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BUDÚ SA REVITALIZOVAŤ 
VNÚTROBLOKY SÍDLISK

Mesto Rajec bude revitalizovať 
vnútrobloky sídlisk z eurofondov. 
Ako budú vnútrobloky vyzerať? 
Kedy sa začne s prácami?

Áno, mesto Rajec bude revita-
lizovať dva vnútrobloky sídlisk, 
na ktoré sa nám podarilo získať 
prostriedky z eurofondov. Nená-
vratný finančný príspevok tvorí 
sumu viac ako 340 000 eur, za 
ktoré zrevitalizujeme priestory 
medzi bytovými domami na Ul. 
1. mája a Obrancov mieru a na 
sídlisku Sever na uliciach Ružová 
a Smreková.

Zo schválenia týchto projektov 
mám obrovskú radosť, pretože sa 
nám podarí zrevitalizovať verejné 
priestory, v ktorých sa dennoden-
ne pohybujeme, vyrastajú na nich 
naše deti či užívajú si tu zaslúžený 
oddych seniori.

Plánovaná revitalizácia do tých-
to priestorov prinesie okrem iného 
opravu chodníkov, nové detské 
prvky, ale aj viaceré oddycho-
vé prvky pre seniorov, výsadbu 
množstva novej zelene, stojisko na 
kontajnery, knihobúdky, záhony, 
ovocný sad či bosonohý chodník, 
kde sa striedajú povrchy ako kôra, 
piesok, štrk, drevo. Zaujímavosťou 
je napríklad aj dažďová záhrada, 
ktorá bude zachytávať dažďovú 
vodu z dvoch bytoviek. Verím, že 
pri súčasnej situácii dôjde k reali-
zácii ešte v tomto roku.

V ostatnom čase čoraz viac ľudí 
začalo využívať na platbu za rôz-
ne služby platobnú kartu, mobilný 
telefón či dokonca hodinky. Je už 
možné platiť takýmto spôsobom 
aj v mestskej pokladni?

Neustále sa snažíme zlep-
šovať služby mestského úradu 
a v minulom mesiaci sme zriadili 
práve takúto službu, ktorá rozši-
ruje možnosti občanov pri pla-
tení mestských daní a poplatkov 
v pokladni mestského úradu. Po 
novom teda okrem platby v ho-

tovosti a bankového prevodu 
môžu fyzické a právnické osoby 
využiť možnosť zaplatiť príslušný 
poplatok v pokladni mestského 
úradu prostredníctvom mobilné-
ho platobného terminálu.

Práce na športovej hale sú už 
dokončené. Kedy bude budova 
odovzdaná do užívania? Sú už 
obsadené všetky priestory?

V tomto období prebiehajú 
ešte niektoré úkony potrebné ku 
kolaudácii, spracováva sa znalecký 
posudok, z ktorého budeme vy-
chádzať pri stanovovaní cien jed-
notlivých priestorov určených na 
prenájom. Čiže ešte nejakú chvíľku 
potrvá, kým sa objekt skolauduje 
a priestory budú obsadené. Na 
niektoré časti už máme viacerých 
záujemcov, spôsob ich výberu 
zvolíme spoločne s poslancami 
mestského zastupiteľstva v zmysle 
prijatých zásad hospodárenia.

Na námestí pribudol ďalší špor-
tový prvok – stôl na teqball. Na 
čo sa môžu ešte Rajčania v tomto 
roku tešiť?

Áno, námestie v Rajci od marca 
dopĺňa nový moderný športo-
vý prvok – stôl na teqball. Ako 
som prednedávnom informoval, 
v tomto roku na námestí pribudne 
viacero noviniek, ktoré majú za 
cieľ oživiť ho aj mimo kultúrnych 
podujatí. A práve teqballový stôl 
je prvou zo šiestich plánovaných 
noviniek na tento rok, ktoré na ná-
mestí pribudnú. Teqball má zákla-
dy vo futbale a nohejbale. Napriek 
tomu, že ide o pomerne nový druh 
športu, verím, že si nájde fanúši-
kov aj v našom meste.

No a druhou novinkou, ktorá 
v aktuálnom období pribudla, je 
veľká šachovnica so šachovými 
figúrkami, ktoré budú umiestnené 
na námestí. Čiže okrem športov-
cov chceme na námestie prilákať 
aj milovníkov tejto kráľovskej hry.

Dlhšiu dobu nebolo po-
čuť o priebehu jednoduchých 
pozemkových úprav v lokalite 
„Záhumnie“. Ako sa tento proces 
vyvíja?

Aj keď pomenovanie jednodu-
chých pozemkových úprav (JPÚ) 
láka myslieť si, že sú jednoduché, 
vonkoncom to tak nie je. Ten 
proces je pomerne zložitý a naj-
mä zdĺhavý. Od spustenia týchto 
pozemkových úprav na spoloč-
nom stretnutí v kultúrnom dome 
vo februári 2019, kedy vlastníci, 
ktorí vlastnia 58,38 % výmery 
navrhovaného obvodu JPÚ, pre-
javili záujem, prebehlo množstvo 
rôznych aktivít, stretnutí a zasad-
nutí. Výbor schválil obvod týchto 
úprav, mesto obstaralo zhotovi-
teľa samotného projektu, usta-
novujúce zhromaždenie zvolilo 
orgány. Nakoľko v tejto lokalite 
je umiestnených viacero vedení 
vysokého napätia, rokoval som 
s elektrárňami o možnostiach 
prekládky a najmä o cene. Každo-
pádne, rozhodnutím okresného 
úradu z júna 2021 sú jednoduché 
pozemkové úpravy povolené. 
Mierny problém nastal z dôvodu 
umiestnenia pozemkov kúpalis-
ka, ktoré sú na katastrálnej mape 
posunuté oproti realite a prebieha 
tam katastrálne konanie vo veci 
opravy chyby. Keďže kúpalisko 
hraničí s lokalitou pozemkových 
úprav, bolo potrebné problém 
vyriešiť, čo sa aj vykonalo v janu-
ári tohto roka, kedy sme sa u nás 
na MsÚ stretli so zástupcami 
Okresného úradu Žilina, našli sme 
riešenie a zhotoviteľ tým pádom 
pokračuje v spracovaní projektu. 
V nadchádzajúcom období by už 
malo dôjsť k stretnutiam jednotli-
vých vlastníkov a zástupcu OÚ.

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.



Čiastočný návrat do normálu 
bežného života spred „covido-
vého obdobia“ sme všetci prijali 
s úľavou a potešením. Námestie 
SNP v Rajci a priľahlé ulice sa 
opäť stali centrom spoločenských 
stretnutí obyvateľov a návštevní-
kov mesta. Život tu znovu začal 
pulzovať i vo večerných, nočných, 
ale aj v skorých ranných hodinách. 
Uvoľnené pandemické opatrenia 
mali u niektorých občanov za 
následok nadmerné požívanie 
alkoholických nápojov, v súvislosti 
s čím si mnohí z nich, spoločensky 
unavení, pomýlili verejné priestran-
stvo námestia s verejnými toaleta-
mi, noclahárňou alebo so zápas-
níckym ringom. Svojím správaním 
tak narušovali verejný poriadok, 
čím sa dopúšťali protiprávneho 
konania.

V období od 26. 2. 2022 do 
15. 3. 2022, príslušníci MsP riešili 
10 priestupcov, ktorí pod vply-
vom alkoholu svojím protiprávnym 
konaním na verejnom priestran-
stve vzbudzovali verejné pohor-
šenie, čím sa dopustili spáchania 
10 priestupkov proti verejnému 
poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. 
c) zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch. Štruktúra priestup-
cov zahŕňala všetky vekové kategó-
rie. Najstarší priestupca, obyvateľ 
Rajca, mal 78 rokov. Najmladšiemu, 
17-ročnému mladíkovi z Rajca, bolo 
pri orientačnej dychovej skúške 
nameraných 1,41‰ alkoholu 
v dychu. Do kategórie osôb, ktoré 
pod vplyvom alkoholu narušovali 
verejný poriadok v meste Rajec, sa 
zaradila aj 24-ročná žena z Porúbky, 
ktorej bolo pri orientačnej dychovej 

skúške nameraných 1,81‰ alkoholu 
v dychu.

V súvislosti s uvedeným MsP Ra-
jec upozorňuje, že pri zistení proti-
právneho konania, ktorým priestup-
ca vzbudí verejné pohoršenie 
a dopustí sa spáchania priestupku 
v zmysle § 47 ods. 1 písm. c) záko-
na SNR č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch, je možné podľa § 47 ods. 2 
citovaného zákona uložiť pokutu až 
do výšky 100 eur.

Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímka: archív MsP
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Nechcete zbytočne 
čakať v rade na 
vybavenie pasu, či 
overenie podpisu? 

Dňa 23. 2. 2022 vláda SR schválila návrh aktualizácie 
opatrení proti koronavírusu, v dôsledku čoho dňom 
26. 2. 2022 prestali platiť viaceré protipandemické 
opatrenia. 

CHCETE MAŤ PREHĽAD VO SVOJOM MOBILE, V AKOM 
STE PORADÍ NA KLIENTSKOM CENTRE RAJEC?

KONIEC PANDEMICKÝCH OPATRENÍ 
– NÁVRAT DO NORMÁLU?

Práve pre vás sme pripravili novú 
službu, prostredníctvom ktorej si 
viete overiť poradie svojho lístka 
mobilom. 

A kým sa dostanete na rad, mô-
žete si napr. v pokoji odbehnúť do 
lekárne či obchodu. 

Využite túto službu tak, že po 
vybratí lístka v Klientskom centre 
Rajec si kliknete vo vašom mobile 
na: https://msurajec.esmo.sk, zadá-
te poradové číslo vášho lístka a vy-
beriete priehradku (obrázok č. 1). 
Následne sa vám zobrazí, v akom 
ste poradí na vybavenie (obrázok 
č. 2). Ostatné za vás bude sledovať 
vyvolávací systém. Prajeme vám 
príjemné vybavovanie.   MsÚ Rajec

Snímky: archív MsÚ

67-ročný muž, ktorý v dôsledku značného 
požitia alkoholu už domov neprišiel
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ŽIADOSŤ O ZMENU NÁJOMCU 
V ZMLUVE O NÁJME 
K POZEMKOM ANNY 
RÚČKOVEJ

Poslanci rokovali o nájme pozem-
ku, a to užívaní parciel pod garáž. 
Uznesením MZ č. 94/2021 prija-
tým dňa 2. decembra 2021, bola 
schválená prebytočnosť majetku, 
prenechanie pozemkov do nájmu 
ako prípad hodný osobitného zre-
teľa podľa ustanovenia § 9a, ods.9, 
pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Ďalej bolo uložené zve-
rejniť zámer prenechania pozem-
kov do nájmu z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. Účelom nájmu 
je užívanie parciel ako pozemok 
pod garážou č. 6. Táto žiadosť bola 
poslancami MZ schválená prijatým 
uznesením.

SKLÁDKA ODPADOV 
RAJECKÉHO 
REGIÓNU – ŽIADOSŤ 
O MAJETKOVOPRÁVNE 
VYSPORIADANIE 
NEHNUTEĽNOSTÍ POD 
STAVBOU NOVEJ SKLÁDKY

V ďalšom bode programu 
poslanci rokovali o majetkovopráv-
nom vysporiadaní nehnuteľností 
pod stavbou novej skládky. Uzne-
sením MZ č. 93/2021, prijatým dňa 
2. decembra 2021, bola schválená 
prebytočnosť majetku, prevod 
majetku mesta, a to predaj pozem-
kov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa ustanovenia § 9a, 
ods.8, pís. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov. Ďalej bolo schvále-
né, aby žiadateľ na svoje náklady 
zabezpečil vyhotovenie znaleckého 
posudku pre účely stanovenia kúp-
nej ceny. V poslednom bode bolo 
uložené zverejniť zámer predaja 
pozemkov z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. Poslanci MZ 
navrhované uznesenie schválili.

PREDAJ A PRENÁJOM 
MAJETKU MESTA

Poslanci neschválili predaj častí 
pozemkov, o ktoré žiadali P. Sá-
decký, T. Pekarová, J. Kozarec a D. 

Kozarcová, a taktiež neschválili 
prenájom pozemkov žiadateľov 
M. Maršo a A. Maršová parciel 
2150/12 a 2148/10 a M. Brosa na 
základe podaných žiadostí o pre-
nájom. Poslanci taktiež neodsúhla-
sili predaj nebytových priestorov 
v budove Polikliniky Rajec na zákla-
de žiadosti E. Podmanickej.

Žiadosť M. Maršu a A. Maršovej 
o prenájom pozemku 2150/11 
a 2148/9 poslanci MZ odsúhlasili.

R. Smieško podal žiadosť vo veci 
odkúpenia pozemku v k.ú. Rajec 
KNC parcela č. 1822/17, druh po-
zemku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 17 m2. V žiadosti uviedol 
dôvod, že na tomto pozemku sa 
čiastočne nachádza dvor jeho 
rodinného domu za účelom vytvo-
renia nového parkovacieho miesta. 
Poslanci MZ prijali uznesenie o pre-
bytočnosti majetku a zámere jeho 
predaja.

Spoločnosť Packeta, zastúpe-
ná Matúšom Bausom na základe 
poverenia, podala dňa 27. 1. 2022 
žiadosť vo veci dlhodobého nájmu 
v rámci zabezpečovania doručo-
vacej služby v oblasti zásielkového 
predaja pozemku v k. ú. Rajec, 
v ktorej poslanci jednomyseľne 
schválili prebytočnosť majetku 
mesta a zámer jeho dlhodobého 
prenájmu.

EKONOMIKA MESTA
Poslanci jednomyseľne zobrali 

na vedomie rozpočtové opatrenia 
o zmene rozpočtu oznámením č. 
55, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 68/2021 
a rozpočtové opatrenia o zmene 
rozpočtu oznámením č. 1, 3, 4, 
5/2022 a ekonomicky oprávnené 
náklady DV, prednesené vedúcou 
ekonomického oddelenia.

NÁVRH VÝŠKY STRAVNEJ 
JEDNOTKY – STRAVNÉHO 
V DOMOVE VĎAKY 
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 
PÔSOBNOSTI MESTA RAJEC

Návrh výšky stravnej jednotky 
predniesla poslancom riaditeľka 
Domova vďaky v Rajci Mgr. Lívia 
Hodasová.
a) hodnota stravy pre obyvateľov 

Domova vďaky pri celodennej 
strave racionálnej, šetriacej (žlč-
níkovej)  6,66 €,

b) obed pre stravníkov z trvalým 
pobytom v meste Rajec (bez 
dovozu)  2,85 €,

c) obed pre cudzích stravníkov 
(bez dovozu)  3,03 €,

d) hodnota stravy pre obyvateľov 
Domova vďaky pri celodennej 
strave DIA  7,96 €,

e) obed DIA pre stravníkov z tr-
valým pobytom v meste Rajec 
(bez dovozu)  3,25 €,

f) obed DIA pre cudzích stravníkov 
(bez dovozu)  3,46 €,

g) obed – strava racionálna pre 
zamestnancov  2,85 €

Tento návrh poslanci schválili 
s účinnosťou od 1. 3. 2022.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 
NARIADENIA MESTA

Poslanci jednomyseľne schválili 
dodatok č. 1 k VZN mesta Rajec 
č. 8/2021. Dňa 2. 12. 2021 uzne-
sením č. 102/2021 bolo schválené 
všeobecne záväzné nariadenie č. 
8/2021 o dani za užívanie verejné-
ho priestranstva.

Návrh dodatku č. 1 rieši užívanie 
verejného priestranstva v predaj-
ných stánkoch umiestnených na 
Námestí SNP z dôvodu uvoľne-
nia opatrení proti COVID-19 pre 
ambulantný predaj. Sadzby dane 
za verejné priestranstvo zostávajú 
nezmenené.

SPRÁVA O ČINNOSTI MSP 
RAJEC ZA ROK 2021

Na zasadnutí MZ predniesol 
náčelník MsP Mgr. Adrian Begáň 
správu o činnosti Mestskej polície 
v Rajci za rok 2021. Po krátkej 
diskusii poslanci MZ zobrali na 
vedomie správu o činnosti MsP za 
rok 2021.

VÝROČNÁ SPRÁVA 
TECHNICKÝCH SLUŽIEB 
MESTA RAJEC, S. R. O., 
„R. S. P.“ ZA ROK 2021

Ing. Peter Kardoš, riaditeľ TSMR, 
predniesol poslancom výročnú 
správu TSMR. V diskusii sa poslanci 
MZ spýtali na personálne obsa-

Dňa 24. 2. 2022 sa poslanci zišli na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Rajci. V rámci zasadnutia boli prerokované nasledovné body programu rokovania:  
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Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na 
svojom mimoriadnom rokovaní dňa 
5. augusta 2021 schválilo zapojenie 
sa do projektu „Zníženie ener-
getickej náročnosti budovy MsÚ 
v Rajci.“ Tento projekt pozostáva 
z nasledovných úprav, ktoré vedú 
ku zníženiu energetickej náročnos-
ti:

obvodový plášť – je nevyhnutné 
jeho plošné zateplenie,
strešný plášť – zateplenie strechy 
nad čelnou a zadnou časťou 
konštrukcie, taktiež je potrebné 
osadiť nový bleskozvod,
okenné konštrukcie a dvere – vý-
mena automatických vstupných 
dverí,
nová vykurovacia sústava 
objektu,
rekonštrukcia vstupu do budovy 
MsÚ – schodisko – výmena 
a oprava dlažby a taktiež 
vybudovanie rampy pre imobil-
ných.

Dňa 25. 10. 2021 bola uzatvorená 
zmluva o dielo so zhotoviteľom LU-
MA-SK, s.r.o. Následne 11. 2. 2022 
bola uzatvorená zmluva o poskyt-
nutí nenávratného finančného prí-
spevku, ktorý poskytlo Ministerstvo 
životného prostredia SR vo výške 
674 236,33 €.

Dňa 22. 2. 2022 predložil zhoto-
viteľ (LUMA-SK, s. r. o.) informáciu 
o navýšení ceny diela, kde ozrej-
mil objektívne známe skutočnosti 
o nepredvídateľnom náraste cien 
stavebných materiálov od predlo-
ženia ponuky zhotoviteľa v rámci 
procesu verejného obstarávania až 
po začiatok realizácie diela. Preto 
bolo potrebné, aby poslanci pre-
rokovali navýšenie ceny diela. Toto 
navýšenie je cca 11 %, čo predsta-
vuje cca 87. tisíc €.

Pred samotným zasadnutím MZ 
sa uskutočnilo stretnutie primátora 
s poslancami MZ, kde im bol pod-
robne vysvetlený dôvod navýšenia 
ceny.

Primátor uviedol, že ak sa 
nebude v zhotovení tohto diela 
pokračovať, mesto príde o schvá-

lené finančné prostriedky z fon-
dov (v ktorých má mesto 5%-nú 
spoluúčasť). Je pravdepodobné, že 
pri čerpaní financií z ďalších fondov 
bude táto spoluúčasť väčšia, čo 
znamená, že mesto bude musieť 
vynaložiť viac svojich finančných 
prostriedkov ako doteraz. Taktiež 
elektrické kúrenie v budove je 
predražené a je nevyhnutná jeho 
výmena, čo tiež bude súčasťou 
tohto projektu.

Mimoriadneho zasadnutia MZ, 
ktoré bolo zvolané na 7. marca 
2022, sa zúčastnilo 8 poslancov 
(Martin Matejka, Ján Pekara, JUDr. 
Bohuslav Gelatka, JUDr. Anna 
Kecerová Veselá, Ján Kavec, Bc. 
Marta Repková, Mgr. Róbert Au-
gustín a Mgr. Michal Šupka), ktorí 
jednomyseľne schválili navýšenie 
ceny diela.

Mimoriadneho zasadnutia MZ sa 
nezúčastnili Ing. Zuzana Žideková, 
Mgr. Peter Hanus, Lumír Kardoš, 
Ing. Peter Pekara a PaedDr. Ján 
Mihalec. Alena Uríková,

ved. odd.
organizačno-administratívneho

denie zamestnancov, zverejnenie 
cenníka a kontaktov na webovom 
sídle TSMR a harmonogramu zberu 
biologického odpadu. Po zodpove-
daní otázok poslanci MZ zobrali na 
vedomie prednesenú správu.

PLNENIE UZNESENÍ 
PRIJATÝCH MESTSKÝM 
ZASTUPITEĽSTVOM

Prehľad plnenia uznesení 
schválených MZ Rajec predložil 
poslancom prednosta MsÚ Ing. 
Ján Jasenovec, PhD., z dôvodu PN 
hlavnej kontrolórky.

PODNETY OBČANOV
V interpeláciách predložili 

poslanci podnety a pripomienky 
občanov, týkajúce sa napr.:

odstránenia porastov pri rieke 
Rajčanka,
vybudovania stojísk na sídliskách,
požiadaviek na opravu mestské-
ho rozhlasu,
pasportu ciest a chodníkov,
spevnenia plôch a nerovnosti 
ciest na sídlisku JUH,

dostavanie športovej haly,
údržba lavičiek cez rieky, a i.
V závere rokovania primátor 

mesta predniesol poslancom 
informáciu o uskutočnených ro-
kovaniach s dodávateľom ohľadne 
rekonštrukcie budovy MsÚ, kde 
dodávateľ žiada o navýšenie kal-
kulácie ceny. Poslanci MZ navrhli 

zvolať ďalšie rokovania o znížení 
požadovanej navýšenej ceny. Tak-
tiež primátor mesta informoval 
o schválení projektu vybudovania 
vnútroblokov, kde sa v dohľadnej 
dobe začne verejné obstarávanie.

Blanka Porubčanská,
sekretariát MsÚ Rajec

Snímka: archív MsÚ

Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MsÚ 
v Rajci 
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Ktoré pracoviská boli najviac 
využívané?

Medzi najčastejšie požiadavky 
občanov patrila platba v pokladni 
mestského úradu. Ďalej nasledova-
lo vybavovanie dokladov, matričné 
úkony a podateľňa.

Ako časovo bolo využívané 
klientske centrum?

Priemerne najviac využívaný čas 
bol medzi 9-10 hodinou, o niečo me-
nej medzi 10-11 hodinou. V ďalšom 
poradí bol menší záujem o služby 
medzi 8-9 a 11-12 hodinou. V po-
poludňajších hodinách bolo využitie 
služieb skoro o polovicu menšie ako 
v doobedňajšom čase.

Ako rýchlo sme vás vybavili?
Celkový čas vybavenia za všetky 

služby sa v priemere pohyboval 
medzi 2-6 minútami. Záviselo však 
na druhu služby, napríklad matričné 
či stavebné úkony alebo vybavenie 
dokladov mohlo trvať v priemere 
10-15 minút, pričom služby pok-
ladne alebo podateľne trvali do 2 
minút.

Pribudlo v klientskom centre 
niečo nové?

Medzi novinky patrí možnosť pla-
tenia platobnou kartou v mestskej 
pokladni, takže občanom odpadá 
starosť o zabezpečenie si dostatoč-
nej či presnej hotovosti. V prípade 
potreby je platobný terminál možné 
použiť aj kdekoľvek inde, kde je 
dostatočný mobilný signál. Okrem 
toho sme zaviedli aj silnejšiu WiFi 
do vstupnej časti budovy, ktorá 
je voľne dostupná pre všetkých 
záujemcov. Pre rýchle vyhľadávanie 
služieb boli v budove aktualizované 
orientačné tabule, ktoré vám napo-
môžu nájsť to, čo hľadáte.

Boli všetci občania vybavení 
včas a bez obmedzení?

Do súčasnosti nemožno povedať, 
že bol občan výrazne obmedzo-
vaný. V ostatných dvoch týždňoch 
došlo k extrémnemu nárastu po-
žiadaviek na výdaj pasov. Odde-
lenie dokladov bežne vybavovalo 

v priemere 20 – 30 klientov denne, 
dnes je to až 140! Treba povedať, 
že tento enormný nárast sa nedá 
neobmedzene zvládnuť a má svoj 
limit, čo platí aj pri iných službách, 
napríklad u lekára či kaderníka. Tie-
to komplikácie si pritom vytvárajú aj 
samotní klienti, pretože mnohí záu-
jemcovia o doklady stihli v niektoré 
dni vopred vybrať aj 60 lístkov, ešte 
pred otvorením oddelenia dokladov. 
Dôsledkom toho dochádzalo k zahl-
teniu systému a následným problé-
mom. Z dôvodu uvedeného stavu 
zamestnanci pracoviska dokladov 
prijali opatrenia, aby nebolo možné 
takto systém zneužívať, a preto ča-
kacie lístky sprístupnilo až 15 minút 
pred začatím služby. Potýkali sme 
sa aj s čiastočnými výpadkami slu-
žieb, ktoré nám priniesla ďalšia vlna 
pandémie, chorobnosť či nedosta-
tok personálu, ktorý sme postupne 
doplnili. Okrem toho sme na žiadosť 
starostov združených v spoločnom 
obecnom úrade upravili činnosť sta-
vebného úradu na tri pracovné dni, 
teda pondelok, streda a piatok.

I napriek zložitým podmienkam 
bolo našou prioritou nezatvárať 
klientske centrum a poskytnúť 
v tejto neľahkej situácii maximum 

služieb občanom a vybaviť ich čo 
najskôr. Je treba zdôrazniť, že sme 
patrili medzi jedny z mála samo-
správ, ktoré poskytovali všetky 
dostupné služby a s minimom 
obmedzení.

Okrem uvedených štatistík sme 
priebežne vybavovali aj klientov 
v mestskej knižnici či na ostatných 
pracoviskách mestského úradu, čo 
posúva celkový počet vyriešených 
požiadaviek o ďalších 1 000 obča-
nov. V celkových počtoch neboli 
zahrnuté ani služby pracoviska úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ktorý má zavedený vlastný systém 
evidencie.

Záverom môžeme konštatovať, že 
Klientske centrum Rajec je života-
schopnou zložkou, ktorá má svoje 
dôležité miesto v životoch našich 
občanov, ale aj v širšom okolí. Bez 
vás, vašich podnetov či pripomie-
nok, ako aj bez práce našich za-
mestnancov by sme takéto výsledky 
nedosiahli, za čo vám všetkým patrí 
naše poďakovanie. Záujem občanov 
o naše služby nás teší a zároveň aj 
zaväzuje k ďalšiemu zlepšovaniu.

Ján Jasenovec,
prednosta MsÚ Rajec

Snímky: archív MsÚ

V závere mesiaca september 2021 sme vás informovali o otvorení nového klientskeho 
centra, ktoré sa nachádza v budove Mestského úradu Rajec. Po šiestich mesiacoch 
prevádzky môžeme konštatovať, že už 6 000 občanov využilo služby tohto zariadenia, 
čo v praxi predstavuje približne rovnaký počet občanov, ako žije v Rajci.

KLIENTSKE CENTRUM V RAJCI VYBAVILO ZA PRVÝ 
POLROK SVOJEJ EXISTENCIE UŽ 6 000 OBČANOV
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Kompostujte 
s úspechom – 1. časť

Skladovanie alebo hnitie bioodpadu na jednej kope, niekoľko rokov, nie je 
kompostovanie. Ak chceme vyrábať kompost v záhradnom kompostéri, je 
potrebné dodržať základné postupy, aby ste sa z vlastnoručného hnojiva mohli 
tešiť v každej sezóne.

Kompostovanie je riadený 
proces, či už ide o priemyselnú 
kompostáreň, alebo záhradný 
kompostér. Ak sa o kompost 
staráte celoročne, budete ho mať 
k dispozícii častejšie ako len raz 
za niekoľko rokov a jeho kvalita 
bude podstatne lepšia. Navyše 
sa vám môže ľahko stať, že ho 
pre svoje potreby budete mať 
nedostatok.

ŠTYRI ZÁKLADNÉ ZÁSADY 
KOMPOSTOVANIA

Pri kompostovaní v akomkoľvek 
kompostéri platia jednoduché 
pravidlá. Ich dodržaním vytvorí-
te kvalitný kompost. Vyhnete sa 
zápachu, hnilobe či nežiaducim 
návštevníkom v komposte.

VEĽKOSŤ MATERIÁLU – AKO 
PRST

Aby sa bioodpad v kompostéri 
rýchlejšie rozložil, nehnil a ne-
zapáchal, je dôležité ho pred 
kompostovaním zmenšiť. Mal 
by mať veľkosť maximálne ako 
palec, približne 5 centimetrov. 
Preto odporúčame šupky z ovo-
cia a zeleniny už pri čistení krájať 
na menšie kusy. Suchý mate-
riál, napríklad konáre, môžete 
naštiepkovať prostredníctvom 
záhradného štiepkovača. Keďže 
vzniká hlavne na jar alebo na 
jeseň, uložte ho do vreca v blíz-
kosti kompostéra a pripravte si 
zásobu na celé obdobie.

VYVÁŽENÝ POMER 
MATERIÁLOV

Aby kompost nehnil alebo sa 
v ňom, naopak, nenachádzal rov-
norodý materiál (napr. iba tráva 
alebo štiepka), musíme miešať 
suchý a mokrý materiál. Čerstvo 
pokosenú trávu, zvyšky ovocia 
a zeleniny premiešajte napríklad 

so štiepkou alebo suchým lístím. 
Využiť môžete aj rolky z toaletné-
ho papiera alebo papierové obaly 
od vajíčok. Rôznorodá štruktúra 
v záhradnom kompostéri umožní 
lepší prístup vzduchu, čo podporí 
a urýchli priebeh kompostovania.

DOSTATOK VZDUCHU
Kompostovanie je proces, pre 

ktorý je prístup vzduchu nevy-
hnutný. Väčšina dobrých kompo-
stérov má prevzdušňovacie otvo-
ry po celom povrchu a vnútorné 
rebrovanie. Aby sa však vzduch 
dostal do všetkých častí kompo-
stu, pri každom pridaní bioodpa-
du, masu dôkladne premiešajte. 
Vďaka tomu dostanete mikroor-
ganizmy zo spodnej časti vyššie 
a nový bioodpad sa rýchlejšie 
premení na kvalitný kompost.

SPRÁVNA VLHKOSŤ
Ak je obsah kompostéra veľmi 

vlhký, hnije. Hnitie nie je kompo-
stovanie, je to, naopak, nežiaduci 
proces! Na druhej strane, ak je 
kompost suchý, rozklad sa zasta-
ví. Pre kompostovanie je vlhkosť 
dôležitá. Dosiahnete ju práve 
vyššie spomenutými činnosťa-
mi. Správnu vlhkosť overíte tak, 
že z kompostéra vyberiete časť 
rozloženého materiálu, zovriete 
v pästi a vznikne vlhká hrudka. 
Kompost by nemal byť sypký ani 
by z neho nemalo tiecť veľa vody.

Príprava kompostéra na se-
zónu: naštartujte váš kompostér 
na novú sezónu. Odmenou pre 
vás bude prírodné hnojivo úplne 
zadarmo, lepšia kvalita pôdy aj 
pestovaných rastlín.

Kedy začať?: počas zimy do 
kompostéra veľa bioodpadu 
nepribudne a procesy sa spo-
malia. S príchodom jari, keď sa 

teploty počas dňa udržujú nad 
10 °C, je ideálny čas, kedy je 
vhodné celý obsah kompostéra 
vybrať, prehodiť a prevzdušniť. 
Stačí otvoriť kompostér a vybrať 
vrchnú vrstvu materiálu, najlepšie 
vidlami. Okolo kompostéra mô-
žete rozložiť textíliu, kam obsah 
vyložíte, aby vám nevznikol ne-
poriadok. Ešte neskompostovaná 
vrstva výborne poslúži ako štar-
tovací kompost, ktorý obsahuje 
dostatok mikroorganizmov, ktoré 
pomôžu urýchliť rozklad nového 
bioodpadu v kompostéri.

Využitie kompostu: pod 
vrstvou ešte nerozloženého bio-
odpadu nájdete hotový kompost, 
ktorý môžete využiť pri jarných 
prípravách vašej záhrady na novú 
sezónu. Takýto kompost má kon-
zistenciu podobnú pôde, preto 
pri jeho vyberaní z kompostéra 
odporúčame rýľ, aby ste tuhú 
masu lepšie rozdrobili na menšie 
časti.

Test klíčivosti: Či je kompost 
pripravený, zistíte jednoducho. 
Do nádobky vložte preosiaty 
kompost a navlhčite ho. Vysejte 
semienka žeruchy. Ak po týždni 
semienka vyklíčia, kompost je 
pripravený aj pre vašu záhradu.

Hotový kompost môžete pri-
miešať do pôdy pri sadení alebo 
rozhodiť v tenkej vrstve po tráv-
niku. Nezabudnite ani na izbové 
rastliny. Pri ich prihnojení použite 
preosiaty kompost. Ak v hoto-
vom komposte objavíte väčšie 
časti ešte neskompostovaného 
bioodpadu, vložte ich tiež späť 
do kompostéra.

Dokončenie článku nájdete 
v čísle 5/2022

Zdroj: JRK,
kompostuj.me
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Kultúra dostala zelenú, máme sa na čo tešiť!

Ako ste si iste všimli, pri plánovaní 
kultúrnych podujatí sme sa zamerali 
hlavne na možnosti, ako prezen-
tovať a udržiavať naše tradície 
a zvyky, ktoré si nadovšetko vážime 
a ctíme. Rajecké fašiangy boli toho 
krásnym príkladom a bolo veľmi 
príjemné vidieť opäť plné námestie 
usmiatych ľudí. Fašiangový sprievod 
ulicami mesta potešil nejedno dieťa 
či seniorov, ktorí si pri výborných, 
ešte teplých šiškách zaspomínali 
na svoje detstvo. Na námestí sme 
si zas vychutnávali fašiangové špe-
ciality a zaspievali spolu s kapelou 
Partia od Žiliny.

V podobnom duchu sa bude niesť 
aj ďalšie divácky atraktívne poduja-
tie, ktoré nás čaká už v sobotu 30. 
apríla pod názvom Stavanie mája. 
Najskôr sa predstaví folklórny súbor 
Urpín, ktorý je okrem iného známy 
aj z televíznej show Zem spieva. Ur-
pín nám predvedie svoje spevácke, 
hudobné a tanečné umenie najmä 
z oblasti Horehronia a Podpoľania. 
Po postavení mája sa môžeme 
tešiť na kapelu Pollux a o 19.30 h 
na hviezdnu Ščambu. Verím, že 

divadelné predstavenie Milenec, 
ktoré bolo už niekoľkokrát zrušené, 
nakoniec konečne uvidíme v kultúr-
nom dome, a to 22. mája o 18.00 
h. Vstupenky si môžete zakúpiť 
v mestskej knižnici už od 4. apríla.

Plážové ihrisko tento rok pre vás 
inštalujeme ešte pred Dňom detí, 
aby si ho naši najmenší užili čo 
najdlhšie. Z tradičného bežeckého 
podujatia Maratón klubu pre našich 
najmenších 29. mája, Behu rajec-
kým rínkom, sme sa rozhodli urobiť 
celodennú akciu. Deti sa okrem 
športového vyžitia budú zabávať na 
detskom vystúpení v podaní dvojice 
Tom a Elo, drevenom kolotoči a naj-
väčším prekvapením bude free style 
show na veľkej U – rampe, ktorá 
bude postavená priamo na námestí.

Deň detí, 1. júna, bude svojím 
programom patriť najmä škôlkam 
a školám. Predstavia sa na ňom, 
podobne ako v minulosti všetky 
záchranné zložky, mestská polícia či 
technické služby.

V kultúrnom dome sa v priebe-
hu júna uskutočnia dve podujatia. 
Divadelný súbor Kožkár si pripravil 

na 12. júna reprízu úspešného diva-
delného predstavenia Diabol v raji 
manželskom a deti určite poteší 
vystúpenie Smejka a Tanculienky – 
Tancuj, tancuj v nedeľu 19. júna.

Každá dedina či mesto má svojho 
patróna. Tým naším je sv. Ladislav, 
a preto je mojou prioritou, aby 
Ladislavské hody opäť získali svoju 
zašlú slávu. Mesto, akým je Rajec, si 
zaslúži mať svoje hody a tento rok 
si ich užijeme celé tri dni, od 24. do 
26. júna. V piatok začíname o 16:00 
h na námestí koncertom ZUŠ, po-
svätením reštaurovaného trojičného 
stĺpu, slávnostnou sv. omšou a deň 
zakončíme o 19:00 h jánskou vatrou 
pri kríži pod Dubovou spolu s ka-
pelou Farizeo. V sobotu potešíme 
každého gurmána festivalom jedla 
a tradičným trhom na našom rínku. 
Deti sa môžu tešiť na skákacie 
atrakcie. Od 16.00 h nás už budú 
zabávať kapely ako Wings of rock, 
Arzén či Aya. V nedeľu od 10.00 h 
pokračujeme Rajeckou retro jazdou 
a program zakončíme kapelou Roc-
kin Balls. Ak nás počasie nesklame, 
čaká nás hodový víkend ako lusk!

Zrušenie pandemických opatrení nám konečne rozviazalo ruky v organizovaní 
kultúrnych a športových podujatí, a preto sme si pre vás pripravili množstvo 
nezabudnuteľných akcií a zážitkov, ktoré nám spoločne snáď spríjemnia naše 
nadchádzajúce dni, týždne či mesiace.
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Kultúra dostala zelenú, máme sa na čo tešiť!
Prázdniny odštartujeme na fut-

balovom ihrisku v spolupráci s OZ 
Znalosť 1. júla podujatím RajRock-
Fest. Po minuloročnom úspechu 
Rajeckého športového dňa nás 
tento rok čaká na námestí 9. júla 
opäť turnaj v plážovom volejbale, 
zumba maratón a spinning maratón. 
O 16.00 h losovanie tradične boha-
tej a lukratívnej tomboly a zábava 
až do neskorých hodín so skupina-
mi Palo Chodelka a Liquid Boogie 
Roll a headlinerom večera, kapelou 
King Shaolin.

Malí futbalisti sa nám predstavia 
na detskom futbalovom turnaji 23. 
júla na ihrisku a deň zakončíme pár-
ty s Deejay Jany. Nesmieme zabud-
núť aj na obľúbené Rajecké letné 
kino od 15. do 30. júla. Každý pia-
tok nás bude čakať detský program 
s rozprávkami ako Leo da Vinci: 
Misia Mona Líza, Pat a Mat: Zimné 
dobrodružstvá či Princ Krasoň. Ak 
nám počasie dovolí, tak okrem plá-
žového ihriska, teqballového stola či 
nadrozmerných šachov čakanie na 
rozprávky deťom jedenkrát sprí-
jemnia aj skákacie atrakcie. Soboty 
budú patriť rodičom a komédiám 
ako Zbožňovaný, 3Bobule a Muzzi-
kanti. Na futbalovom ihrisku 12. 
augusta môžete večer opäť zažiť 
akciu s názvom Predmaratónsky 
predvečer.

Veľký rajecký deň je pre kaž-
dého Rajčana sviatkom a druhá 
augustová sobota už tradične patrí 
Rajeckému maratónu a Rajeckému 
jarmoku. Ako každý rok, po ukonče-
ní oficiálnej časti maratónu a vyhlá-
sení výsledkov, zabezpečuje mesto 
Rajec kultúrny program. Tento rok 
sme sa rozhodli pre kapely All-Stars 
Band, Mafia Corner, Hex a Dj show 
od Dj Kuko. Verím, že nás čaká opäť 
výborná zábava!

Spomienková slávnosť pri pa-
mätníku SNP je naplánovaná na 
26. augusta. Miestne školy, škôlky, 
kluby, občianske združenia a rôz-
ne iné komunity na území mesta 
budú môcť opäť prezentovať svoju 
činnosť, aktivity či nábor nových 
členov na podujatí Krúžkobranie 28. 
augusta. Po skúsenostiach z minu-
lého roka, ak počasie nebude ideál-
ne, určite využijeme krytý priestor 
novej športovej haly.

Novinkou pre nás všetkých bude 
podujatie 3. septembra. Súťaž vo 
varení tradičných polievok. Už teraz 
si môžete zaspomínať na recept 
starej mamy na najlepšiu fazuľovi-
cu, guláš, držkovú či inú výbornú 
polievku a po spustení prihlaso-
vania budete môcť prihlásiť vašu 
partiu do súťaže a získať Rád zlatej 
varešky. Zabávať nás bude Sako 
band a vystúpi aj kapela Jaro Filip 
a Karol Duchoň Projekt. Divadelný 
súbor Kožkár vystúpi v kultúrnom 
dome 11. septembra s divadelným 
predstavením Tretia sudba.

Do konca roka nás toho čaká 
ešte veľa. Žeby sme mali v Rajci 
katarínsku zábavu, koncert Karmen 
Pál-Baláž alebo konečne vianočné 
trhy? Nechajte sa prekvapiť…

Každé podujatie bude zabezpe-

čené gastro službami v drevených 
stánkoch a tento rok si budú môcť 
Rajčania na svojom rínku okrem 
tohto všetkého užívať konečne let-
nú terasu počas celého leta!

Teším sa na stretnutia s vami na 
podujatiach Kultúrneho leta mesta 
Rajec 2022.

Zároveň vám budem vďačný za 
každú pripomienku, názor, nápad 
či sťažnosť na našu prácu, ktorú 
budete adresovať priamo mne – 
e-mailom, telefonicky či osobne 
na podujatiach. Iba tak sa neustále 
vieme zlepšovať a prinášať vám 
kultúru, ktorú si zaslúžite.

Mgr. Tomáš Stránský,
vedúci odd. kultúry a športu

0910 909 049
tomas.stransky@rajec.sk

Snímky: archív MsÚ Rajec
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MŠ OBR. MIERU: 
VYNÁŠANIE MORENY

MŠ OBR. MIERU: 
KARNEVALOVÁ 
TANCOVAČKA

18. marec bol v našej MŠ Obrancov mieru veselý, 
radostný a vyspevujúci. Deti spolu s pani učiteľkami 
opäť oživili slovenskú tradíciu vynášania Moreny. 

Tento ľudový zvyk sa koná 
koncom zimy a vyjadruje túžbu 
skoncovať so zimným, chladným 
počasím a privolať teplé lúče 
slnka. Morena symbolizovala 
zimu, preto ak ľudia chceli, aby 
prišla jar, museli ju utopiť v poto-
ku alebo ju upáliť. Mala podobu 
slamenej figuríny, oblečenej do 
ženských šiat, ktorú niesli mladé 
dievčatá so spevom k potoku. Pri 
brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili 
do rozmŕzajúcej sa rieky.

Deň nám vyšiel ako maľova-
ný. Stretli sme sa všetky triedy 
na školskom dvore a tam sme 
spoločne s jarnými pesničkami 
a hrami vytúženú teplučkú jar pri-
volávali. Keď sme sa dohrali, deti 
zobrali Morenu a za sprievodu 
piesne „Nesieme Morenu, v oleji 
smaženú“, ale aj iných ľudových 
piesní ju vyniesli k rieke Rajčan-
ke. Pri nosení slamenej ženy sa 
s radosťou striedali. Pri rieke 
sme sa s ňou naposledy rozlúčili 
a pani učiteľka hodila Morenu do 
vody. Zvedavé očká sledovali, ako 
ju prúd rieky unáša. Naposledy 
zvolali: „Morena, Morena, zažeň 
zimu do mora,“ a so spevom sme 
odchádzali späť do MŠ.

Naša materská škola si ctí ľudo-
vé zvyky a tradície, a preto sme 

radi, že sme jednu z nich mohli 
priblížiť mladej generácii.

Linda Paulinyova,
učiteľka MŠ Obr. mieru

Snímky: archív školy

S pomocou a asistenciou našich 
detí sme spoločne vyzdobili 
triedy balónikmi a karnevalovou 
výzdobou. Deň D nadišiel a ráno 
prišli deti vo svojich kostýmoch. 
Tento rok prevládali Spidermani, 
Elzy, kostry, piráti, princezné… 
Ani jeden kostým nemal svojho 
dvojníka – toľká pestrosť a bohatý 
výber kostýmov a masiek. Tento 
náš netradičný slávnostný deň 
sme strávili veselým programom, 
hrami, šantením a, samozrejme, 
karnevalovou diskotékou. Deťom 
sme sa páčili veľmi aj my pani uči-
teľky, ktoré sme sa takisto obliekli 
do kostýmov. Veľmi pekne ďaku-
jeme rodičom za milé občerstve-
nie v podobe keksíkov, tyčiniek, 
chipsov, ale aj zdravého ovocia 
a džúsov. Naše deťúrence nás 
poriadne vytancovali a ja môžem 
iba skonštatovať, že to bola ďalšia 
úspešná a vydarená akcia v našej 
materskej škole.

Katarína Nováková,
učiteľka MŠ Obr. mieru

Snímky: archív školy

Opäť po roku pri 
príležitosti zábavy sa nám 
podarilo usporiadať v našej 
materskej škole karneval. 
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NOVÉ MOMENTY V ZÁKLADNEJ 
ŠKOLE NA LIPOVEJ ULICI 

ZŠ Lipová: Lyžiarsky výcvik

Nové chvíle, nové okamihy, nové situácie. To nám priniesla táto doba. Boríme sa 
s ňou, ale stále veríme, že sa vrátime do dobrých koľají. Už to však nikdy nebudú tie 
pôvodné...

Tatranská Lomnica a hotel Morava, známy z českej komédie Anděl na horách 
a Lomnické sedlo s perfektnými svahmi na lyžovanie boli opäť tento rok miestami, 
kde sa naša škola vybrala na lyžiarsky výcvik.

V škole sa snažíme ustáť ťažký 
čas. Školáci pracujú, učia sa 
a dokazujú to svojimi výsledkami. 
Napríklad aj vtedy, keď si anglický 
jazyk a pracovné vyučovanie rozu-
mejú. Štvrtáci využili svoje zruč-
nosti, tvorivosť a jazykové vedo-
mosti a vytvorili mesto svojich snov. 
Prepojením témy dom a bývanie 
z anglického jazyka s témou tvorivé 
využitie technických materiálov 
z pracovného vyučovania vznikli 
zaujímavé návrhy domov, v kto-
rých by žiaci chceli bývať. Využívali 
hlavne odpadový materiál a svojou 
šikovnosťou prispeli aj rodičia. Pri 
prezentácii výtvorov pred spolu-
žiakmi v anglickom jazyku bolo 
cítiť, že sú na výrobky hrdí a chcú 
ukázať a opísať každú vec, ktorú do 
svojich domov snov vložili. Takto 
sa pedagógom, ktorí spojili sily 
a mali chuť spolupracovať, podarilo 
motivovať žiakov rozprávať v cu-

dzom jazyku bez väčších zábran. 
Pri stavaní mestečka nezabudli ani 
na zdravé životné prostredie bez 
znečisteného ovzdušia a so zeleňou 
pod oknami. (Mgr. Marcela Orlinská, 
Mgr. Jana Paulinyová)

Druhostupniari prechádzajú fázou 
rôznych olympiád. V okresnom kole 
geografickej olympiády obsadil 
Max Fraštia (IX.B) krásne 1. miesto. 
Jeho súputníci: Tobias Krňan (VII.C) 
získal 16. miesto a Dominik Macák 
(VII.A) 19. miesto.

Aj ekologická olympiáda si našla 
svojich priaznivcov. Zúčastnili sa jej 
Max Fraštia (IX.B), Natália Dub-
ravková, Karolína Kupková (VIII.A), 
Michaela Danišková, Sofia Giabelo-
vá (VII.C).

Spomínané olympiády mal pod 
taktovkou Mgr. Michal Šupka.

Okresného kola dejepisnej olym-
piády sa zúčastnili traja školáci. Boli 
nielen úspešní, ale získali aj umiest-
nenia: Kvetoslava Galiová (IX.C) 
získala vo svojej kategórii 4. miesto, 
Azim Ben Saad (VII.C) 4. miesto 
a Tobias Krňan (VII.C) 11. miesto. 
(Mgr. Petra Lednická).

Sme na nich hrdí. Zaslúžia si našu 
pochvalu a obdiv. Preto im držme 
palce. A nielen im, ale každému, 
kto sa snaží urobiť tento svet 
aspoň o trochu lepším. A to môže 
každý z nás.

Mgr. Jana Paulinyová
Snímka: archív školy

Ten sme absolvovali v čase 
od 14. do 18. februára trochu 
netradične so žiakmi 9. ročníka, 
pretože ako ôsmaci ho nemohli 
na základe opatrení absolvovať. 
Privítalo nás krásne počasie, milý 
personál v hoteli a známi inštruk-
tori lyžovania. Od prvých dní sa 
žiaci zdokonaľovali a pokrok bol 
viditeľný. Zažili sme množstvo 
veselých situácií, no i fyzickú 
únavu po náročných dňoch. Stihli 
sme si pozrieť i ľadové sochy na 
Hrebienku. Týždeň ubehol ako 
voda a odchádzali sme s pocitom 
vydarenej akcie, z ktorej sa nám 
ešte nechcelo odísť.

Učitelia TSV, ZŠ Lipová
Snímka: archív školy
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MŠ MUDROCHOVA: AJ MY UŽ VIEME SEPAROVAŤ
V mesiaci február sme sa zapojili do projektu Tvorivý pedagóg, ktorý zahŕňa podnety 
a nápady pedagógov z celého Slovenska na vzdelávanie a aktivity pre deti. 

V rámci tohto projektu sme 
pripravili pre deti divadelné 
predstavenie o veľrybe Gréte a jej 
podmorskom svete, v ktorom sme 
sa zamerali na problematiku odpa-
du končiaceho v moriach.

Veľryba Gréta je slávna speváč-
ka. Všetci ju majú radi a nevyne-
chajú ani jeden jej koncert. Avšak 
jedného dňa ochorie, príde o hlas 
a vyberie sa k doktorke. V čakárni je 
okrem nej mnoho iných morských 
živočíchov. Žralok, ktorý si vylomil 
zuby, keď si pomýlil lodnú kotvu 
s tuniakom. Korytnačky namiesto 
chutných medúz pojedli plastové 
vrecká. Chobotnica mala po tele 
vyrážky zo špinavej vody. Kraby 
ochoreli po tom, čo vymenili svoje 
ulity za plechovice, ktoré našli na 
dne mora. Pani doktorka skonšta-
tovala, že dôvod, prečo sú všetky 
živočíchy choré, je, že more je príliš 
znečistené. Všetci v podmorskom 
svete sa rozhodli všetko napraviť 
a spoločnými silami počas nasledu-
júcej noci vyčistili celé more a vy-
niesli všetku špinu z vody na brehy. 

Na druhý deň ráno bolo more čisté 
ako zrkadlo, avšak na brehoch 
a plážach bolo mnoho špiny a ne-
poriadku. Ľudia sa brodili v odpad-
koch a nevedeli, čo sa stalo.

Tu už na scénu nastúpili aj naše 
usilovné detičky – sovičky, kto-
ré spoločnými silami pozbierali 
„z brehu“ všetok odpad a roztrie-
dili ho do pripravených farebných 
tašiek. Po divadielku sme sa vybrali 
na vychádzku a pri najbližších 

zberných nádobách sme odpad 
roztriedili.

Prostredníctvom rôznych aktivít 
najmä zážitkového učenia vštepuje-
me deťom pozitívny vzťah k prí-
rode a pestujeme v nich správne 
ochranárske postoje k flóre a faune 
vo svojom okolí.

Ivana Mazáková,
Mária Kamenská,

učiteľky MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy

Katolícka spojená škola Rajec, Nám. A. Škrábika 5
 Milí  rodičia a budúci  prváci!         

 
 

          Srdečne  Vás pozývame na

 

22. 4. 2022 v čase od 14.00 do 18.00 hod.                                             
       23. 4. 2022 v čase od 8.00 do 12.00 hod.

v dňoch:

elektronicky - www.katskola.sk: Elektronická prihláška 

Niečo o nás:
najlepšia ZŠ v Rajeckej doline (podľa INEKO)
vysokokvalifikovaný pedagogický zbor
všestranné využívanie aplikácie Edupage
prepracované dištančné a hybridné vyučovanie
školský psychológ 
individuálny prístup ku žiakom a ich problémom

aktívna krúžková činnosť 
tábor pre budúcich prváčikov, denné letné tábory/pobytové
týždenné letné tábory
asistenti učiteľa (10) – špeciálna pomoc pre deti so špeciálnymi                      
 výchovno-vzdelávacími potrebami

špeciálne učebne (biologicko-chemické laboratórium, fyzikálna učebňa,
počítačová učebňa, knižnica s čitárňou a relaxačným kútikom, školská
kaplnka) 
zapájanie sa do projektov

Teším
e sa na Vás!

škola v prírode, noc v škole, návštevy divadiel,
školské výlety, exkurzie na Slovensku aj v zahraničí,
adventné dielne/trhy, Deň rodiny, Pôstna polievka
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K najväčšej zmene došlo 
v A mužstve, kde trénera Zdenka 
Šusteka nahradil Ján Paulini st. 
Hlavnou ambíciou A mužstva je, 
samozrejme, udržať sa v V. lige 
a ustáliť sa v pokojnom strede 
tabuľky. Okrem nového tréne-
ra sa k mužstvu pripojil Martin 
Košút z TJ Partizán Domaniža, 
Mikuláš Baránik z TJ Zbyňov a po 
dvoch rokoch sa k futbalu vracia 
Branislav Očko. Aktuálny káder 
A mužstva tvorí 21 hráčov:

BRANKÁRI: Maximilián Rybár, 
Adam Prieložný.

OBRANCOVIA: Adam Bujný, 
Ivan Osika, Ján Paulini, Ľubomír 
Pauliny, Peter Hájek, Roman Ry-
bárik, Vladimír Bôtoš.

ZÁLOŽNÍCI: Daniel Hnáth, Do-
minik Rybár, Ladislav Dubovan, 
Lukáš Bôtoš, Maroš Miko, Martin 
Mazák, Martin Košút.

ÚTOČNÍCI: Branislav Očko, Da-
niel Gardián, Juraj Mazák, Mikuláš 
Baránik, Milan Farkaš.

Počas zimnej prípravy odo-
hrali štyri prípravné zápasy na 
umelej tráve v Považskej Bystrici 
a v Krásne nad Kysucou. V pr-
vom zápase porazili Tepličku 
nad Váhom B 2:0 (góly Košút, 
Rybár), následne v Krásne 
podľahli prvému mužstvu 4. ligy 
ŠK Javorník Makov 1:3 (Hájek), 
zápas s Kamennou Porubou sa 
skončil 4:2 (Košút, Očko, Miko, 
Farkaš) a v poslednom zápase 
so štvrtoligovou Tepličkou nad 
Váhom, ktorú vedie bývalý tréner 
Rajca Michal Drahno, mužstvo 
v oklieštenej zostave, poznačené 
zraneniami a doplnené hráčmi 
z dorastu, podľahlo 1:4 (Miko).

Svoje prípravné stretnutia odo-
hrali aj mladší a starší žiaci, ktorí 
vycestovali do Vrútok, Diviakov, 
Žiliny a generálku pred súťažou 
absolvovali doma s rovesníkmi 
z MFK Bytča.

U 15:
Diviaky – Rajec 2:2 (Šefara, Ve-

selý); Vrútky – Rajec 0:0; Rajec – 
MFK Bytča 1:1 (Piala).

U 13:
Turnaj v Žiline: Rajec – Rosi-

na 2:2, Rajec – Juventus B 2:0, 
Rajec – Juventus A 3:2. Vrútky – 
Rajec 1:0; Rajec – MFK Bytča 4:2 
(M. Kadurik, S. Pekara 3).

Pevne veríme, že sa futbal po 
dvoch veľmi náročných sezó-
nach, skúšaných pandémiou, vráti 
do starých koľají a opäť bude 

prinášať radosť nielen hráčom, 
ale aj fanúšikom. Touto cestou by 
sme chceli vyzvať najmä našich 
fanúšikov, aby nám boli práve 
teraz oporou a v ťažkých bojoch 
o záchranu boli tým povestným 
dvanástym hráčom, ktorého mo-
mentálne hlavne naše A mužstvo 
tak veľmi potrebuje.  FK Rajec

Snímky: archív FK

FUTBAL SA POMALY VRACIA 
DO STARÝCH KOĽAJÍ

Po dvoch sezónach prerušovaných pandémiou čaká FK Rajec, dúfajme, kompletný 
futbalový rok. Zimnú prípravu klub zahájil v telocvični v polovici januára. Trénovať 
začali všetky kategórie, od mladšej prípravky až po A mužstvo. 



Rajčan 14 APRÍL / 2022
MESAČNÍK MESTSKÉHO 
ÚRADU V RAJCI

SPOMIENKA
Dňa 11.4.2022 uplynú 2 roky čo 
nás vo veku 86 rokov opustila 

naša drahá mama, babka a pra-
babka, svokra, krstná mama, 
sestra, švagriná a kamarátka

Mária KOREŇOVÁ 
z Rajca.

S láskou a úctou pri spomienke 
na Teba posielame bozky do 

neba, celá Tvoja rodina.

SPOMIENKA
Dňa 8.4.2022 sme si pripome-

nuli 7. výročie úmrtia mojej 
drahej manželky 

Dariny MOLEKOVEJ 
z Rajca.

S úctou a láskou spomína 
manžel.

Výbor sa riadil schváleným 
programom, keď po kontrole 
plnenia úloh hlavným bodom 
programu boli výsledky hospo-
dárenia pozemkového spolo-
čenstva za rok 2021 ako celok aj 
podľa jednotlivých stredísk.

Po úvodnom príhovore pred-
sedu ekonómka oboznámila 
členov výboru s výsledkami za 
predchádzajúci rok. Vo svojej 
správe konštatovala, že pozem-
kové spoločenstvo splnilo pláno-
vaný hospodársky výsledok, keď 
dosiahlo zisk po zdanení + 141 
tis Eur, čo predstavuje splnenie 
plánu na 100,7 %. Takto vytvo-
rený zisk umožňuje spoločnosti 
pokračovať v úspešnej činnosti 
aj tohto roku, jednak v oblasti 
investícií, ale aj vo vyplatení po-
dielov jednotlivým spolupodiel-
nikom, predbežne výbor uvažuje 
o vyplatení 53,– až 55,– € na je-
den hlas. Definitívny návrh, kto-
rý bude predložený na Valnom 
zhromaždení, bude schválený 
na najbližšom zasadnutí výboru 
po odovzdaní daňového pri-
znania za rok 2021. Spoločnosť 
má za rok 2021 vysporiadané 
všetky záväzky voči štátu, ako aj 
zamestnancom a tiež všetky po-
hľadávky sú v lehote splatnosti, 
neevidujeme žiadne polehotné 

alebo nedobytné pohľadávky.
Výbor po diskusii zobral na 

vedomie tieto výsledky a pred-
seda sa poďakoval všetkým 
pracovníkom ako aj členom 
volených orgánov spoločnosti za 
vynaložené úsilie pri ich napĺ-
ňaní. V ďalšom bode predseda 
Cenzuálu oboznámil členov vý-
boru s plánom investícií na tento 
rok. Zatiaľ neboli dohodnuté 
konkrétne menovité investičné 
akcie, ale bolo uložené členom 
výboru, aby do ďalšieho zasad-
nutia zvážili priority jednotlivých 
investičných akcií. Členovia 
výboru boli tiež oboznámení so 
zámerom Cenzuálu odkúpiť od 
súkromných vlastníkov pozemky 
susediace s pozemkami spolo-
čenstva za prijateľnú cenu najmä 
tam, kde je možné sceliť jednot-
livé parcely v ucelené celky. Jed-
ná sa o strategické rozhodnutie 
do budúcna, najmä z dôvodu 
zväčšenia výmery lesnej pôdy, 
aby sme mohli v budúcnosti 
zvyšovať naše hospodárenie.

V bode rôzne výbor preroko-
val aktuálne výrobné problémy 
a schválil prenájom niektorých 
parciel poľnohospodárskej pôdy 
jednotlivým záujemcov na poľ-
nohospodárske využitie v zmys-
le schválených pravidiel. Výbor 
sa tiež dohodol predbežne na 
konaní valného zhromaždenia na 
29. 5. 2022 v Kultúrnom dome 
Rajec, keďže veríme, že už budú 
zrušené rôzne protipandemic-
ké opatrenia. Ďalšie zasadnutie 
výboru bolo 17. 3. 2022 a bolo 
výjazdové do Porubskej doliny, 
o čom vás budeme informo-
vať v ďalšom čísle mesačníka 
Rajčan.

Za výbor spoločenstva:
Ing. Karol Dobeš

Informácie 
z Cenzuálu

V zmysle plánu práce na tento rok sa konalo dňa 
23.2.2022 zasadnutie výboru Cenzuálu. Zasadnutia sa 
zúčastnil aj člen DR. 

Narodili sa
Michal Rybárik – január 
Marko Košiar – január 
Štefan Baláž – február 
Martin Sýkora – marec 

Opustili nás

Jozef Straňanek 1956 – 26.2.2022
Mária Kováčiková 1932 – 4.3.2022
Mária Dobrotková 1929 – 9.3.2022
Pavol Koleda 1936 – 15.3.2022
Mária Hulinková 1961 – 13.3.2022
Mária Rybáriková 1930 – 17.3.2022

Uverejnené so súhlasom menovaných 
osôb alebo ich rodinných príslušníkov.
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MESAČNÍK MESTSKÉHO 

ÚRADU V RAJCI

MESTO RAJEC ĎAKUJE:

VLADIMÍROVI MIČIENKOVI
za výstavu Krajina plná ticha a pokoja

a
DAGMAR STRELCOVEJ 

za výstavu Ako išla bábika do sveta

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

RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO

Rajecké 

kompostovisko 

je otvorené 

od 26.3.2022

KAŽDÚ SOBOTU 

OD 9. DO 13. HODINY. 

Môžete tu odovzdať trávu, lístie, 

konáre, zvyšky zo záhrad, piliny, 

drevnú štiepku alebo akýkoľvek iný 

biologicky rozložiteľný odpad. 

Rajecké kompostovisko sa nachádza 

.NA KONCI KRIVÍNA VPRAVO

MESTO RAJEC vás pozýva 

na výstavu fotografií 

TToommááššaa  SSmmuuttnnééhhoo

PRÍRODA 

OBJEKTÍVOM

5.4.2022 - 5.5.2022

Výstavná sieň Radnice v Rajci
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Pollux Ščamba
účinkujúci

17:30
Folklórny súbor
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