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PRÁCE NA ŠPORTOVEJ 
HALE FINIŠUJÚ

Mesto Rajec bolo úspešné 
v získaní fi nančných prostried-
kov na rekonštrukciu budovy 
mestského úradu. Kedy sa začne 
s prácami a ako dlho bude trvať 
rekonštrukcia? Bude mestský 
úrad fungovať v štandardnom 
režime? Vzniknú nejaké obme-
dzenia počas rekonštrukcie? Ako 
sa dotkne táto rekonštrukcia 
občanov a samotných zamest-
nancov mestského úradu?

Práce začínajú v marci a ak sa 
nič nepredvídateľné nestane, mali 
by trvať sedem mesiacov. Určite 
nás počas tohto obdobia čakajú 
obmedzenia, predpokladám, že 
nebude jednoduché vykonávať 
takúto rozsiahlu rekonštrukciu 
budovy úradu za plnej prevádzky. 
Úrad však bude fungovať v štan-
dardnom režime, o dočasných 
obmedzeniach budeme verejnosť 
dostatočne vopred informovať. 
Budeme musieť ešte doriešiť 
presun a kotvenie tribúny kvôli 
letným podujatiam, tribúna bude 
musieť ustúpiť lešeniu, resp. za-
tepleniu. Našťastie, ideme s rekon-
štrukciou do letných mesiacov, čo 

je pri stavbe výhoda, v našom 
prípade najmä kvôli tomu, že 
meníme systém vykurovania 
z elektriny na tepelné čerpadlo. 
Sedem mesiacov bude síce pre 
klientov aj zamestnancov pomer-
ne diskomfortných, odmenou nám 
však bude takmer 90-percentná 
úspora na energiách.

V súčasnosti sa často hovorí 
o rapídnom zvýšení cien energií. 
Niektoré samosprávy už pristú-
pili k obmedzeniam, napríklad 
vypínajú osvetlenie od polno-
ci do štvrtej či rušia kultúrne 
podujatia, aby našli peniaze na 
vykrytie zvýšených cien. Ako je 
na tom mesto Rajec, zvládneme 
nárast cien, alebo uvažujete tiež 
o nejakých obmedzeniach?

Nás zasiahlo zvýšenie ceny 
elektrickej energie dosť výrazne. 
Celkovo za rok zaplatíme v porov-
naní s predošlými rokmi viac o cca 
138 000 €. Verejné obstarávanie 
na dodávateľa elektrickej energie 
bolo ukončené len nedávno, takže 
momentálne pracujeme na zmene 
rozpočtu. Samozrejme, nezasiahla 

nás negatívne len cena elektrickej 
energie. Na začiatku roka sme 
museli v nadväznosti na novelu 
zákona o fi nancovaní súkromných 
a cirkevných škôl a školských 
zariadení navýšiť rozpočet pre 
cirkevnú školu, centrum voľného 
času, ako aj súkromné centrum 
špeciálnopedagogického pora-
denstva. Našťastie, hospodárime 
mimoriadne zodpovedne a minulý 
rok sme ukončili s takmer päťsto-
tisícovým prebytkom hospodáre-
nia, vďaka čomu zatiaľ nemusíme 
prijímať razantné opatrenia na 
zvládnutie nárastu cien.

V Rajeckých Tepliciach ste sa 
stretli so štátnym tajomníkom 
ministerstva dopravy Jaroslavom 
Kmeťom. O čom ste rokovali?

Hlavnou témou stretnutia bolo 
riešenie cestnej infraštruktúry 
Rajeckej doliny s hlavným za-
meraním na diaľničný privádzač 
Žilina D1 – Rajecká dolina. Je to 
téma, ktorá je nielen pre Rajeckú 
dolinu, ale aj pre celý región veľmi 
dôležitá. Obcí od Porúbky po 
Bytčicu sa problém týka bytostne, 
a to každodennými zápchami, 
nás z iných dôvodov. Množstvo 
obyvateľov Rajca, ako aj celej do-
liny pracuje práve v Žiline a okolí 
a množstvo času stratia v zá-
pchach ráno aj poobede. Ďalším 
dôvodom je rozvoj nášho regiónu 
z dlhodobého hľadiska. Bez vyho-
vujúcej dopravnej infraštruktúry 
bude zablokovaný rozvoj cestov-
ného ruchu, príchod investorov či 
výstavba bytov.

Nebudem teraz zachádzať do 
detailov, ale v tomto bode naozaj 
nastal výrazný posun, kým ešte 
pred rokom bola príprava privá-
dzača úplne zastavená pre vysoké 

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.

Zľava – Predseda OOCR Rajecká dolina Peter Slyško, štátny tajomník Jaroslav Kmeť, podpredseda 
NKÚ Ľubomír Andrassy, primátor mesta Rajec Milan Lipka.
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Návrh VZN č. 1/2022 o určení 
finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ alebo dieťa a žiaka školského 
zariadenia

Predložený návrh VZN, ktorý 
poslancom predniesla vedúca 
ekonomického oddelenia Ivana 
Zbýňovcová, bol vypracovaný 
v zmysle zákona č. 507/2021. 
Mesto je povinné poskytnúť 
finančné prostriedky na žiakov 
a deti súkromných a cirkevných 
zriaďovateľov v plnej výške sumy 
určenej na mzdy a prevádzku 
na žiaka a taktiež musí mesto 
uzatvoriť zmluvy o poskytnu-
tí finančných prostriedkov so 
súkromným a cirkevným zriaďo-
vateľom najneskôr do 31. 1. 2022. 
Zároveň musí byť musí byť schvá-
lená zmena rozpočtu mesta na 
rok 2022. Z toho dôvodu bolo 
vypracované nové všeobecne 

záväzné nariadenie mesta, ktoré 
poslanci jednomyseľne schválili.

Návrh zmeny rozpočtu 
a programového rozpočtu mesta 
Rajec na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu pred-
niesla poslancom Ivana Zbýňov-
cová, vedúca ekonomického od-
delenia. Rozpočet mesta Rajec na 
rok 2022 bol plánovaný a schvá-
lený ako vyrovnaný. Na základe 
vývoja potrieb mesta Rajec bolo 
navrhnuté jedno rozpočtové 
opatrenie. Poslancom bol predlo-
žený na posúdenie a prerokova-
nie návrh zmeny rozpočtu na rok 
2022. Po krátkej diskusii takmer 
všetci poslanci boli za jeho schvá-
lenie, hlasovania sa zdržala Ing. 
Žideková.

Prenechanie majetku do výpo-
žičky TSMR, s. r. o., r. s. p.

Prenechanie majetku do výpo-

žičky predniesla poslancom Ivana 
Zbýňovcová, vedúca ekonomic-
kého oddelenia. Predkladaný ma-
teriál obsahoval súpis hnuteľných 
vecí do bezplatného užívania for-
mou výpožičky vypožičiavateľovi 
Technické služby mesta Rajec, 
s. r. o., r. s. p. Išlo o výpožičku 
vysávača s drviacim zariadením, 
vysávača STIHL SH 86, kovovej 
skrinky a elektromobilu Nissan.

Po ukončení rokovania MZ 
primátor informoval poslancov 
o potrebnej rekonštrukcii kuchy-
ne v kultúrnom dome, o rekon-
štrukcii športovej haly, zvýšení 
cien elektrickej energie, pripravo-
vanej návšteve štátneho tajom-
níka s cieľom ďalšieho posunu 
v zámeroch budovania dopravnej 
infraštruktúry v Rajeckej doline, 
pozemkových úpravách a správe 
budovy Polikliniky Rajec.

Alena Uríková, ved. odd.
organizačno-administratívneho

Dňa 31. januára 2022 sa poslanci zišli na mimoriadnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Rajci, na ktorom sa preberala ekonomika mesta.

náklady (cca 50 mil. eur), v súčas-
nosti sa na projekte pracuje. Je to 
beh na dlhé trate, ale začať niekde 
treba a pokiaľ nebudeme na tento 
problém tlačiť teraz, neskôr už 
bude neskoro, pretože eurofondy 
tu nebudú naveky.

Ďalšou témou rokovania bola 
integrovaná doprava. Mesto Rajec 
má zámer vybudovať tzv. inter-
modálny prestupný bod na mieste 
vlakovej a autobusovej stanice. 
V podstate ide o modernú sta-
nicu, kde sa suchou nohou bude 
dať prestúpiť z autobusu na vlak 
a naopak. Zintegrovanie dopravy 
znamená, že pokiaľ si v Čičma-
noch kúpite lístok povedzme do 
Budatína, tak na jeden lístok sa 
odveziete autobusom do Rajca, 
vlakom do Žiliny a mestskou hro-
madnou dopravou do Budatína. 
Integrovaná doprava Žilinského 
kraja, s.r.o., dala k tomuto zámeru 
spracovať štúdiu a v nadchádza-
júcom období by sme sa chceli 
zámerom začať naplno zaoberať 
a uchádzať sa o eurofondy na 
jeho realizáciu. S pánom štátnym 

tajomníkom sme rokovali o mož-
nostiach realizácie a financovania 
takéhoto zámeru, spolupráce 
s prepravcami na trase Rajec – Ži-
lina a časového výhľadu realizácie 
zámeru.

Obchvat mesta Rajec je pravi-
delnou témou, ktorú s kompetent-
nými riešim. Táto téma bola tiež 
predmetom môjho rokovania so 
štátnym tajomníkom spred roka. 
Na aktuálnom stretnutí som sa 
informoval, či je v rámci tohto zá-
meru nejaký posun a ako vidí rea-
lizáciu zámeru ministerstvo. Keďže 
ešte v r. 2020 Útvar hodnoty za 
peniaze na Ministerstve financií SR 
vytkol viacero nezrovnalostí v pro-
jekte, momentálne projektant 
rokuje s týmto útvarom o odstrá-
není týchto nedostatkov. Posun 
je to aj vzhľadom na nepriaznivú 
finančnú situáciu, žiaľ, minimálny. 
Kým je však aspoň aká-taká nádej, 
aj naďalej sa touto témou budem 
zaoberať a vyvíjať iniciatívu.

Poslednou témou bola pláno-
vaná rekonštrukcia cesty Ra-
jec – Rajecká Lesná. Tá obsahuje 

aj rozšírenie cestného telesa na 
niektorých úsekoch a tiež nasvie-
tenie priechodov pre chodcov. 
V súčasnosti prebiehajú povoľova-
cie konania a termín realizácie je 
stanovený na rok 2023.

Od septembra sa realizujú 
práce na dokončení športovej 
haly. Kedy sa práce ukončia 
a začne sa budova používať či už 
na mestské trhovisko, alebo ako 
čakáreň k zástavke na Kostolnej 
ulici?

V čase prípravy aktuálneho 
vydania mesačníka Rajčan už 
v podstate prebiehajú dokončova-
cie práce. Aj tie sú však kompliko-
vané karanténami, navyše objekt 
už po druhýkrát navštívili zlodeji. 
Každopádne, v prvej polovici 
marca by mala byť rekonštrukcia 
dokončená. Následne bude do 
objektu presťahovaná tržnica, aby 
sme mohli upraviť plochu, ktorá 
po nej ostane, na parkovisko. Tiež 
musíme presunúť zastávku a s tým 
súvisiaci priechod pre chodcov. 
Následne môžeme kolaudovať.

Z MIMORIADNEHO ROKOVANIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
BUDOVY MSÚ V RAJCI – REALIZÁCIA ZAČÍNA

Žiadosť bola úspešná a na začiat-
ku februára bola uzavretá zmluva 
o poskytnutí nenávratného fi nanč-
ného príspevku pre projekt Zníženie 
energetickej náročnosti budovy 
MsÚ v Rajci medzi Ministerstvom 
životného prostredia SR v zastúpe-
ní Slovenskej inovačnej a energetic-
kej agentúry a mestom Rajec.

Cieľom projektu je znížiť ener-
getickú náročnosť administratívnej 
budovy MsÚ v Rajci, ktorá bola 
postavená technológiami platný-
mi v dobe výstavby. Súčasným 
požiadavkám na tepelnotechnické 
vlastnosti budov už nezodpove-
dá. Výsledkom a cieľom projektu 
je teda zlepšiť tepelnotechnické 

vlastnosti stavebných obvodových 
konštrukcií a modernizovať tech-
nické zariadenie budovy slúžiace 
na vykurovanie, vetranie, osvetlenie 
a zásobovanie teplou úžitkovou 
vodou.

Celkové oprávnené výdavky 
predstavujú 709 722,45 eura, z toho 
maximálna výška nenávratného 
fi nančného príspevku predstavuje 
sumu 674 236,33 eura.

V zmysle zmluvy o dielo s úspeš-
ným uchádzačom je predpoklada-
ný termín realizácie stavby do 28 
týždňov od prevzatia staveniska 
zhotoviteľom a zahŕňa predovšet-
kým výmenu všetkých obvodových 
výplňových konštrukcií, t. j. okien 

a dverí, zateplenie obvodového 
a strešného plášťa. Zásadným 
krokom k zníženiu energetickej ná-
ročnosti budovy bude výmena vy-
kurovacieho systému z elektrického 
na vykurovanie z obnoviteľných 
zdrojov energie, a to kombináciou 
tepelných čerpadiel a fotovoltic-
kých panelov. Súčasťou projektu je 
i vybudovanie rampy pre imobil-
ných občanov pri hlavnom vstupe, 
čo naplní v súčasnosti platné požia-
davky kladené na bezbariérovosť.

Ing. Rybárová Lucia,
odd. strategického rozvoja

Ing. Bahledová Ivana,
ved. OIV a ŽP

Snímky: archív MsÚ

Mesto Rajec sa rozhodlo v minulom roku požiadať o nenávratný fi nančný príspevok 
v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68, zameranej na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov. 
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ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH 
ODPADOV V MESTE RAJEC V ROKU 2021
Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalen-
dárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

 : je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej 
v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu 
komunálnych odpadov, zavedeného obcou, vyjadrená v kilogramoch.

: je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchá-
dzajúci kalendárny rok, vyjadrená v kilogramoch

Výpočet za mesto Rajec:

Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započí-
tať do čitateľa vzorca:

Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť v kg

20 01 01 papier a lepenka 98 788,80

20 01 02 sklo 104 770,00

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 8 405,00

20 01 04 obaly z kovu 15 758,00

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 8 030,00

20 01 10 šatstvo 36 450,00

20 01 11 textílie

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 177,00

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfl uórované uhľovodíky 4 600,00

20 01 25 jedlé oleje a tuky 1 286,00

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 710,00

20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie 2 370,30

20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 609,00

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsa-
hujúce nebezpečné časti 3 760,00

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35 12 078,00

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 34 160,00

20 01 39 plasty 47 598,00

20 01 40 kovy 37 607,40

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz 5 265,40

20 01 40 02 hliník 8 385,90

20 01 40 03 olovo 44,30

20 01 40 04 zinok

20 01 40 05 železo a oceľ 215 254,00

20 01 40 06 cín 9,00

20 01 40 07 zmiešané kovy 846,00

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 157 380,00

MsÚ Rajec, snímka: archív MsÚ



Rajčan 6 MAREC / 2022
MESAČNÍK MESTSKÉHO 
ÚRADU V RAJCI

Prvé číslo časopisu Rajčan vyšlo 
v októbri v roku 1957. Redakcia 
vtedy sídlila v bývalej jedenásť-
ročnej škole v Rajci a vydával ho 
vtedajší osvetový dom. Časopis 
Rajčan vždy vydávali a tvorili 
dobrovoľníci, ktorí si popri svojom 
zamestnaní museli nájsť čas na 
zostavenie každého nového čísla, 
preto Rajčan nevychádzal každý 
mesiac. Boli obdobia, keď vyšli 
aj dve čísla do mesiaca, ale boli 
aj obdobia, keď vyšlo číslo raz za 
dva až tri mesiace. Rozdiely boli 
aj v rozsahu strán – niektoré čísla 
mali iba štyri, šesť či osem strán. 
Postupne sa rozsah strán v jed-
nom čísle ustálil na čísle dvanásť 
a letné dvojčíslo malo šestnásť 
strán, takto Rajčan vychádzal 
do júna 2019. V júli 2019 prešiel 
Rajčan ďalšou zmenou a zmenil 
nielen logo a rozmer, ale hlavne 
začal chodiť každej domácnosti 
zdarma do schránok. V súčasnosti 
má Rajčan 16 strán a vychádza 
jedenásť čísel do roka.

V roku 1993 oslovili vtedajšie 
redaktorky Ružena Rybáriková 
a Mária Rostášová prvého redak-
tora, dá sa povedať, že zakladate-
ľa Rajčana, pána Ladislava Korče-
ka s otázkou – Čo ho priviedlo na 
myšlienku vydávať noviny?

Odpovedal: „Hneď po prí-
chode z Trstenej na Orave som 
sa zaujímal o možnosť vydáva-
nia novín v Rajci. U vtedajších 
predstaviteľov mesta som však 
nenašiel pochopenie s tým, že na 
informovanie občanov stačí mest-
ský rozhlas. Napriek tomu sme 
sa spolu s p. učiteľom Dubcom 
a výtvarníkom p. Sabom pustili do 
prvého čísla, ktoré uzrelo svetlo 
sveta v októbri 1957. Vytlačili ho 
pracovníčky vtedajšej osvetovej 
besedy v Rajci v náklade 50 ku-
sov. Ohlas bol priaznivý, náklad sa 
rýchlo rozobral. Záujem prejavili 
okrem občanov žijúcich v meste 
i známi rodáci mimo Rajca (napr. 

p. Kompánek), Matica slovenská, 
ŠÚ v Bratislave i Košiciach. Tento 
záujem nás povzbudzoval do 
ďalšej práce. Postupne sa rozširo-
val kolektív dopisovateľov. Všetci 
pracovali so zápalom, s vedomím, 
že obohacujú život v Rajci a zvy-
šujú informovanosť nielen doma, 
ale i v širokom okolí. Rajčan sa 
dokonca dostal i ďaleko za hrani-
ce – do USA či do Ruska.“

V mesačníku Rajčan sa vždy 
zverejňovali články o dianí v mes-
te, školách, podnikoch a rôznych 
organizáciách. Boli tu uverejňo-
vané pozvánky na rôzne kultúrne 
podujatia, ktoré organizovala vte-
dajšia Osveta. Dozvedeli sme sa 
aj to, čo bude hrať ešte existujúce 
rajecké kino Osveta, aké knižné 
novinky zakúpila miestna ľudová 
knižnica, či to, čím nás prekvapí 
divadelný súbor, ktorý pôsobil pri 
Závodnom klube Sloveny. A, sa-
mozrejme, nezabúdalo sa ani na 
šport a rôzne zaujímavosti.

Medzi najobľúbenejších a skal-
ných spolupracovníkov patrili 
p. Lalák, učiteľ výtvarnej výcho-
vy, ktorý oživoval čísla svojimi 
kresbami, Anna Halabincová, p. 
Filipová, p. Hreha, p. Baránek, p. 
Malíček, p. Rúčka, p. Smatana, 
MUDr. Kalužay, MUDr. Kardoš, Ing. 
Očko, p. Prukner a ďalší. Nesmie-
me zabudnúť na Dr. Štefana Jan-
ču a p. Annu Jančovičovú, ktorí 
mali obrovský podiel na poznaní 
histórie nášho mesta prostredníc-
tvom uverejňovania pravidelnej 
rubriky Dejiny Rajca, ktorá bola 
najdlhšie uverejňovaným seriálom 
a vychádzala od augusta 1965 do 
januára 1975 takmer v každom 
čísle Rajčana.

Rajčan mal aj niekoľko masko-
tov, ktorí upozorňovali na rôzne 
problémy v meste. Už v prvých 
číslach to bol Ježko, ktorý pichal 
do všetkého, čo sa mu nepáčilo, 
neskôr na to slúžila rubrika Kri-
tickým okom a v deväťdesiatych 

rokoch to bol Rajo, ktorý si všímal 
dianie v meste.

Aj samotné logo časopisu 
prešlo niekoľkými úpravami a do 
dnešných čias malo pätnásť rôz-
nych podôb.

V súčasnosti uverejňujeme 
v časopise Rajčan v prvom rade 
informácie z miestnej samosprá-
vy – zasadnutia mestského zastu-
piteľstva, informácie o získaných 
grantoch, výstavbe či rekon-
štrukciách, dôležité upozornenia 
a oznamy, nesmie chýbať rozho-
vor s primátorom o aktuálnom 
dianí v meste, články zo života 
rajeckých škôl či organizácií, pre-
zentujú sa v ňom rajecké športové 
kluby a zoskupenia, pripomíname 
si rôzne výročia a zaujímavosti, 
nechýba spoločenská rubrika 
či pozvánky na kultúrne poduja-
tia.

Náklad časopisu sa počas 
rokov menil. Zo začiatku sa tlačil 
v stovke kusov. Postupne však 
o Rajčana začal byť čoraz väčší 
záujem a tlačilo sa ho viac ako 
1 000 kusov. A obyvatelia ho čítali 
radi preto, lebo v ňom vždy našli 
dôležité udalosti, zmeny a podu-
jatia, ktoré sa týkali mesta a ich 
životov. Časom však začal byť ča-
sopis predajný a záujem oň začal 
klesať, v tom čase sa predávalo 
okolo 300 výtlačkov mesačne. 
A od roku 2019 vychádza v ná-
klade 2 200 kusov a dostane sa 
do každej domácnosti v našom 
meste.

Je však zaujímavé, že záujem 
o náš časopis nestratili niektorí 
rodáci a časopis rozposielame 
aj v súčasnosti po Slovensku. 
A množstvo z vás a nielen tí, ktorí 
žijú v zahraničí, si náš časopis 
čítajú cez webstránku mesta či 
v aplikácii Rajec.

Aj keď 65 rokov je úctyhodný 
vek, nemyslíme si, že treba robiť 
veľké oslavy. Nebudeme strieľať 
šampanské ani rozprávať o tom, 

Rajčan je tu pre vás už 65 rokov
Možno sa to nezdá, ale aj náš/váš Rajčan má za sebou niekoľko desaťročí svojej 
existencie a oslavuje svoje šesťdesiate piate narodeniny. 65 rokov vo vydávaní časopisu 
je veľmi dlhá a vzácna doba, pretože nie vždy okolnosti prajú tomu, aby mohli časopisy 
vychádzať tak dlhý čas a udržali si stabilných čitateľov. 
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Rajčan je tu pre vás už 65 rokov
čo všetko sme dosiahli. Namiesto 
toho vám chceme poďakovať 
za priazeň počas všetkých tých 
rokov, ďakujeme vám za slová 
pochvaly, čo všetko sme dokázali 
zlepšiť, ale zaoberáme sa tiež 
každou objektívnou kritikou a ak 
je to v našich silách, snažíme sa 
o nápravu.

Naše výročie si preto radšej 
pripomenieme zaujímavými 
príspevkami z archívnych čísiel, 
ktoré budeme postupne uverejňo-
vať v ďalších číslach nášho/vášho 
Rajčana.

Čo popriať Rajčanovi do ďalších 
rokov? Snáď čo najviac čitate-
ľov a sympatizantov, množstvo 

zaujímavých príspevkov, správ-
nych ľudí na jeho tvorbu, správnu 
dávku inzercie a v neposlednom 
rade stálych priaznivcov z miest-
nej samosprávy, ktorí držia nad 
Rajčanom ochrannú ruku.

Zuzana Ščasná, odd. kultúry 
a športu MsÚ Rajec
Snímky: archív MsÚ
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Kamerový systém sa využíva na 
neustále monitorovanie bezpeč-
nostnej situácie v kontrolova-
ných priestoroch, s dôrazom na 
ochranu života a zdravia občanov, 
ochranu verejného poriadku, 
majetku mesta a majetku obča-
nov, ako aj iného majetku v meste 
pred poškodením, zničením alebo 
stratou, ochranu životného pros-
tredia, poriadku, čistoty a hygie-
ny v uliciach, na iných verejných 
priestranstvách a verejne prístup-
ných miestach a dodržiavanie 
platných všeobecne záväzných 
nariadení mesta. Je významným 
faktorom a nenahraditeľným 
pomocníkom mestskej polície pri 
eliminácii páchania protispolo-
čenského konania, čím výrazne 
prispieva k zvyšovaniu bezpeč-
nosti občanov a návštevníkov 
mesta, v dôsledku čoho dochádza 
k skvalitňovaniu ich života.

Počas roka 2021 kamerový 
systém mesta prispel k objasneniu 
181 priestupkov na úseku bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premáv-
ky, 48 priestupkov proti verej-
nému poriadku, 12 priestupkov 
proti majetku, 6 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 8 
trestných činov (krádeže, poško-
dzovania cudzej veci, výtržníctva, 
ublíženia na zdraví) a 4 doprav-
ných nehôd.

PROTIPRÁVNE KONANIA 
ZAZNAMENANÉ 
KAMEROVÝM SYSTÉMOM:

Dňa 7. 8. 2021 v čase o 01.45 
hod. na Mudrochovej ulici dvaja 
20-roční muži z Rajca a Ďurčinej 
poškodili sprejovaním fasádu 
bytového domu, čím sa dopustili 
spáchania trestného činu poško-
dzovania cudzej veci podľa § 246 
ods. 1 Trestného zákona.

Dňa 15. 12. 2021 v čase o 12.21 
hod. na Kostolnej ulici prechá-
dzajúci poľský kamión zdvihnu-
tou rampou na prívese zachytil 
a poškodil zavesenú vianočnú 
výzdobu, čím spôsobil škodu na 
majetku Mesta Rajec.

Dňa 29. 12. 2021 v čase o 20.44 
hod na Lipovej ulici 52-ročný muž 
z Rajca pod vplyvom alkoholu 

úmyselne poškodil rampu pri vstu-
pe do areálu ZŠ Lipová v Rajci, 
čím sa dopustil priestupku proti 
majetku podľa § 50 zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch.
Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímky: archív MsP

Mesto Rajec už niekoľko rokov využíva kamerový systém. Jeho kamery nepretržite 
monitorujú jednotlivé ulice a námestie mesta, areál základných škôl a gymnázia, 
športový areál futbalového ihriska a tenisových kurtov, ako aj všetky významné budovy 
na území mesta Rajec. 

KAMEROVÝ SYSTÉM – NEÚNAVNÝ POMOCNÍK MSP

Poškodená fasáda na Mudrochovej ul.

Zhodená vianočná výzdoba na Kostolnej ul. 

Úmyselné poškodenie rampy na Lipovej ul.
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Ku dňu svätého Valentína, 
na ktorý sa veľmi tešili, som im 
pripravila valentínke prekvapenie 
v podobe fotografií. Sú na nich 
zvečnené naše spomienky krás-
nych chvíľ a zážitkov za uplynulé 
dni a mesiace. Prekvapenie som 
pripravila nielen pre deti, ale 
zároveň aj pre rodičov. Takzvanú 
fotogalériu našich spoločných 
chvíľ s láskou a v láske. Fotografie 
boli sprístupnené rodičom k na-
hliadnutiu na našej výstavke, kde 
sa mohli z nich potešiť so svojimi 
deťmi. Tie s radosťou opisova-
li jednotlivé momenty situácií 
zachytené na fotografiách. Mojím 
cieľom bolo poskytnúť rodičom 
malú ukážku toho, ako nám je 
spolu dobre s ich ratolesťami. 
O tom svedčia iskričky v očiach 
detí a úsmevy na tvári.

Snažíme sa plánovať aktivity 
tak, aby deti čo najviac zaujali 
a získali nové vedomosti a zruč-
nosti. Snažíme sa podporovať 
zdravý životný štýl, prebúdzať 
v deťoch vzťah k prírode a zdra-
viu. To sa nám podarilo prostred-
níctvom turistických vychádzok, 
každodenných prechádzok ulicami 
mesta. Naše Sovičky majú naozaj 
obrovskú výdrž a zaslúžia si 
rovnako veľkú pochvalu. Deti sa 
rady zapájajú do kolektívnych 

hier, triednych tancovačiek. Na 
jeseň pomáhali pri hrabaní lístia na 
školskom dvore. Počas zimného 
obdobia usilovne prikrmujú vtáky 
slnečnicou, s kačicami v rieke sa 
podelia s pečivom. Nezabúda-
me ani na prehlbovanie emócií 
v kamarátskych vzťahoch. Meniny 
a narodeniny si pripomíname 
triednou vinšovačkou, kedy oslá-
venec obdarí kamarátov sladkou 
pozornosťou. V našej fotogalérii si 
rodičia môžu všimnúť, ako cvičíme 
s deťmi, používame rôzne náčinie 
a pomôcky. Rady cvičia s tunelmi, 
obľúbili si cviky z jogy. Veselou 
fotografiou budeme spomínať 
na návštevu svätého Mikuláša, 

ktorý nás poctil svojou návštevou 
a obdaroval deti sladkými balíčka-
mi. Fotograficky máme zachytené 
spomienky na pečenie vianočných 
medovníkov. Zima nás potešila 
snehovou nádielkou a my sme sa 
s nadšením chodili spúšťať z kop-
ca do farskej záhrady. Určite nás 
bolo počuť výskať od radosti na 
celé okolie. S potešením môžem 
konštatovať, že deti rešpekto-
vali všetky pravidlá bezpečnosti 
a nikomu sa nič nestalo. Postavili 
sme v záhrade svojho triedneho 
snehuliaka a takisto máme na 
túto chvíľu pamiatku v podobe 
fotografie. Pri pohľade na každú 
fotografiu z našej galérie zážitkov 
sa mi vybavia tie najkrajšie spo-
mienky na s láskou prežité chvíle 
s našimi sovičkami.

Ako učiteľka som šťastná 
a vďačná, že som sa mohla s vami 
podeliť o tieto naše momenty 
prostredníctvom tohto článku. 
Doplnkom našej fotogalérie boli 
papierové srdiečka so sladkou 
čokoládkou, ktoré si deti odniesli 
v tento výnimočný deň domov. 
Verím, že naše schodište bude 
zdobiť ešte nejedna fotogaléria 
zážitkov.

Katarína Nováková,
učiteľka MŠ Obr. mieru

Snímky: archív školy

MŠ Obr. mieru:  
Valentín, lásky čas...

Srdiečko detí je, myslím si, častokrát oveľa citlivejšie a zraniteľnejšie ako to naše 
dospelácke. Práca učiteľky ma veľmi napĺňa a dovolím si za seba povedať, že do 
práce chodím s rovnakým nadšením a radosťou ako deti z našej triedy Sovičky. 
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TAKTO TO IDE V ZŠ NA LIPOVEJ UL. 
ČAS AJ NA BLÁZNOVSTVÁ...

Už nikoho nebaví strúhať stále kyslú tvár a čakať, kedy bude lepšie. Každý deň je 
dôvod na úsmev a v tomto čase sme si ho rozhodne našli. Prvostupniarska obec nikoho 
nenechala na pochybách, že škola ich stále baví. Majú za sebou sánkovačky, bobovanie, 
stavanie snehuliakov, karnevaly. 

Malí prváci prešli krstom vítania 
do cechu školákov – privítali ich 
v ňom ich najstarší kamaráti zo 
IV.A. Bolože to radosti a veselosti, 
súťaženia, spievania a tancovania. 
Naozaj tí prváci už zvládli aj to 

A, aj B, aj C. Už prečítajú krátku 
rozprávku, báseň a z matematiky 
už zvládnu prečítať aj zadanie 
úloh. Počítajú do 10 a pomaly 
naskakuje aj druhá desiatka. Svet 
poznania sa im otvára dokorán. 

Uvedomujú si, že čítať znamená 
kráčať dopredu.

Iným svetom je svet starších 
žiakov. Ich vedomosti už majú 
hlboký odborný presah a často 
vedia viac ako ktorýkoľvek dospe-
lý – najmä, ak sa zaoberajú tým, 
čo ich baví a v čom sa veľmi dob-
re orientujú. Max Fraštia z IX.B 
a Natália Dúbravková z VIII.A po-
stúpili do okresného kola biolo-
gickej olympiády. Prebiehalo on-
line formou 10. februára. Súťažné 
úlohy okresného kola boli oproti 
minulým rokom oveľa náročnej-
šie a našim žiakom dali zabrať. 
Praktická úloha bola virtuálna, 
teoretické úlohy zahŕňali široké 
spektrum tém a ich vypracovanie 
museli stihnúť v relatívne krátkom 
časovom intervale. Obidvaja naši 
žiaci zabojovali a ich výsledky 
hovoria za všetko. Max Fraštia sa 
umiestnil na úžasnom 1. mies-
te a postúpil do krajského kola 
olympiády. Natália Dúbravková 
potvrdila, že je tiež bojovníčka – 
získala skvelé 3. miesto a postup 
do krajského kola jej tak unikol 
len o vlások.

Obidvom súťažiacim ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu na-
šej školy a Maxovi držíme palce 
v krajskom kole.

Učiteľky z 1. stupňa:
Mgr. Martina Fraštiová,

Mgr. Katarína Jasenovcová
Snímky: archív školy
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KSŠ: 
Lyžiarsky výcvik

Po dlhom čase lockdownov a dištančného vzdelávania, kedy sa nemohli konať žiadne 
mimoškolské aktivity, začala naša škola pripravovať lyžiarsky výcvik pre ôsmakov. Chuť 
organizovať aj naučiť sa lyžovať bola veľká, a tak všetci dúfali, že pandémia a karanténa 
tieto plány nezhatia.

Naším obľúbeným miestom na 
lyžovanie sú Donovaly. Aj tento 
rok nás čakala Zornička – pen-
zión blízko lyžiarskeho strediska 
Záhradište a Nová hoľa s krásnym 
ubytovaním, milým personálom 
a chýrnymi kuchármi, ktorí vždy 
dokážu nachystať jedlo aj pre 
tých najnáročnejších a najvybera-
vejších.

Po riadnom pretestovaní pred 
nástupom na pobyt sme mysleli, 
že nás už nič nezastaví. Našťastie, 
nezastavilo, len mierne pribrzdilo. 
V prvý deň akoby sa vonku čerti 
ženili – silný vietor povyvracal 

stromy na cestu, husté sneženie 
skomplikovalo dopravu aj vy-
kladanie batožiny či lyžiarskeho 
výstroja. No ďalšie dni boli pre-
krásne – svietilo slniečko, svahy 
boli zasypané snehovou perinou 
a krásne upravené, a tak sme 
mohli naše telá potrápiť fyzickými 
aktivitami. Počas dňa sa lyžovalo, 
večer korčuľovalo na neďalekom 
klzisku či guľovalo, kým na nás 
nezostala ani nitka suchá. Počas 
oddychového dňa sme sa lanov-
kou vyviezli na Novú hoľu, odkiaľ 
sme mohli obdivovať vzdialené 
pohoria. Pomedzi fyzické akti-

vity sme radi vtesnali účasť na 
sv. omši či rozhovory na izbách 
so spolužiakmi aj učiteľmi. Večer 
sme unavení padali do postele 
a spali zdravým spánkom.

Za pár dní sa aj z tých, ktorí 
nikdy nestáli na lyžiach, stali hr-
dinovia, ktorí sa odvážili vyskúšať 
rôzne druhy vlekov a dokázali bez 
ujmy na zdraví zlyžovať nejeden 
kopec. A ako bonus k lyžovaniu si 
všetci odnášame skvelé zážitky, 
plné radosti a smiechu.

Ôsmaci – účastníci
lyžiarskeho kurzu

Snímka: archív školy
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Sférické kino na Mudroške
Jéééj, lietajúci balón, skákacia guľa alebo hrad, zakrytý bazén... To boli prvé slová detí 
pri vstupe do triedy, v ktorej bola rozložená kopula sférického kina. 

Dohady detí uviedol na správnu 
mieru jeho prevádzkovateľ, ktorý 
im vysvetlil, čo sférické kino je, 
a zároveň ich poučil, ako sa majú 
správať a ako budú príbeh sledo-
vať. Spolu s pani učiteľkami „ulo-
žil“ deti na mäkké podložky pod 
kopulu a zážitok sa mohol začať.

Najmladšie deti spoznali zviera-
tá celého sveta, s ktorými ich zo-
známil farmár, ktorý chcel okrem 
svojich zvierat poznať aj zvieratá 
pralesa, púšte, krajiny ľadu… Star-
šie deti sa aj napriek hroziacim 
nástrahám vydali na záchranu ko-
ralového útesu, spolu s morskými 
živočíchmi. Ďalší príbeh sa odo-
hral vo vesmíre, ktorého hlavnými 

hrdinami boli polárne zvieratá 
medveď a tučniak. Predškoláci 
sledovali príbeh stromu, jeho život 
počas celého roka. Príbehom ich 
sprevádzali lienka a svätojánska 
muška. So stromom „prežili“ celý 
rok, dozvedeli sa o prijímaní živín, 
raste listov a plodov, o tom, prečo 
na jeseň listy menia farbu a opa-
dávajú.

Deti ležiac na podložkách sa 

ocitli v nezvyčajnom 3D priesto-
re a príbeh ich vtiahol priamo 
do deja. Nezvyčajnú atmosféru 
umocňovali aj zvukové efekty 
a sledovanie deja cez celú kopulu. 
Po skončení projekcie ešte nasle-
dovala diskusia o príbehu, ktorý 
deti videli.

Mária Kamenská,
učiteľka MŠ Mudrochova

Snímky: archív školy
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Projekt sa zameriaval na syste-
matickú a efektívnu pomoc jed-
norodičovským rodinám v núdzi 
v celom rajeckom regióne formou 
terénnej práce, poradenstva, 
terapií, materiálnej a potravi-
novej pomoci, požičiavania hier 
a v prípade potreby ubytovania 
v našom zariadení. Organizá-
cia dlhodobo poskytuje pomoc 
rodinám v núdzi s dôrazom na 
jednorodičovské rodiny. Tie totiž 
často prepadávajú systémom, sú 
neviditeľné. Cieľom projektu bolo 
poskytovať týmto rodinám pod-
poru a priestor, aby mohli praco-
vať a zároveň vychovávať svoje 
deti v pokojnom a bezpečnom 
prostredí, pomôcť im zabezpečiť 
základné životné potreby. Aby 
jednorodičovské rodiny cítili, že 
nie sú na všetko sami.

V rámci našich možností a tiež 
v spolupráci s dobrovoľníkmi 
farskej charity sme od začiatku 
pandémie poskytovali a naďalej 
poskytujeme systematickú a pra-
videlnú pomoc týmto rodinám. 
Pre mnohých rodičov samoživi-
teľov to znamenalo, že neprišli 
o bývanie a podarilo sa im ťažkú 
situáciu zvládnuť aj po psychic-
kej stránke. V tejto pomoci preto 
vidíme zmysel a plánujeme v nej 
pokračovať aj po ukončení pro-
jektu. Naším zámerom je naďalej 
poskytovať jednorodičovským 
rodinám bezplatné poradenstvo, 
pomoc s deťmi, materiálnu po-
moc, podporu…

Terézia Podolanová,
projektový koordinátor

Áno pre život, n.o.
Snímka: autor

JEDEN, ALE NIE SÁM

MŠ OBR. MIERU: 
ŠKÔLKARI, HURÁ 
NA KOPEC

Najmä v období pandémie sa prehĺbili problémy rodín 
v núdzi a jednorodičovských rodín. Preto nezisková 
organizácia Áno pre život zrealizovala v období od 
júla 2021 do marca 2022 projekt s názvom Jeden, ale 
nie sám, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska 
z grantového programu Hodina deťom. 

Konečne sme sa dočkali sne-
hovej nádielky. Nezaváhali sme 
a pri prvej príležitosti sme vytiahli 
na kopec klzáky. Naším „zjaz-
dovým strediskom“ bol kopec 
Skotňa v Rajci. Deti mali ideálne 
podmienky na šantenie v snehu. 
Počasie nám doprialo mierne mra-
zíky a deti sa vracali do materskej 
školy s červenými, vyštípanými 
líčkami. Takýmto spôsobom sme 
trávili čo najviac dní na kopci, 
pokiaľ nám to počasie umožnilo. 
Okrem klzákovania sme si radosť 
zo snehu užívali aj na školskom 
dvore v priestoroch MŠ. Deti 
odhadzovali sneh lopatami, stavali 
veľké kopy zo snehu. S pomo-
cou pani učiteliek sa im podarilo 
postaviť troch snehuliakov. Veľká 
pochvala patrí našim najmenším 
Žabkám za ich úsilie. Snehuliakom 
nesmela chýbať mrkva na nos. 
Deti zberali prírodný materiál – 
šišky, konáriky, všetko, čo našli na 
školskom dvore. A tak sme mohli 
dotvoriť snehuliakov do prírod-
nej krásy. Všetci mali nesmiernu 
radosť z tohto diela zo snehu 
a s radosťou rozprávali, ako ukážu 
snehuliakov poobede rodičom. 
Budeme dúfať, že pani Zima ešte 
tak skoro neodíde a my si ešte 
veľakrát zopakujeme spúšťanie na 
klzákoch a stavanie škôlkarských 
snehuliakov.

Alexandra Veselá
a Marta Pekarová,

učiteľky MŠ Obr. mieru
Snímka: archív školy
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Na jar sme zorganizovali „virtuál-
ny“ Rajecký Borošovec,1. mája na 
rybníku Košiare „skutočný“ Kros du-
atlon – MSR, v júni 150 detí súťažilo 
na Behu rajeckým rínkom, v auguste 
Rajecký maratón a na jeseň tradičnú 
dvanásťminútovku.

Za rok 2021 evidujeme celkovo 
300 štartov vo farbách MK Rajec na 
viac ako 50 rôznych podujatiach. 
Naše dresy bolo vidieť na stupňoch 
víťazov až 50×, hlavne zásluhou 
triatlonistov – Patrika Holešu, ktorý 
na pretekoch Slovakman absolvoval 
3,8 km plávania, 180 km cyklisti-
ky a maratónu za vynikajúci čas 
8:44:02, kde vyhral svoju kategóriu 
(celkovo 6. miesto), ďalej absolvoval 
polovičného „železňáka“ Swansman 
(1,9 km plávanie, 90 km cyklistika, 
21 km beh) 4:04:23 – 2. miesto, 
Rajecký polmaratón – 2. miesto. 
Katarína Zimenová – 6× na bedni: 
vyhrala Štiavnický kros triatlon, 
tretia bola na MSR v kros duatlone. 
Kristián Brezáni vyhral v kategórii 
dorastencov kros duatlon v Rajci, 
triatlon v Piešťanoch, Starej Turej, 
2. miesta v Štavnici na kros triat-
lone, Senci, Dvoroch nad Žitavou 
a zároveň sa stal najúspešnejším 
športovcom klubu. Svojimi výkonmi 
sa o najlepšie umiestnenia snažili 
Karolína Kupková, Alexandra Kavco-
vá či Sofia Kalinová.

Naša maratónska jednotka Rasťo 
Kalina bol druhý na polmarató-
ne v Banskej Bystrici za 1:15:45 

a Tomáš Michalec tretí v maratóne 
za 2:38:36, svoj osobák vylepšil na 
prestížnom maratóne v Berlíne na 
2:36:32, čím sa zaradil na 8. miesto 
v SVK tabuľkách za rok 2021. Rasťo-
ve meno je po siedmykrát za sebou 
vyryté na „doske“ pre najlepšieho 
rajeckého maratónca, keď o pár 
sekúnd zdolal svojho tréningového 
partnera Tomáša na domácej trati.

V behoch do vrchu dominuje Ján 
Piala a Janka Kuzmová, víťazi na 
Slnečných skalách, či Jakub Kšiňan 
-tretí v behu na Chopok (21 km, 
prevýšenie 1400m). V rámci Žilin-
skej bežeckej ligy vyhral kategóriu 
žiakov Bohdan Jonek, ktorý dá 1 
km za 2:59, za 12 minút zabehne 

3 330 m a na MSR v cezpoľnom 
behu obsadil 3. miesto. Na MMM 
v Košiciach si spravili svoje osobáky 
Jozef Stranianek – 3:08:02 a Marek 
Kasman – 3:12:10 či Petra Cibulová 
na polmaratóne – 1:47:48. Vo vete-
ránskych kategóriách často mávali 
z pódia Pavol Uhlárik, Ján Kavec, 
Marcela Bieliková či Dominika 
Vanáková v pretekoch na horských 
bicykloch.

Veríme, že tento rok sa zrušia 
všetky obmedzenia a stretneme sa 
na prvých pretekoch v tomto roku, 
organizovaného Maratón klubom 
Rajec už 19. 3. 2022 - RAJECKÝ 
BOROŠOVEC. MKR

Snímky: archív klubu

RAJECKÍ MARATÓNCI BILANCUJÚ
Napriek minulému komplikovanému roku, keď jar a jeseň sa niesla v znamení obmedzení 
zúčastňovania sa športových podujatí, členovia Maratón klubu Rajec robili dobré meno 
svojimi výkonmi v rámci celého Slovenska.

Karolína Kupková (č. 689), Sofia Kalinová  
(č. 351), za nimi beží Alexandra Kavcová

Kristián Brezáni (č. 57)
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SPOMIENKA
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám 

z očí vypadlo. Tvoja strata tak veľmi bolí, 
keď plameň sviečky tíško horí. Zostali už 

len spomienky a odkaz jediný, chýbaš nám 
v kruhu rodiny, v srdci veľký žiaľ a zabud-
núť sa nedá. Sviečky dnes horia pre Teba 

a my tichú spomienku posielame do neba. 

Dňa 16.3.2022 uplynie 5 rokov, čo nás vo 
veku 71 rokov opustila naša drahá mama, 
starká, sestra, teta, svokra a krstná mama

Mária KAVCOVÁ, 
rod. Kukučková, z Rajca.

S večnou láskou v srdci spomínajú deti 
Ľuboš, Milan, Peter, Janka, Jozef, Mária 
so svojimi rodinami a všetky vnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 29.3.2022 uplynie 1 rok, odkedy 

nás navždy opustila milovaná manželka, 
matka, babka 

Veronika KUBAČÁKOVÁ 
z Rajca.

S láskou a úctou spomína manžel Jozef, 
dcéra Martina s rodinou, synovia Jozef 
s rodinou, Miroslav s rodinou a Marián.

Na stredisku Les prebieha 
plánovaná ťažba dreva, prípravné 
práce pre zalesňovanie a lesnú 
škôlku, ktoré zabezpečujeme 
dodávateľsky. Vyťažené drevo 
sa odváža na sklad pre ďalšiu 
manipuláciu a expedovanie. Na 
stredisku Píla práce prebiehajú 
podľa požiadaviek jednotlivých 
odberateľov. Celkovo môžeme 
hodnotiť rozbeh prác za prvé dva 
mesiace roka priaznivo. Na eko-
nomickom úseku sa vykonávajú 
uzávierkové práce a pripravuje sa 
výrobno-fi nančný plán pre tento 
rok, ktorý musí najskôr preroko-
vať výbor a potom ho predložiť 
na valné zhromaždenie.

Dňa 24. januára 2022 sa konalo 

mimoriadne zasadnutie výboru, 
na ktorom výbor schválil návr-
hy odmeňovania zamestnancov 
Cenzuálneho spolumajiteľstva. 
Výbor tiež odsúhlasil ceny do-
dávateľských prác v ťažbovej, 
pestovnej činnosti a lesnej škôlke, 
ktoré nám bude vykonávať rov-
naký dodávateľ ako v minulých 
rokoch.

Keďže ďalšie plánované zasad-
nutie výboru je až v poslednom 
februárovom týždni, čo je už 
po uzávierke mesačníka Rajčan, 
budeme vás o tom informovať 
v budúcom čísle. Na tomto za-
sadnutí bude predložený pred-
bežný výsledok hospodárenia za 
rok 2021 a plán opráv a investícií 
na tento rok.

Chceme ešte informovať členov 
Cenzuálu, že si môžu objednať 
palivové drevo telefonicky, ma-
ilom alebo osobne v kancelárii 
spoločenstva za nasledovných 
podmienok.

Za výbor spoločenstva:
Ing. Karol Dobeš

Informácie 
z Cenzuálu

Aj v tejto turbulentnej spoločenskej dobe ide 
hospodársky život v Cenzuáli normálnym spôsobom. 
Na všetkých pracoviskách pozemkového spoločenstva 
sa pracuje a riadiaci pracovníci zabezpečujú nové úlohy, 
ktoré stoja pred nami.

Bez DPH S DPH Cena s dopravou
Listnatá
vláknina 28,92 €/prm 34,70 €/prm 40,05 €/prm
dĺžka 4m (33,37 €/prm bez DPH)

Ihličnatá
vláknina 26,40 €/prm 31,68 €/prm 37,66 €/prm
dĺžka 4m (31,38 €/prm bez DPH)

Listnaté palivo
štiepané 42,50 /prm 51,00 €/prm Dopravu si
dĺžka 1m + nákladka 3,00 €/prm + nákladka 3,60 €/prm zabezpečí
Listnaté palivo odberateľ
štiepané 57,50 €/prm 69,00 €/prm
dĺžka 33 cm + nákladka 1,00 €/prm + nákladka 1,20 €/prm

Narodili sa
Anežka Šáleková – september 
2021
Paulína Gabajová – január 2022
Paulína Slaboňová – január 2022
Sofi a Hulínová – február 2022

Opustili nás

Anna Šimková 1933 – 21.1.2022
Jarmila Capková 1965 – 13.2.2022
Miroslav Pekný 1952 – 18.2.2022
Tatiana Langová 1953 – 20.2.2022

Uverejnené so súhlasom menovaných 
osôb alebo ich rodinných príslušníkov.
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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: 

 alebo Google Play AppStore

inzercia

HĽADÁ TESÁROV 

NA VÝROBU DREVODOMOV 

A STOLÁROV 

NA DOKONČOVANIE 

DREVODOMOV. 

FIRMA ZRUBY RAJEC 

Prax nie je potrebná, zaučíme. 

Ponúkaný plat od 2000 – 3000 €/mesačne.

Pre bližšie informácie ohľadom práce 

nás, prosím, kontaktujte na telefónom čísle:

 .041 542 31 65

inzercia


