaodpadu.sk
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MŠ OBR. MIERU: ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ
PROJEKT MATERSKEJ ŠKOLY
Začiatok školského roka 2021/2022 sa spájal v našej Materskej škole na Ul. obrancov mieru
aj s realizáciou ďalšieho projektu v poradí už z deviatej edície grantového programu Vy
rozhodujete, my pomáhame, ktorú vyhlásilo Tesco pod záštitou Nadácie Pontis v máji 2021
za účelom podpory projektov zameraných na zlepšenie prostredia v našom okolí.

Domček pred rekonštrukciou

Vďaka záujmu mesta Rajec
a hlasovaniu zákazníkov nám bola
pridelená suma 1 300 €.
Od začiatku sme mali jasné
zámery v tom, ako využijeme získané finančné prostriedky. Samotný názov projektu Náš domček
deduška Večerníčka prezrádza,
že sa jedná o detský domček na
školskom dvore. Záležalo nám na
obnove jeho funkčného aj estetického vzhľadu. Samotná realizácia
projektu prebiehala v mesiacoch
september a október. Zorganizované boli štyri dobrovoľnícke
aktivity, ktorých sa zúčastnili viacerí rodičia. Okrem nich ochotne
zareagovali na potrebu pomoci aj
zriaďovateľ materskej školy mesto
Rajec a Technické služby mesta
Rajec. Vysoký podiel na súčasnom
výzore detského domčeka má
aj účasť sponzorov, a to Stavebniny FAPŠO Rajec a Drevodom
Rajec. Obnova domčeka zahŕňala
výmenu strešnej šindľovej krytiny,
nátery vonkajších stien, výrobu
a montáž okeníc, položenie dlažby
v jeho okolí a výsadbu zelene.
Domček sa nám pred očami menil
zo dňa na deň a naša spokojnosť

Zrekonštruovaný domček deduška Večerníčka

narastala. Teraz už vieme, že to
nebolo márne!
V novembri sme využili zrekonštruovaný domček na realizáciu školskej výstavy Jeseň,
pani bohatá. S pomocou rodičov
a zamestnancov školy sme vytvorili
originálnu výstavu z rozmanitých
jesenných plodín a prírodnín. Výstava trvala jeden týždeň a všetky
naše deti ju navštívili niekoľkokrát
s učiteľkami aj s rodičmi. K pozvaným návštevníkom patrili aj žiaci
z 1.B triedy Základnej školy na
Lipovej ul. Prirodzeným zážitkovým spôsobom, prostredníctvom

priamych skúseností, si deti a žiaci
rozšírili doterajšie poznatky v oblasti prírodovedného vzdelávania.
Uvedený projekt okrem spomínanej obnovy domčeka smeroval
aj k zakúpeniu učebných pomôcok
na telesnú výchovu a k zvýšeniu
komfortu detí pri hre na školskom
dvore. Umiestnením zatrávňovacích rohoží sme vyriešili problém
blatistých miest medzi hojdačkami.
Všetkým ochotným a usilovným
ľuďom za ich pomoc ďakujeme!
Jana Demeterová, riaditeľka
materskej školy
Snímky: archív školy
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ZUŠ: Keď sa stane
po rokoch z jari jeseň
Už 12 rokov usporadúvame v rajeckej základnej umeleckej škole medzinárodnú hudobnú súťaž Rajecká hudobná jar. Býva vždy tradične v druhom májovom týždni. Ale už
druhý rok sa nechcené stalo skutočnosťou.
Epidémia Covidu 19 nám
„ABRAKA DABRA“, našu súťaž
pretransformovala na Rajeckú
hudobnú jeseň. Ale my sme sa
nevzdali, namiesto kvetov sme
oberali hudobné plody. Aj napriek
všetkým komplikáciám OTP sme
súťaž uskutočnili so živými a nie
streemovanými a online súťažiacimi. Dňa 14. októbra vystúpilo 51
súťažiacich zo 17 škôl zo Slovenska a ČR a odznelo 70 diel slovenských autorov.
A naši žiaci sa opäť v silnej konkurencii nestratili. Andrea Čerňanská z triedy Bc. Mareka Mila v hre
na organe zvíťazila
v 1. kategórii a Nelka Rýpalová
z triedy Ing. Petra Jakubíka, DiS.
art. získala v 1. kategórii 3. miesto.
Absolútnym víťazom sa stak
a titul laureáta si z Rajca odniesol
zaslúžene mimoriadne talentovaný
klavírista zo ZUŠ Bojnice Kamil Kulich. Medzinárodná porota pod vedením Prof. Jevgenija Iršaia mala
neľahkú prácu. Veď každoročne sa
v Rajci stretajú výnimoční mladí
umelci v hre na všetky hudobné
nástroje, v speve a v komornej
hre, kde prezentujú výhradne
slovenskú hudobnú tvorbu. Súťaž
s takýmto špeciálnym zameraním
na slovenskú hudbu v Rajci je na
Slovensku jediná.
Pre víťazov všetkých kategórií
(1. a 2. miesto) tvoria ako špeciálnu cenu slovenskí hudobní
skladatelia nové diela, ktoré o rok
predvedú v slovenskej premiére
na Koncerte víťazov RHJ v Bratislave a vo svetovej premiére na
koncerte vo Viedni. Už sa stalo
tradíciou, že viedenský koncert
sa koná v Slovenskom inštitúte,
ktorý prezentuje slovenskú kultúru
v tejto svetovej metropole kultúry a umenia. Už druhý rok za
sebou sme koncerty organizovali
namiesto júna v jeseni. Tento rok
to bolo 8. novembra v Bratislave
(Dvorana VŠMU) a 9. novembra
vo Viedni (SI). Mladí umelci podali

Koncert v Slovenskom inštitúte vo Viedni (vľavo riaditeľ SI Igor Skoček)

vynikajúce profesionálne výkony
a bratislavský koncert sa uskutočnil v rámci prestížneho festivalu Nová slovenská hudba, ktorý
usporadúva Spolok slovenských
hudobných skladateľov. Za zmienku určite stojí, že v rámci tohto
festivalu sme participovali ako
jediná základná umelecká škola
z celého Slovenska. Som šťastný,
že naša celoročná práca na príprave súťaže a koncertov v Bratislave
a vo Viedni nevyšla nazmar. Lebo
dva týždne po koncerte vo Viedni
vyhlásili v Rakúsku celoštátny
lockdown.
Touto cestou by som rád poďakoval svojim kolegom za obetavú
a nezištnú prácu pri príprave Rajeckej hudobnej jari (jesene), bez
ich entuziazmu a lásky k svojej
práci by sa to vôbec nepodarilo.
Veľká vďaka patrí aj nášmu zriaďovateľovi, mestu Rajec, ktorý je
nám vždy nápomocný a podporuje nás v našich snahách.
V tejto neľahkej dobe pre školy
a celú spoločnosť mi dovoľte
v mene celej Základnej umeleckej
školy v Rajci vám, milí Rajčania,
popriať požehnané a milostiplné
Vianoce a v novom roku 2022

hlavne pevné zdravie, aby sme sa
stretali osobne a nie dištančne.
Nech slovo dištančný a homeoﬃce navždy odíde z nášho slovníka
a hlavne z nášho života.
PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
Snímky: archív školy

Laureát RHJ Kamil Kulich s hudobnou
skladateľkou Martinou Kachlovou
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Život v KSŠ
Školský rok je v plnom
prúde a my sme radi, že sa
môžeme viac-menej vzdelávať prezenčne.
V septembri sme využili krásne
babie leto a zorganizovali sme
netradičné branné cvičenie.
Pohyb na čerstvom vzduchu je
dôležitý, a preto sme pre žiakov
v spolupráci s rodičmi na Dubovej
prichystali stanovištia, na ktorých
si mohli vyskúšať prvú pomoc,
hod granátom, fyzickú zdatnosť,
lozenie aj lezenie, presun ponad
prekážky či výstup na rozhľadňu.
Záhradkárov v Rajci sme podporili účasťou na výstave ich najkrajších plodov.
Deviataci sa zúčastnili na spomienkovej slávnosti pri príležitosti
Dňa obetí holokaustu a rasového
násilia – pretože sme presvedčení, že niektoré udalosti si treba
pripomínať neustále.
V októbri sme privítali našu
bývalú žiačku Janku, z ktorej sa
počas uplynulých rokov stala
misionárka a ktorá viac rokov
pôsobila na misiách v Mexiku.
Počas dvoch dní chodila z triedy
do triedy a rozprávala o histórii,
ľuďoch, spôsobe života aj viery aj
o prírode tejto pre nás exotickej
krajiny. Počas jednej hodiny sme
uvarili chutný hrniec informácií
z ingrediencií histórie, geografie,
náboženstva, sociológie a jazykov.
Za necelý štvrťrok tohto školského roka sme sa stihli zapojiť
do školských a okresných kôl
rôznych olympiád.
Štvrtáci rozširujú svoje vedomosti a jazykové zručnosti z angličtiny formou „Roleplay“. Mali
možnosť prežiť vyučovaciu hodinu v situácii z bežného života.
V reštaurácii si objednali obľúbené jedlo, v obchode spravili rodičom týždenný nákup či nakupovali topánky. V rámci hravej formy
výuky angličtiny si nacvičili krátke
divadlo Ako dedko ťahal repu. Na
slovenčine vymýšľajú príbehy na
vybrané slová, z ktorých vytvoria
knihu.
Rozvíjame aj praktické zručnosti žiakov. Naše deviatačky veľmi
rady skúšajú nové recepty v škol-

skej kuchynke. Už len nad fotkami
ich výtvorov sa nám všetkým
zbiehajú slinky.
Deti v školskom klube podporujeme v športových aktivitách
a kreativite. Venujú sa rôznym
technikám maľby a kresby, vytvárajú nádherné práce, ktoré zdobia
priestory školy, a tak prispievajú
k príjemnejšej atmosfére. Ukážky
ich prác si smelo môžete pozrieť
na našej stránke katskola.edupage.org.
Súčasťou nášho pedagogického
kolektívu sú aj asistentky učiteľa,
ktoré výrazne napomáhajú nielen
učiteľom, ale predovšetkým
deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pracujú pod dohľadom školskej
špeciálnej pedagogičky. Tento tím
dopĺňa školská psychologička,
ktorá sa venuje všetkým deťom či
triedam, ktoré to potrebujú.
Zástupcovia žiakov všetkých
tried pracujú v žiackej školskej
rade. Fungujú ako poradný orgán
riaditeľa školy. Svojimi nápadmi
oživujú nielen voľnočasové aktivity našich žiakov, ale napomáhajú
aj pri vyučovacom procese.
O duchovnú stránku všetkých
nás sa starajú naši kňazi v rámci
sv. omše, ktorá sa slávi každé
stredajšie ráno v našej krásnej

školskej kaplnke, a pravidelných
duchovných obnov pedagógov.
Spolu múdrejší. Viete, čo to je?
Naši učitelia, asistenti a priatelia
školy sa zapojili do projektu ministerstva školstva, ktorého cieľom je doučovať žiakov v malých
skupinkách z rôznych predmetov.
Žiaci tak majú možnosť nielen dobehnúť učivo, ktoré sa preberalo
dištančne, ale aj utvrdiť a precvičiť si novú látku.
V poslednej dobe sme aj my
boli nútení niektoré triedy vzdelávať dištančne. Veľkou pomocou
je pre nás aplikácia Edupage,
ktorú využívame už niekoľko
rokov. Minulé roky nás už vyškolili
v jej využívaní. Preto nám nerobí
problém komunikovať so žiakmi
a rodičmi od prvého dňa karantény, používať online cvičenia,
posielať študijné materiály a prezentácie, testy na precvičovanie
učiva, organizovať online hodiny,
komunikovať s rodičmi či zasielať
domáce úlohy. Edupage tiež odbremeňuje rodičov od papierovej
formy zasielania rôznych žiadostí,
vyhlásení a ospravedlneniek.
Veľmi sa tešíme, že školy nie sú
zatvorené celoplošne a že s deťmi môžeme tráviť čo najviac času
osobne.

Kolektív KSŠ
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MŠ MUDROCHOVA: ROZPRÁVKA
O BUDÍČKU V NAŠEJ ŠKOLE
„Ja som budík, budíček, budiť je môj koníček.
Budím ocka, ba aj mamku, najradšej však malú Evku.
Zaželá mi dobré ráno, má ma rada, veru áno.“
Aj touto riekankou sme spoločne v našej 2. triede Lienok
zažívali jedno pekné ráno. Prišlo
medzi nás i slniečko s kamarátkou farbuškou Zuzkou, ktorá nám
povedala, že jej slniečko ráno
žmurklo do oblôčka a zvolalo:
„Vstávaj, Zuzka, vstávaj, do práce
sa dávaj.“ Deti s rozžiarenými
očkami pozerali, ako im slniečko
aj so Zuzkou zaželalo dobré ráno
a že sa dopočuli, že dnes si budú
rozprávať rozprávku o budíku,
a veľmi by ju chceli aj ony počuť.
Tak ich naše Lienky tiež pozdravili
a pozvali ich na rozprávku. Prišli
ich pozdraviť i kohútik, sliepočka,
ba aj ježko Pichliačik. Rozprávka
všetkých veľmi zaujala, deti získali
opäť nové poznatky o časových
vzťahoch, aké hodiny poznajú,
pochválili sa slniečku a Zuzke,
že si vyrábali i maľovali hodiny
s číselníkom, pozerali prezentáciu
Môj deň, ba i dokonca sa stretli so
siedmimi trpaslíkmi, ktorí sa volali
ako dni v týždni, poznávali pojmy
deň, noc, dnes, včera, zajtra. Precvičili si i svoj jazýček, ktorý prišli
pozrieť aj zvieratká, a spoločne sa
zahrali a zatancovali si. Na záver
sme sa rozlúčili so slniečkom
a Zuzkou, ktorí nám poďakovali
za peknú rozprávku, a my sme im
poďakovali za pekné a milé privítanie v našej škôlke a tešíme sa na

ďalšie stretnutie s nimi. A lúčime
sa s pozdravom: „Za potlesk vám
ďakujeme, my toho i viacej vieme,
no a teraz dva, tri, štyri, každý
z vás nech v tanci víri. A keď
potom zaznie zvonec, čo bude?
Rozprávky koniec.“
Po rozlúčke sme sa ešte zahrali

inzercia

hudobno-pohybovú hru na kohútika, so spevom, pri ktorej sme
využili maňušky zvieratiek.
Verím, že takýchto príjemných
a krásnych chvíľ s našimi deťmi
bude ešte veľmi veľa.
Soňa Pialová, MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy

inzercia

AKCIA -20% do 31.12.2021

AKCIA -20% do 31.12.2021

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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MŠ OBR. MIERU:
JESENNÁ
ŠARKANIÁDA
S radosťou sa nám
podarilo usporiadať
krásnu jesennú akciu
za prítomnosti rodičov
a detí.
Šarkaniáda našej materskej školy
sa konala 26. októbra na lúke pri Mačacom kopci v Rajci.
Počasie k nám bolo štedré
svojou priazňou a nemuseli sme
ísť až na kopec. Čas sme trávili na
vyhovujúcom teréne na lúke. Fúkal
pokojný vietor, ktorý nevytrápil
žiadne detské ušká a neroztrhal ani
jedného šarkana. Veľmi nás potešila hojná účasť rodičov, starých
rodičov, ďalších členov rodiny našich
škôlkarov. Pre deti bolo pripravené
malé občerstvenie, a tak si osladili
svoje chvíle na šarkaniáde. Naozaj
bolo umenie porátať všetky šarkany,
vznášali sa po oblohe v skvelom
počte, napočítala som ich celkovo 27, čo je úžasné číslo. A výber
šarkanov? Na oblohe lietali Elzy,
medúzy, draci... Nenašli by ste dva
rovnaké. Chcela by som sa všetkým
zúčastneným poďakovať za spríjemnenie atmosféry svojou prítomnosťou na tejto peknej akcii. My sme
sa dočkali veľkej odmeny v podobe
úsmevu a radosti na tváričkách
našich škôlkarov.
Katarína Nováková, učiteľka MŠ
Obrancov mieru
Snímka: archív školy

ZŠ LIPOVÁ: JESENNÁ PARÁDA
V ŠKOLE NA LIPOVEJ ULICI
Jesenné počasie tohto roku bolo mimoriadne krásne.
Priaznivé na všetky bláznivé aktivity, ktoré sa dajú
realizovať vonku. Pani učiteľky sa rozhodli, že
malému školáckemu drobizgu doprajú radosti, a tak
sme išli púšťať šarkanov.
Každá trieda v iný dátum, aby
sme dodržali všetko tak, ako sa má.
No čo vám povieme. Krásne akcie to boli. Všetci unavení,
ubehaní – veď deti boli chvíľu na
kopci a potom zas pod kopcom. Do
šarkaních chvostov sa nám vplietlo
všetko – konáriky, listy, drobné papiere. A učiteľky rozpletali zauzlené
chvostíky, hľadali stratené paličky.
Objavili sa aj slzy – to vtedy, keď
šarkany nelietali tak, ako by si to
boli deti želali. I.C mala dokonca aj
pomocníčky – dve maminy, ktoré sa

podujali pomáhať. Aj tie boli narobené. A tak vám posielame recept
púšťania šarkanov v troch krokoch
podľa našej Aďky:
1. Doniesť do školy šarkana.
2. Púšťať šarkana.
3. Hodiť do koša šarkana.
Zničili sme 3-eurových, 5-eurových aj 18-eurových farebných tátošov – šarkanov. Nič to zato, prejde
rok, budeme trochu väčší, tak to
vyskúšame zas.
Prvácke učiteľky
Snímky: archív školy
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KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Vznik Klubu paličkovanej čipky (KPČ) pri oddelení kultúry a športu je datovaný od roku
1998. Prvotnou myšlienkou jeho vzniku bolo vytvoriť priestor pre deti a rozvíjať ich
tvorivosť v oblasti remeselnej zručnosti.
Prvou lektorkou bola rehoľná
sestra Kája z rádu vincentiek
(Spoločnosť kresťanskej lásky sv.
Vincenta de Paul), ktorá postupne
pritiahla k paličkovaniu aj dospelých. Dva roky zasväcovala ženy
do tajov paličkovanej čipky, ktorá
v Rajci nemá svoju tradíciu.
Od roku 2000 prevzala lektorovanie klubu Lýdia Pekaríková,
ktorá ho vedie dodnes. Lýdia
Pekaríková je zároveň dlhoročnou
členkou KPČ Grácia, pri Krajskom
kultúrnom stredisku v Žiline. Jej
vyše 20-ročnú aktivitu v paličkovanej čipke dokazuje účasť na
všetkých výstavách klubu Grácia
organizovaných každý rok, či
na jej samostatných výstavách
(2010, 2013, 2017) v SNM Bratislava, Košice a Turčianske Teplice,
na výstavách vo Francúzsku
a Holandsku, na medzinárodných
festivaloch (Holandsko, ÚĽUV
Bratislava, Vamberk, Hont, Prešov, Rožňava, Krakovany) alebo
na súťaži v neprofesionálnej tvorbe v Kremnici (ocenenia v roku
2011, 2013, 2015).
Od založenia KPČ v Rajci
ubehlo viac než 20 rokov, počas
ktorých sa počet záujemkýň o paličkovanie menil. Dnes ma klub 10

členiek (Jarmila Jantoščiaková,
Lýdia Pekaríková, Božena Kasmanová, Eva Pekná, Zuzana Kazimírová, Magda Tyrolová, Katarína
Kršáková, Alena Vítková, Antónia
Polačková, Irena Zafková), ktoré
sa venujú paličkovaniu obrazovej
čipky, odevnej čipky, paličkovanému šperku a drobným čipkám,
ktoré sú tematický na vianočné
a veľkonočné obdobie. Na ich
valcoch však vznikli a vznikajú
i regionálne čipky, najviac zo Španej Doliny a Hontu.
Svoju zručnosť prezentovali svojou účasťou na viacerých
výstavách a súťažiach na Slovensku. V roku 2003 sa zúčastnili na
výstave Slovenská paličkovaná
čipka v Trenčíne (Jantoščiaková, Pekaríková). V roku 2008 to
bola súťaž Sedemdesiat sukien
mala na festivale Čipka v Honte (Pekaríková). Zapojili sa i do
projektu Čipkárska cesta (prepaličkovali motívy čičmianskych
výšiviek). Pokračovaním projektu
Čipkárska cesta bola výstava
v Pribyline, ktorej motívom bola
architektúra Slovenska v paličkovanej čipke (Jantoščiaková,
Pekaríková). Na festivale Čipka
v Honte v roku 2011 sa zúčastnili

súťaže Najkrajší obrúsok (Kasmanová) a o rok neskôr súťaže
Ozdobný vankúšik (Jantoščiaková, Kasmanová, Vítková, Poláčková, Pekaríková). V roku 2015
prispeli v rámci medzinárodného
festivalu v Prešove maskami do
súťaže Karneval (Jantoščiaková,
Kasmanová, Vítková, Szilvasiová). V roku 2017 sa zúčastnili na
Medzinárodnom festivale paličkovanej čipky v Prešove súťaže
Z ríše hmyzu (Poláčková). V roku
2021 Medzinárodného festivalu
v Krakovanoch a súťaže Aká si
mi krásna, ty rodná zem moja
(Kasmanová). Pod názvom Čipky
rozprávajú mali spoločnú výstavu
na radnici v Rajci a ústredným
motívom bola rajecká architektúra (2016). Zatiaľ poslednou spoločnou prezentáciou bola výstava
Spomienky v čipke v roku 2020,
venovaná rajeckému rodákovi,
saleziánovi Andrejovi Paulinymu.
Jeho ilustrácie ich motivovali
stvárniť ich pomocou paličkovanej
čipky. V roku 2021 na pozvanie
klubu Gracia sa s touto výstavou
prezentovali aj v Žiline na výstave
Čipkované radosti.
Lýdia Pekaríková a Eva Pekná
Snímka: archív klubu
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Kordovánky

THE SHOW MUST GO ON!
The show must go on! Show musí pokračovať!
The show must go on! Show musí pokračovať!
Inside my heart is breaking. Vo vnútri sa mi srdce láme.
My make-up may be flaking, Môj make-up sa možno stráca,
but my smile still stays on! ale môj úsmev zostáva!

Text piesne legendárnej hudobnej skupiny Queen
vyjadruje presne to, čo cítia Kordovánky. Show musí
pokračovať!
Pandemický rok 2021 sa nemilo
podpísal pod všetky aspekty života. Zavreté školy, obchody, kiná,
diskotéky, športoviská, zrušené
tréningy a súťaže – to všetko
spôsobilo odlúčenosť a frustráciu.
Človek by ľahko podľahol. My sme
sa nevzdali. Našli sme si možnosti
náhradného riešenia. V marci sme
spoločne upratali verejné priestory v okolí svojho bydliska. Cez
leto sme vystupovali na Rajeckom
maratóne. No nielen to. Niektoré
z nás odbehli aj maratón, niektoré polmaratón a niektorí štafetu
pod názvom Kordovánky. Svoju
činnosť sme na konci prázdnin odprezentovali na inšpiratívnom Rajeckom krúžkobraní. V septembri
sme s naším verným fanklubom

zahájili novú sezónu príjemným
posedením s chutným gulášom.
Rodičia navarili – a my sme zjedli.
Koncom mesiaca nás na zápise
veľmi milo prekvapil veľký záujem
o členstvo v našom klube.
Októbrová GRAND PRIX SLOVAKIA 2021 bola pre nás úplne
nová súťaž. Konala sa totiž online.
Súbory museli nahrať vystúpenie a videá zaslať porote. Tá na
spoločnom hodnotení vybrala
a ocenila najlepšie choreografie.
Zlatá medaila našej sólistky Lindy
Miškolciovej nás veľmi potešila.
V decembri sa plánujeme zúčastniť jedinej zahraničnej súťaže
IX. ZAGREB CHRISTMAS OPEN,
ktorá sa koná v sobotu, 4. decembra v Chorvátsku.

Áno, malo byť toho viac. Mali
sme osláviť aj krásne dvadsiate
výročie našej činnosti. No sme
vďačné aj za to málo, čo sme
mohli prežiť. Sme hrdé na našich
rodičov, ako to všetko s nami
zvládajú. Na naše trénerky, ktoré
to nevzdali. Na naše mesto, že nás
podporuje. Sme hrdé na Kordovánky. Veď ako sa spieva v piesni
– Show MUSÍ pokračovať!
OZ Aplauz
Snímka: archív klubu
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Informácie z Cenzuálu
V mesiaci október, dňa 27.10.2021, sa uskutočnilo
riadne zasadnutie výboru, ktorého sa zúčastnil aj
člen dozornej rady. Zasadnutie výboru viedol predseda a riadilo sa schváleným programom.
Po kontrole plnenia úloh hlavným
bodom boli výsledky hospodárenia, ktoré spoločenstvo dosiahlo
za 1. – 9. mesiac tohto roka. Ako
informoval predseda, napriek nie
celkom priaznivým podmienkam
od začiatku roka Cenzuál dosiahol
zisk +133-tisíc eur, čo predstavuje
plnenie ročného plánu na 95,43%,
keďže ročný plán schválený valným
zhromaždením je 140-tisíc eur.
Dosiahnutý výsledok nás napĺňa
optimizmom, že ročný plán bude
splnený, ak nepríde k nejakej kalamite alebo mimoriadne nepriaznivej situácii na trhu. Na tvorbe
týchto výsledkov sa podieľali
všetky strediská, každé svojou mie-

rou. Pozitívne treba tiež hodnotiť,
že spoločnosť má vysporiadané
všetky záväzky voči pracovníkom,
daňovému úradu a zdravotným
poisťovniam, ako aj dodávateľom
služieb. Naše pohľadávky v lehote
splatnosti sú postupne splácané
a momentálne nemáme žiadnu
dlhodobú pohľadávku. V diskusii
k výsledkom vystúpili viacerí členovia výboru a na konkrétne otázky
odpovedali predseda a ekonómka.
Následne výbor jednohlasne zobral
výsledky hospodárenia za 1. – 9.
mesiac na vedomie.
V bode rôzne boli prerokované
aktuálne prevádzkové problémy,
s cieľom naplniť plánované záme-

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Narodili sa
Šimon Pažický – máj
Diana Čerňanská – október
Lea Rybáriková – október
Viktória Majdanová – október

Opustili nás
Štefan Dudík 1941 – 28.10.2021
Magdaléna Goljerová 1924 –
1.11.2021

Jozef Pauliny 1946 – 12.11.2021

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov.

ry na ďalšie obdobie. Prerokovalo
sa napríklad poskytovanie služieb
našou technikou, otázky zamerania
reklamy, možnosti zveľadenia cenzuálneho majetku. V rámci toho sa
výbor zaoberal možnosťou odkúpiť
od súkromných osôb pozemky,
ktoré priamo susedia s našimi
pozemkami, tak, aby došlo k ich
sceleniu. Táto úloha je dlhodobá
a bude veľa záležať od ochoty
súkromníkov túto pôdu predať a od
predajnej ceny. Keďže toto podlieha schváleniu valného zhromaždenia, členovia Cenzuálu budú o tejto
možnosti vopred informovaní.
Prerokované boli tiež otázky návrhov plánu investícií na budúci rok,
s tým, že touto otázkou sa bude
výbor zaoberať na svojich najbližších zasadnutiach.
Za výbor spoločenstva: Ing.
Karol Dobeš
Snímka: archív CS PS

MESTO RAJEC ĎAKUJE:
Tiborovi Mahútovi,
Ignácovi Michelovi,
Janette Rezákovej
a Petrovi Surovému
za výstavu remeselných výrobkov
Pásli ovce valasi
a Základnej škole na Lipovej ul.
za výstavu výtvarných prác žiakov
2. stupňa

inzercia

AKCIA -20% do 31.12.2021
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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