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BUDE V RAJCI OPÄŤ 
CHIRURGIA?

Sociálny podnik Technické 
služby mesta Rajec vznikol 
približne pred rokom. Na poste 
riaditeľa prišlo k zmene. Prečo?

Áno, od mája na poste kona-
teľa TSMR dochádza k zmene. 
Peter Kardoš odchádza na nové 
pôsobisko naspäť do súkromnej 
sféry, kde prijal ponuku veno-
vať sa profesii, v ktorej pôsobil 
pred príchodom do Technických 
služieb mesta Rajec. Aj touto 
cestou mu chcem poďakovať 
za prínos a odvedenú prácu 
v TSMR. A naozaj, táto práca 
bola ostatné mesiace veľmi ba-
dateľná, napr. údržba verejných 
priestorov po zime bola zrealizo-
vaná veľmi dobre, cesty a chod-
níky viackrát vyčistené, zeleň 
pripravená na jarné obdobie. 
Keď zoberieme do úvahy ešte 
nedávne obdobia karantén a pé-
eniek, práca TSMR pod vedením 

Petra Kardoša bola aj vzhľa-
dom na personálne zabez-
pečenie a fi nančné možnosti 
odvedená dobre.

Novým konateľom sa od 
1. 5. 2022 stal Gustáv Mucha, 
ktorého mnohí poznáte najmä 
z predošlého pôsobenia v Mest-
skom zastupiteľstve Rajec ako 
poslanca. Vzhľadom na jeho 
schopnosti a bohaté skúsenosti 
s riadením som, pravdupovediac, 
kľudný. Prišiel do obdobia prvé-
ho kosenia, čo býva zložitá situ-
ácia po jarných dažďoch, kedy 
je potrebné kosiť všetko naraz. 
Spoločne však berieme ako 
výzvu nájsť spôsoby, ako ešte 
viac zlepšiť údržbu verejných 
priestorov mesta. Želám Gustovi 
veľa úspechov na pozícii konateľa 
Technických služieb mesta Rajec, 
sám sa vám predstaví už v naj-
bližšom vydaní mesačníka Rajčan.

V apríli sa začali práce na 
rekonštrukcii mestského úradu. 
Pokračujú práce podľa plánu, 
alebo sa objavili nejaké nepred-
vídateľné problémy?

Práce začali a zatiaľ prebiehajú 
podľa plánu. Za budovou mest-
ského úradu to vyzerá, ako keby 
sme založili stavebniny, je to 
spôsobené nedostatkom a rastú-
cimi cenami stavebných materiá-
lov, preto je čo najviac materiálu 
naskladneného už na stavenisku. 
Stropy suterénu sú už komplet-
ne zateplené, buduje sa kotolňa 
a nové rozvody tepla. Pracovní-
ci, ani klientske centrum nejako 
výrazne zatiaľ obmedzení neboli, 
akonáhle sa budú rozvody tepla 
realizovať v jednotlivých kance-
láriách, dôjde aj k obmedzeniu 
služieb úradu. O každej dôležitej 
zmene však budeme informovať 
v dostatočnom predstihu.

Na konci februára ukončila fun-
govanie chirurgická ambulancia 
v poliklinike. Ako riešite situáciu 
s chýbajúcim chirurgom?

Čo sa týka chýbajúcej chirurgic-
kej ambulancie v poliklinike, toto 
všetci vnímame ako jeden z naja-
kútnejších problémov. Spoločne 
s bývalým pánom chirurgom 
MUDr. Křížom a majiteľom ortope-
dickej ambulancie MUDr. Knap-
com hľadáme možnosti a riešenia, 
ako ambulanciu čím skôr obsadiť. 
Žiaľ, doplácame na slovenský 
systém zdravotníctva. Keď už aj 
bol záujem, dohoda stroskotala 
na zdravotných poisťovniach. 
Nejdem zbytočne zachádzať do 
hĺbky, pracujeme aj naďalej na 
vyriešení tohto problému. Verím, 
že v blízkej dobe bude chirurgia 
na poliklinike opäť fungovať.

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.

Primátor Lipka na stretnutí s MUDr. Křížom a MUDr. Knapcom (zľava)
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Oddelenie kultúry a športu pokračuje vo svojich víziách upevňovania tradícií 
v našom meste, a preto stavanie mája bolo jasnou voľbou. Poslednú aprílovú sobotu 
sme sa zišli na námestí, kde bol počas ohromujúceho vystúpenia folklórneho súboru 
Urpín na námestí postavený máj. 

Z APRÍLOVÉHO MIMORIADNEHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

RAJECKÉ NÁMESTIE PO DLHÝCH 
ROKOCH ZDOBÍ POSTAVENÝ MÁJ

Dňa 14. apríla 2022 sa usku-
točnilo mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, nakoľko 
riaditeľ spoločnosti Technické služ-
by mesta Rajec, s. r. o., r. s. p., Ing. 

Peter Kardoš sa vzdal svojej funk-
cie k dátumu 30.4.2022. Poslanci 
zobrali toto vzdanie sa na vedomie 
a zároveň schválili do funkcie nové-
ho riaditeľa spoločnosti Technické 

služby mesta Rajec Ing. Gustáva 
Muchu, a to od 1. mája 2022.

 Alena Uríková, ved. odd. 
organizačno-administratívneho 

MsÚ Rajec

Bolo úžasné sledovať usmiate tvá-
re našich detí počas stavania a rov-
nako si aj nejeden dávno dospelý 
človek zaspomínal na svoje detstvo. 
To už sa na pódiu pripravovala 
hudobná skupina Pollux s cieľom za-
baviť a roztancovať všetkých divákov 
holdujúcich známym slovenským 
a českým hitom. Na podujatí tohto 
druhu nesmie chýbať heligónka, 
preto nás potešilo, že prijal pozvanie 
aj majster heligónky Juraj Kvočka. 
Mnohí návštevníci podujatia sa veľmi 
tešili na hlavnú hviezdu večera, 
ktorou bola úspešná hudobná sku-
pina Ščamba. Tá svoje vystúpenie 
odpálila vo veľkom štýle a tancovali 

aj tí, ktorí si dovtedy mysleli, že to 
nevedia.

Podujatie dopĺňal malý tradič-
ný trh, ktorý sa pri podujatiach 
mesta teší čoraz väčšej obľube. 
V gastro stánkoch sme sa občerstvili 
a pochutnali sme si na výbornom 
guláši. Verím, že nová letná terasa 
sa všetkým páčila a budeme si ju 
užívať počas nasledujúcich mesiacov 
na každom ďalšom pripravovanom 
podujatí.

Za to, že námestie v Rajci zdobí 
máj, vďačíme v prvom rade Cen-
zuálnemu spolumajiteľstvu Rajec 
a taktiež firme Drevodom Rajec, 
ktorá strom pripravila do podoby 

vychádzajúcej z tradičného stava-
nia májov na dedinách. Technické 
služby mesta Rajec sa zase postarali 
o prípravu miesta, prevoz a ostatné 
technické záležitosti. Veľmi ma teší, 
že spolupráca s miestnymi firmami 
je na takejto úrovni a že sa môžeme 
na ne vždy obrátiť s hocijakou požia-
davkou. Spoločne sme tak pripravili 
pre vás opäť jedno úžasné podujatie 
a započali sme tradíciu, v ktorej 
budeme v nasledujúcich rokoch 
pokračovať. Mgr. Tomáš Stránský,

vedúci odd. kultúry a športu
0910 909 049

tomas.stransky@rajec.sk
Snímka: archív MsÚ
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Obchodovanie s ľuďmi (moderné otroctvo, modern 
slavery) predstavuje závažné porušovanie ľudských 
práv a zásah do dôstojnosti a integrity ľudskej bytosti. 

Má veľmi široký medzinárodný 
dosah a v súčasnosti je celosveto-
vým problémom. Je celosvetovo 
radené medzi najvýnosnejšie a naj-
rýchlejšie sa rozmáhajúce druhy 
organizovanej trestnej činnosti 
(zbrane, drogy, obchod s ľuďmi) 
z dôvodu ľahkého prístupu k to-
varu – ľudskej bytosti, možnosti 
predávať obeť opakovane, ľahkej 
náhrady straty tovaru a minimál-
nych finančných strát.

Podľa údajov OSN sú vo sve-
te ročne zobchodované 2 – 4 
milióny ľudských obetí, pričom 
zločinecké skupiny zinkasujú zisk 
vo výške 150 miliárd USD.

Len v Európe je takto ročne 
zobchodovaných takmer 500 tisíc 
ľudských obetí, pričom zločinecké 
skupiny zinkasujú zisk vo výške 
13 miliárd EUR.

Slovenská republika svojou 
zemepisnou polohou, vnútornou 
infraštruktúrou, medzinárodnými 
dopravnými koridormi, 98 km 
dlhou schengenskou hranicou 
s Ukrajinou, vnútornou štruk-
túrou a skladbou obyvateľstva, 
sociálno-ekonomickou situáciou 
objektívne vytvára optimálne 
predpoklady pre existenciu nad-
národného zločinu obchodovania 
s ľuďmi. Je možné konštatovať, 
že Slovenská republika je krajinou 
pôvodu, resp. zdrojovou a tranzit-
nou krajinou obetí obchodovania 

s ľuďmi, pričom čoraz častejšie aj 
samotným miestom vykorisťova-
nia obetí.

Ako sa teda nestať obeťou 
obchodovania s ľuďmi? Odpo-
veď na túto otázku sa pokúsil 
zodpovedať policajt z odboru 
obchodovania s ľuďmi Prezídia 
Policajného zboru Slovenskej 
republiky, plk. JUDr. Kamil Pinček 
počas prednášky zorganizovanej 
v spolupráci s Mestskou políciou 
v Rajci, ktorá sa uskutočnila pod 
záštitou primátora mesta Rajec 
Milana Lipku 13. apríla pre žiakov 
8. a 9. ročníka Katolíckej spoje-
nej školy v Rajci. Žiaci Katolíckej 
spojenej školy získali informácie 
o formách, metódach, postu-
poch a profile páchateľov tejto 
závažnej trestnej činnosti. Taktiež 
získali informácie, ako majú po-
stupovať a na čo sa majú zamerať 
pred vycestovaním do zahraničia 
(štúdium, práca, cestovanie) ale-
bo počas pobytu v zahraničí, aby 
sa nestali obeťou obchodovania 
s ľuďmi. Počas prednášky policajt 
policajného prezídia taktiež po-
skytol informácie, ako postupovať 
v prípade, ak sa staneme obeťou 
obchodovania s ľuďmi alebo sme 
svedkom tohto závažného proti-
právneho konania.

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

„Ak stretnete človeka vzácneho 
intelektu, mali by ste sa ho spýtať, 

aké knihy číta.“ R. W. Emerson

Mestská knižnica v Rajci, ktorá je 
komunitným a vzdelávacím priesto-
rom pre verejnosť, opäť pripravila 
dvanásť podujatí pri príležitosti 
marcového Mesiaca kníh.

Prvú tematickú časť tvorili podu-
jatia pre deti z materských škôl, 
kde sa deti dozvedeli prvé základ-
né informácie o fungovaní a výz-
name knižnice, ktorej čitateľmi sa 
môžu stať. Ako aj po minulé roky, 
patrili chvíle v knižnici aj malým 
prvákom. V marci mali možnosť 
stať sa čitateľmi, za ktorých boli 
právoplatne a slávnostne pasovaní. 
Veríme, že nadšenie, ktoré mali deti 
z prvého stretnutia v knižnici, ich 
bude držať dlhé roky a budeme sa 
s nimi môcť naďalej stretávať. Tretí 
typ podujatia bol určený pre žiakov 
tretích ročníkov, ktorí sa zúčastnili 
podujatia Zážitkové čítanie. Príbe-
hy a pútavé rozprávanie knižných 
hrdinov boli pre deti impulzom 
k aktívnej komunikácii, z čoho sme 
mali úprimnú spoločnú radosť.

Spoznávanie pestrého sveta 
detských kníh a dôležitosť čítania je 
u detského čitateľa naším dlhodo-
bým cieľom. Preto chceme aj touto 
formou povzbudiť rodičov, aby deti 
v čítaní podporovali a aby deťom 
ukazovali cestu do ríše fantázie, 
rozvoja reči, vycibrenej predstavi-
vosti a lásky k príbehom. Možno 
nám raz z malých čitateľov vyrastú 
veľkí spisovatelia!

Júlia Marcinová,
odd. kultúry

a športu MsÚ Rajec
Snímky: archív MsÚ

DETI SPOZNALI 
PESTROSŤ SVETA 
DETSKÝCH KNÍH

AKO SA NESTAŤ OTROKOM!
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Od 1. marca 2022 som z pozí-
cie etnologičky prevzala odborné 
vedenie v múzeu a od prvotného 
oboznámenia sa so situáciou v mú-
zeu som navrhla koncepciu rozvoja 
múzea do najbližších rokov. Okrem 
potrebnej komplexnej rekonštruk-
cie budovy budeme na oddelení 
kultúry a športu aktívne vyvíjať 
snahu na získanie grantov na inová-
ciu, zmodernizovanie a rozšírenie 
expozícií, čo si bude vyžadovať 
dlhšiu prípravu a spoluprácu s ďal-
šími odborníkmi. Jednou z priorít 
múzea bude realizácia pravidel-
ných výskumov života Rajčanov, 
v prvej fáze od roku 1880 do roku 
1950. Práve pri príležitosti 30. 
výročia založenia múzea bude pri-
pravených niekoľko vzdelávacích 
podujatí pre žiakov a študentov 
rôznych vekových kategórií, za-
meraných v tomto roku na tradič-
nú odevnú kultúru a jej premeny 
v prostredí folklorizmu.

Mimo týchto podujatí bude 
ako prvý realizovaný výskum so 
seniormi na tému odevná kultúra 
Rajca. Uvítam akékoľvek spomien-
ky na spôsob odievania sa vašich 
predkov žijúcich v Rajci, na krajčí-
rov, kožušníkov, modistov, módne 
domy, krajčírske dielne a salóny, 
ktoré sa v tomto meste v rozpätí 
spomínaných rokov nachádza-

li. Dôležitou súčasťou výskumu 
budú fotografie či trojrozmerné 
predmety, ktoré môžu akýmkoľ-
vek spôsobom priblížiť či ozrejmiť 
skúmanú tému a atmosféru doby. 
Výsledkom výskumov bude predo-
všetkým monografia týkajúca sa 
odevnej kultúry mesta, tiež výsta-
va fotografií a vynovená expozí-
cia. O pripravovaných podujatiach 
budete včas informovaní.

Okrem dlhodobých výskumných 
zámerov a tematických predná-
šok sa budem priebežne venovať 

zaznamenávaniu vývoju a premien 
javov tradičnej kultúry v rôznych 
obciach Rajeckej doliny. 16. marca 
2022 som vo vybraných obciach 
absolvovala výskum minulých 
a súčasných podôb fašiangových 
obchôdzok. Výsledky výskumu 
budú prezentované na odbornom 
online seminári, ktorý 7. apríla 
2022 organizuje Katedra etnoló-
gie a folkloristiky UKF v Nitre, aj 
odborným článkom v časopise 
Spravodajca Mestského múzea 
v Rajci. Verím, že sa mi aj pro-
stredníctvom cyklických stretnutí 
s vami podarí ukázať históriu Raj-
ca v inom svetle, z pozície mest-
ského folklóru, ktorý je potrebné 
skúmať a venovať mu patričnú 
pozornosť.

Budem vďačná za vašu spätnú 
väzbu, návrhy a ochotu spolupo-
dieľať sa na zaznamenávaní vašich 
spomienok pre ďalšie generácie: 
aby naoko nevýrazné malé dejiny 
nestratili svoju dôležitosť v tieni 
veľkých dejín.

PhDr. Júlia Marcinová,
PhD., etnologička,

Mestské múzeum Rajec
Snímky: autor

Mestské múzeum v Rajci začalo svoju históriu písať v roku 1992. O rok neskôr bola 
verejnosti sprístupnená národopisná a prírodovedná expozícia, mapujúca špecifiká 
spomenutých vedných odborov naprieč celou Rajeckou dolinou. 

Mestské múzeum  
v Rajci má už 30 rokov

Turoň. Považské múzeum v Žiline, Radenov 
dom, Čičmany, 2022

Zbierka Mestského múzea v Rajci



Hoci veľa z vás považuje kom-
postovanie za jednoduchý pro-
ces, prax potvrdzuje, že opak je 
pravdou. Bežne sa považuje za 
normálne kompostovať bioodpad 
roky. Nečudo, že takéto „hnojivo“ 
neprinesie želaný výsledok. Či už 
kompostujete na záhrade, v byte 
vo vermikompostéri, alebo pre-
vádzkujete kompostáreň, kompost 
vyrobíte, len ak sú splnené zásady 
kompostovacieho procesu. Naučte 
sa vyrobiť vlastné hnojivo rýchlo 
a pohodlne. Znížite tak množstvo 
skládkovaného odpadu a znížite 
náklady. Ak dodržíte základné 
princípy kompostovania, na jeho 
blahodarné účinky nebudete mu-
sieť čakať roky. Treba zdôrazniť, 
že správne kompostovanie prináša 
environmentálne, spoločenské 
a v neposlednom rade aj finančné 
benefity.

OD JARI DO JESENE, DBAJTE 
NA ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 
KOMPOSTOVANIA

Na základnú vrstvu „štartova-
cieho kompostu“ môžete ukladať 
nový bioodpad. Nezabúdajte na 
vyvážený podiel zeleného – vlhkého 
bioodpadu (pokosená tráva, šťav-
naté odrezky zo záhrad, odrezky 
z ovocia a zeleniny…) a hnedého – 
suchého bioodpadu, ktorý si pri 
orezávaní stromov, kríkov či uprato-
vaní suchého lístia z jesene môžete 
uložiť do zásoby na celý rok.

POMER UHLÍKA A DUSÍKA
Je dôležité miešať uhlíkaté (C) 

a dusíkaté (N) materiály. Uhlíka-
té materiály sú charakteristické 
nízkym obsahom živín, drevnatými 
časťami, pomalšou rozložiteľnosťou 
a vysokým obsahom uhlíka k dusí-
ku. Naopak, dusíkaté materiály 
majú vysoký obsah živín, sú cha-
rakteristické rýchlym rozkladom, 
vyšším obsahom vody a pomer 
uhlíka k dusíku je oveľa nižší.

ČO SEM PATRÍ:
bioodpad rastlinného pôvodu 
(dusíkatý materiál),
pokosená tráva, seno, zvyšky 
rastlín, burina (burinu je potrebné 
pred vložením do kompostéra 
upraviť), zvyšky ovocia a surovej 
zeleniny (varená len v malom 
množstve), zhnité ovocie a zeleni-
na, bylinky, kvety, vylúhované 
čaje, káva,
kôstky, zrná, kostrnky, škrupiny 
z orechov a iných plodov,
podstielky, srsť, perie z hospodár-
skych zvierat a ich výkaly (hnoj – 
má vysoký obsah dusíkatých 
látok, a preto je nevyhnutné 
miešať ho s uhlíkatými materiál-
mi),
nadrobno podrvené škrupiny 
vajec,
uhlíkatý materiál – papierové 
obaly z vajec, kotúčiky z kuchyn-
ských utierok a toaletného 
papiera, použité kuchynské 
papierové utierky (nie mastné), 
noviny v malom množstve, 
hobliny, piliny, drevená štiepka, 
slama, lístie (každý druh lístia má 
iné zloženie, napríklad aj orecho-
vé lístie sa dá kompostovať), 
nebielený kartón, drevené 
peletky, pšeničné otruby, zvyšky 
živých stromčekov a kríkov 
(ihličnany okysľujú – znižujú 
pH – výsledný kompost, ktorý je 
vhodné použiť na kyslomilné 
rastliny),
popol z chemicky neošetreného 
dreva (len v malom množstve).

ČO SEM NEPATRÍ:
veľké kusy bioodpadov,
odpad živočíšneho pôvodu 
a kosti (mäsové, mliečne výrobky, 
ryby),
zvyšky varených jedál, koláče, 
pečivo,
šupky citrusových plodov (max 
20 % celkového objemu),
plasty, konzervy, kartóny, textil 

a sklo, ktoré treba vhodiť do 
správneho kontajnera,
chemikálie, lieky, farby, oleje, 
batérie – vyžadujú si špeciálnu 
likvidáciu,
prach, smeti z vysávača,
výkaly mäsožravých domácich 
zvierat (kompost z nich je vhodné 
použiť len na okrasné rastliny),
noviny a letáky (obsahujú ťažké 
kovy),
popol z dreveného uhlia.

S ČÍM SA MÔŽETE 
STRETNÚŤ?

Kompost sa netvorí: dôvodov 
môže byť viacero. Kompostovaná 
kopa je príliš suchá (napr. veľa lístia 
bez dusíkatého materiálu) alebo 
v nej chýba vzduch (veľa jedno-
tvárneho dusíkatého materiálu, 
napr. trávy).

Zápach: zabudol si na uhlíkatý 
materiál a občasné prevzdušnenie 
kompostovanej kopy alebo si pri-
dal príliš veľa dusíkatého a mokré-
ho materiálu naraz. Zápach je 
bežnou súčasťou pri kompostovaní 
výkalov hospodárskych zvierat, 
avšak správnym zapracovaním 
do kompostovanej kopy sa rýchlo 
vytráca.

Potkany: pokiaľ sa v okolí nachá-
dzajú, bude im v kompostéri chutiť 
a majú sa kadiaľ dostať dnu, rady 
prídu. Pravidelnou starostlivosťou 
o kompostér a jeho dômyselným 
prevedením predídeš ich výskytu. 
Ideálne nemať žiaden otvor.

Prajeme vám veľa úspechov 
a kvalitnú úrodu aj vďaka vlastné-
mu kompostu :)

Zdroj a snímka: JRK,
kompostuj.me
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Kompostujte 
s úspechom – 2. časť

V minulom čísle ste si mohli prečítať základné 
informácie o správnom kompostovaní, dnes vám 
prinášame dokončenie článku.
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Poďakovanie
Chceme sa pekne poďakovať p. primátorovi Milanovi Lipkovi  

a vedúcemu kultúry Tomášovi Stránskému, že dňa 28.3.2022 
pri príležitosti DŇA UČITEĽOV zavítali do našej 

Materskej školy MUDROCHOVA a osobne poďakovali všetkým 
pani učiteľkám za ich prácu s deťmi a odmenili ich ružou.

Kolektív učiteliek MŠ Mudrochova

Jedného jarného rána vyliezol škriatok Jarníček zo svojej postieľky, popreťahoval 
sa a rozhodol sa, že sa ide pozrieť, ako to na dvore vyzerá. Tu a tam ešte pofukoval 
studený vietor, ale počasie už oznamovalo teplejšie dni. 

AKO SME OSLÁVILI VEĽKÚ NOC S KOHÚTIKOM, ŠKRIATKOM 
JARNÍČKOM A ZVIERATKAMI V MŠ NA MUDROCHOVEJ

Zvieratká vyšli zo svojich br-
lôžkov a na samom kraji dvora 
sa beleli malé snežienky. „Jar 
už skutočne prišla,“ pomyslel si 
Jarníček. Keď slniečko ráno vstalo, 
vyskočil z kurína i kohútik, poumý-
val si zúbky, obe labky a šiel si 
od ježka kúpiť nový korbáč, od 
prasiatka Kvička vedro s vodou, 
od žabky Skočky košík na vajíčka 
od húsky Zuzky si vypýtal pierko 
za klobúk. Zrazu Jarníček počuje, 
ako si kohútik chodí s korbáčom 
po dvore a vyspevuje si: „Ja som 
malý kohútik, skoro ráno vstávam 
a na svoje sliepočky dobrý pozor 
dávam. O šibačke dávno snívam, 
pod krídelkom korbáč skrývam, 
ponaháňam sliepky v tráve, aby 
mali nôžky zdravé.“ „Jej, kohútik, 
aká krásna pesnička. Zober aj 
mňa na šibačku.“ A tak si radost-
ne vykračovali, až prišli do triedy 
lienok, pretože na kohútika tam 
čakali deti prezlečené za sliepočky 
a ostatné deti ako diváci. Pekne 
sa pozdravili, posadili a začalo sa 
divadielko. Na scénu prišiel kohú-
tik s pesničkou a začal s korbá-
čom naháňať sliepky. Najskôr ho 
poprosila červená sliepočka, aby 
ju vyšibal, že mu dá za odmenu 
vajíčko červené ako vlčí mak. „Vy-
šib ma, kohútik, veď je šibák na to, 
dostaneš vajíčko maľované za to.“ 
A kohútik ju šibal zhora, zdola, 
aby bola celý rok pekná a zdra-
vá. Potom vyšibal žltú sliepočku, 
ktorá mu darovala vajíčko žlté ako 
slniečko, a zelená sliepočka mu 
darovala vajíčko zelené ako trávič-
ka. Poslednú šibal bielu sliepočku 
a tá mu darovala biele vajíčko 
a povedala mu: „Zniesla som len 
máličko, iba jedno vajíčko, také 
malé akurát, každý by bol tomu 
rád. Vezmi si ho, kohútik, nebu-
de mať také nik. Kuriatko v ňom 
malé býva, pred svetom sa zatiaľ 
skrýva.“ A kohútik na to povedal: 
„Rozmýšľal som máličko, chcem 
len toto vajíčko. Kuriatko v ňom 
malé býva, pred svetom sa zatiaľ 
skrýva. Bude behať v trávičke ako 
slnko maličké.“ „To bolo krásne 
rozprávanie,“ povedal Jarníček 
a rozlúčil sa s pozdravom: „pekne 

sa tu majte, radosť rozdávajte. 
Prajem všetkým deťom, nech sú 
šťastné, zdravé a milované.“

Deti mu zatlieskali a rozlúčili sa 
s ním aj s kohútikom a tešia sa na 
stretnutie s nimi o rok. Na záver sa 
ešte zahrali dramatickú hru Jarné 
prebúdzanie.

28. marca sme si pripomenuli 
v našej materskej škole Deň učite-
ľov, a preto za deti našej materskej 
školy chceme všetkým učiteľom 

a učiteľkám vyjadriť poďakovanie aj 
v mene tých detí, ktoré už opustili 
brány našej materskej školy: „Za 
stovky pesničiek, rozprávok a hier, 
za lásku a úsmev, čo nikdy neschá-
dzal z pier. Slová vďaky, slová lásky 
povedať vám chceme, že nikdy na 
vás nezabudneme a za všetko vám 
ĎAKUJEME.“

Soňa Pialová,
učiteľka MŠ, Mudrochova

Snímka: archív školy
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Voda je neodmysliteľnou súčas-
ťou našich každodenných činností. 
Voda je pre nás samozrejmosťou 
a dokážeme si uvedomiť jej cenu 
len vtedy, ak pocítime jej nedosta-
tok. Deti v MŠ si spolu s pani uči-
teľkami pripomenuli realizovaním 
rôznych aktivít tento významný 
Deň vody. V priebehu týždňa sme 
pripravili viacero aktivít, aby sme 
v povedomí našich detí vytvárali 
pozitívny vzťah k vode. Aktivity 
boli smerované k uvedomeniu si 
významu vody pre život ľudí, zvie-
rat aj rastlín a s deťmi sme vytvorili 
rybník z rôzneho materiálu. Na 
základe zážitkového učenia deti 
spoznali vodu aj formou zába-
vy, zahrali sme sa na Bublinkovo 
s bublifukmi. Realizovali rôzne po-
kusy, kde zistili, že voda je bez chu-
ti, farby a zápachu. Pozorovali, ako 
sa voda premieňa na paru, zráža sa 
a opäť sa mení na vodu. Vyrábali si 
dúhu prostredníctvom farebných 
cukríkov ponorených do vody. 
Vnímaním zvukov a rozoznávaním 
zvukov z rieky sa rozvíjalo sluchové 
vnímanie u detí. Naučili sa skladať 
papierové lodičky, ktoré nám na 
hladine vody plávali. So žabkou 
Bupi, ktorá sa deťom veľmi páčila 
sme sa zahrali na vodný svet.

V mene kolektívu MŠ, by sme 
sa chceli poďakovať Akvaristike 
v Rajci za akváriové rybky, ktoré 
deťom robia veľkú radosť. Cieľom 
všetkých aktivít bolo, aby sa deti 
naučili, čo pre nás voda znamená, 
že voda má neuveriteľnú moc a je 
nenahraditeľná.

Marta Pekarová, učiteľka MŠ 
Obrancov mieru

Snímka: archív školy

MŠ OBR. MIERU: 
SVETOVÝ DEŇ VODY

V našej materskej 
škole si každoročne 
pripomíname Svetový 
deň vody, ktorý je 
stanovený na 22. marca. 

Obchodovanie s ľuďmi (moderné otroctvo, Modern 
Slavery) predstavuje závažné porušovanie ľudských 
práv a zásah do dôstojnosti a integrity ľudskej bytosti. 

JAR V PLNOM PRÚDE…
Svedčia o tom nádherne vy-

zdobené chodby. O túto parádu 
sa postarali vychovávateľky našej 
školy (Katka, Hanka, Marta, Renáta, 
Evka) a učiteľky 1. stupňa. Do robo-
ty sa zapojili stovky párov drob-
ných rúčok a výsledok je – úžasný!

VÝROBA DARČEKOV PRE 
BUDÚCICH PRVÁKOV

Tak veľmi nám chýbal ten kontakt 
s deťmi z iných škôl. Tak veľmi sa 
tešíme na budúcich prvákov, že 
sme sa pustili do práce a vyrobili 
sme pre nich veľa, veľa nových dar-
čekov. Napiekli sme medovníčky, 
nech prevoňajú priestory, ktorými 
budú kráčať budúci prváci.

OTVORENÉ HODINY PRE 
DETI Z MATERSKÝCH ŠKÔL

V priebehu apríla prvácke učiteľ-
ky (Aďka, Monika a Jana) pripravili 
pre škôlkarov, ktorí sa chystajú do 
školy, otvorené hodiny so svojimi 
prvákmi. Deti nielen videli, ale si aj 
vyskúšali, aké to je sedieť v školác-
kej lavici a trošku aj pomôcť prvá-
kom v ich práci. Úsmev detí hovoril 
za všetko.

ZÁPIS PRVÁKOV
Po dvoch rokoch sme sa konečne 

dočkali ich skutočnej prítomnosti. 
A boli to veľmi radostné stretnutia. 
Krásne vyzdobené triedy, voňajúce 
perníčkami, sa dočkali. V jednej 
z tried boli pre deti pripravené hry, 

súťaže a aktivity, počas ktorých si 
vyskúšali nielen svoju šikovnosť, ob-
ratnosť, ale aj schopnosť vyrobiť si 
pre seba malý darček. V ďalšej trie-
de overovali svoju pripravenosť na 
budúce školské povinnosti. A dali 
to celkom slušne. Zapísali sme 55 
školákov – budúcich prváčikov.

 Ďakujeme!

KRAJSKÉ KOLO 
BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

Max Fraštia z IX. B úspešne roz-
širuje svoju zbierku diplomov. Teraz 
mu pribudol ďalší úspech. Vďaka in-
tenzívnej príprave sa mu v náročnej 
konkurencii desiatok škôl podarilo 
získať 3. miesto. Hurá! (Ing. Martina 
Fraštiová)

Učiteľky zo ZŠ Lipová v Rajci
Snímky: archív školy

ZŠ LIPOVÁ: AKO SA 
MAJÚ LIPOVÁCI?
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Veríme, že sa mu bude dariť aj 
v krajskom kole.

Potešil nás aj prieskum nezis-
kovej organizácie INEKO, ktorá 
hodnotí úspešnosť škôl v rámci ce-
lého Slovenska (výsledky Monitoru 
5 a 9, úspechy na predmetových 
súťažiach, zapájanie sa do projek-
tov…), v ktorom sme v rámci Žilin-
ského kraja skončili ako najlepšia 
základná škola Rajeckej doliny.

Okrem naháňania vedomos-
tí sa snažíme deťom priniesť aj 
kultúrne zážitky. Preto sme radi 
po dlhšej dobe navštívili Bábkové 
divadlo v Žiline, kde si žiaci pozre-
li predstavenie s názvom Dejiny 
Európy. Dejiny nášho národa od 
bitky s Turkami pri Viedni po časy 
Ľudovíta Štúra mali žiaci možnosť 
zažiť počas predstavenia šer-
miarsko-divadelnej kumpánie Via 

historica, ktorá zavítala priamo do 
našej školy.

Deti sú dnes veľmi aktívne 
a zraniteľné na sociálnych sie-
ťach, preto sme využili ponuku 
Národnej agentúry pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi v spoluprá-
ci s Mestskou políciou Rajec, aby 
sme im priblížili aj tienisté stránky 
života a sociálnych sietí. Záro-
veň im boli podané informácie, 
ako sa nedať zneužiť a pomôcť 
si v prípade ohrozenia. Deti boli 
veľmi aktívne a zvedavé, mali veľa 
otázok, čím si vyslúžili obdiv pána 
prednášajúceho.

Zareagovali sme na momentál-
nu situáciu a keďže sa snažíme 
žiť a viesť deti ku kresťanským 
(a zároveň ľudským) hodnotám 
a skutkom, prijali sme medzi seba 
niekoľko ukrajinských detí s ne-

ľahkým osudom. Nielen pre nás, 
ale hlavne pre ne bolo všetko 
nové a možno desivé, pretože 
nerozumeli jazyku, boli vystrašené 
z úteku z domova, nikoho nepo-
znali… Už po pár dňoch spoznali 
nových kamarátov, ktorí ich veľmi 
pekne prijali medzi seba, začlenili 
sa do kolektívu, zo dňa na deň 
čoraz lepšie rozumejú nášmu 
jazyku a snažia sa stále viac a viac 
komunikovať po slovensky. S tým 
sú spojené aj vtipné situácie, ktoré 
takmer denne zažívame. Vzájom-
ným spoznávaním a obohaco-
vaním vytvárame multikultúrne 
a multijazykové spoločenstvo, 
ktoré na prekonávanie bariér 
neváha využiť ruky, nohy, sloven-
činu, angličtinu, nemčinu, ruštinu 
a v krajnom prípade aj prekladač.

Kolektív KSŠ

Naša žiačka 4. ročníka Kvetosla-
va Macková zo speváckej triedy 
PaedDr. Kataríny Mackovej, PhD. 
dosiahla mimoriadny úspech.

Vo svojej I. A kategórii sa 
umiestnila na 1. mieste, taktiež 
získala cenu za mimoriadnu inter-
pretáciu ľudovej piesne a ďalšiu 
cenu za mimoriadnu interpretáciu 
detskej umelej piesne. Stala sa naj-
úspešnejšou speváčkou v celej sú-
ťaži. A aby toho ešte nebolo málo, 
o klavírny sprievod sa postarala a 
mimoriadnu cenu získala aj Bc. Eva 
Rajtárová.

K výbornému výkonu a ocene-

niam srdečne blahoželáme a za 
vynikajúcu reprezentáciu školy 
srdečne ďakujeme!

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV 
DO ZUŠ V NOVOM 
ŠKOLSKOM ROKU

Prihlášky do Základnej ume-
leckej školy v Rajci pre školský 
rok 2022/2023 môžete posielať 
elektronicky do 12. júna 2022. Viac 
informácií na webovom sídle školy 
www.mzusrajec.sk.

PaedDr. Marián Remenius, 
riaditeľ ZUŠ

Snímka: archív školy

KSŠ: Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA

Obrovský úspech 
žiačky ZUŠ Rajec

8. apríla sa uskutočnil už 7. ročník Medzinárodnej 
speváckej súťaže Rudolfa Petráka, ktorú organizuje 
Konzervatórium Žilina. 

Sme veľmi hrdí, že náš žiak 9. A triedy Peťo Martinkovič získal 1. miesto v okresnom kole 
Biologickej olympiády v odbore zoológia. Aj keď sme niečo podobné čakali, pretože 
obhájil prvé miesto už po niekoľkýkrát, nezaspal na vavrínoch a svojou pracovitosťou, 
nadšením a oduševnením nechal všetkých účastníkov olympiády za sebou. 
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DEŇ ZEME AJ SO 
ZAMESTNANCAMI 
MESTA RAJEC

Urobiť poriadok aj mimo neho 
nie je obvyklé pre každého. Sme 
radi, že mnohí z vás sa pridali 
a neostali ľahostajní. Už niekoľko 
rokov to platí aj pre zamestnan-
cov mesta. V tomto čase sa stalo 
už tradíciou čistiť práve na jar 
a pred hlavnou sezónou náučný 
chodník Okolím Rajeckého hradu.

Skupina zamestnancov na čele 
s primátorom Milanom Lipkom 
vyrazila 29. apríla na trasu chod-
níka s cieľom vyzbierať všetko, 
čo znehodnocuje tento projekt. 
A veru bolo čo nájsť, nakoľko 
výlet na hrad je pre mnohých 
nielen cieľom zážitkov, ale aj 
prinesených jedál a nápojov, teda 
ich obalov. Plechovice, rôzne 
druhy plastových obalov, sklene-
né fľaše, papierové vreckovky či 
iný odpad bol postupne zbieraný 
do pripravených vriec. Pozitívne 
môžeme hodnotiť, že turisti vy-
užívajú pripravené koše a snažia 
sa takto vytvorené podmienky 
rešpektovať. Bohužiaľ, sú však aj 
iní, ktorí to vidia po svojom a vy-
hadzujú odpad po trase. Tento 
postoj k prírode nás rozhodne 
nedokázal odradiť od našej snahy 
poskytnúť všetkým návštevníkom 
čo najkrajšie prostredie. Naša 
niekoľkohodinová snaha bola 
korunovaná úspechom „úlovku“ 
v podobe zhruba troch stoviek 
litrov odpadu. A ten dobrý pocit, 
na nezaplatenie… Čo dodať na 
záver? Všetkým vám, ktorí ste sa 
zapojili do čistenia svojho okolia, 
ďakujeme! MsÚ Rajec

Snímka: archív MsÚ

Urobiť si poriadok 
doma či na svojom 
pozemku je prirodzené. 

Z činnosti  
ZO SZPB v Rajci

Po dlhšom čase sa vo štvrtok 31. marca v priestoroch 
Klubu dôchodcov v Rajci konala riadna členská schôdza 
miestnej základnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Rajci, na ktorej sa zúčastnili 
aj dvaja zástupcovia oblastnej organizácie SZPB.

Členská schôdza sa riadila schvá-
leným programom, pričom hlav-
ným bodom bola správa o činnosti 
organizácie v minulom roku a plán 
práce na tento rok, ktorú predniesol 
predseda rajeckej základnej organi-
zácie Jiří Novák. V správe poukázal 
na aktivity našej ZO, ktoré vzhľadom 
na pandemickú situáciu boli veľmi 
obmedzené. Vyzdvihol spoluprácu 
s Mestským úradom Rajec pri konaní 
spomienkovej akcie na počesť SNP, 
kedy naši zástupcovia položili veniec 
vďaky k Pamätníku SNP na námes-
tí. V správe tiež uviedol, že počet 
členov ZO ku koncu mesiaca marec 
2022 je 129 členov, žiaľ, jedná sa 
väčšinou o členov v dôchodcov-
skom veku. Preto v pláne činnosti na 
tento rok vytýčil ako spoločnú úlohu 
získať mladších občanov z Rajca 
a blízkeho okolia za členov našej ZO.

Z akcií na tento rok plánuje ZO 
pokračovať naďalej v kladení vencov 
pri príležitosti výročia SNP. Plánuje-
me tiež účasť na pietnej akcii v Ra-
jeckých Tepliciach, časť Poluvsie, 
pri spomienke na účastníka akcie 
Anthropoid kpt. Jozefa Gabčíka. 
Zúčastníme sa tiež iných aktivít, 
ktoré bude organizovať oblastná 
organizácia SZPB. V podnetnej 
diskusii medzi členmi ZO zaznelo 

viacero návrhov ako príklad, prečo 
sa v Rajci nekoná pietna spomien-
ka na oslobodenie mesta Rajec 
od fašizmu (29. 4. 1945), kedy bol 
Rajec oslobodený vojskami Červenej 
armády v zostave, ktorej bojovali 
vojaci rumunskej kráľovskej armá-
dy a viacerí tu položili svoje živo-
ty. Preto sa vedenie ZO rozhodlo 
znovuobnoviť túto tradíciu, ktorá 
tu v minulosti bola. Navštívili sme 
preto primátora mesta Milana Lipku 
aj za účasti prednostu MsÚ Jána 
Jasenovca, ktorí vyjadrili pochope-
nie a prisľúbili maximálnu pomoc 
pri obnovení tejto tradície. Veríme, 
že sa to podarí uskutočniť už tohto 
roku a pripomenieme si pamiat-
ku padlých obetí za oslobodenie 
mesta Rajec. Ako dlhodobý cieľ tiež 
uvažujeme pri príležitosti 80. výročia 
odhaliť pamätnú tabuľu na vhod-
nom mieste, ktorá bude pripomínať 
občanom Rajca a jeho návštevníkom 
vďaku za oslobodenie.

Po skončení oficiálnej časti 
schôdze bolo podané členom ZO 
malé občerstvenie, o ktoré sa zaslú-
žili naši sponzori a aj touto cestou 
im ďakujeme za spoluprácu.

Ing. Karol Dobeš,
člen ZO SZPB

Snímka: archív klubu
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ÚSPEŠNE ROZBEHNUTÁ TENISOVÁ 
SEZÓNA A 3. MIESTO V NÓRSKOM OSLE

Mladá tenistka Sofia Pauková z domáceho klubu TK Rajec a zverenkyňa trénerov 
MatchPoint Tennis Academy v Považskej Bystrici začala sezónu 2022 kvôli 
slovenským pandemickým opatreniam v susednom Česku, či už účasťou na 
medzinárodných podujatiach v Liberci, Miloviciach, alebo hosťovaním za moravský 
klub Tenis Slovácko z.s. na turnaji v Uherskom Hradišti. 

V Liberci uhrala pekný výsledok 
vo štvorhre s ruskou spoluhráč-
kou Anastasiou Efremovou, kde 
v 1. kole hlavnej súťaže porazili 
vo vyše 2,5-hodinovom zápase 
česko-litovský pár dramatickým 
výsledkom 5:7, 7:6(3), 10:3, no 
postup do semifinále im následne 
tesne ušiel v opäť vyrovnanom 
debli proti čisto českej dvojici 
s výsledkom 6:7(5), 4:6.

Neskôr sa rozbehli súťažné 
podujatia aj u nás, v kategórii 
starších žiačok to boli postupne 
turnaje rôznych tried v Púchove, 
Banskej Bystrici, Košiciach, Topoľ-
čanoch, Bratislave a Prešove, kde 
sa podarili postupy do štvrťfinále 
a semifinále vo dvojhre či štvor-
hre.

Finálovú účasť a výborné druhé 
miesto vo štvorhre následne pri-
niesol marcový víkendový turnaj 
so staršími súperkami v kategórii 
dorasteniek v Kysuckom Novom 

Meste. Sofia odohrala s Ivanou 
Daubnerovou (TK Slovan Bra-
tislava) pekné bojovné zápasy 
s výsledkami: 1. kolo: 6:1, 6:0, SF: 
2:6, 6:3, 10:5, F: 5:7, 4:6.

Tesne pred prechodom na 
antukovú časť sezóny nastalo 
meranie síl so škandinávskymi 
tenistkami na medzinárodnom 
turnaji Tennis Europe Junior Tour 
v kategórii U14 v nórskom Osle. 
Metropolitná aréna privítala aj dve 
slovenské hráčky, „našu“ Sofiu 
a Dominiku Petríkovú (TC BASELI-
NE Banská Bystrica), ktoré sa po 
dvoch víťazstvách proti domá-
cim dievčatám prebojovali až do 
semifinále štvorhry, kde podľahli 
favorizovaným švédskym súper-
kám. Tretie miesto vo štvorhre 
podčiarkla Sofia dobrými výkonmi 
aj vo dvojhre hlavnej súťaže, kde 
prehrala v druhom kole s brit-
skou tenistkou v 3-setovej bitke. 
Výsledky dvojhry: 1. kolo: 6:1, 6:0, 

2. kolo: 2:6, 6:4, 6:7(1), výsledky 
štvorhry: 1. kolo: 6:2, 6:2, 2. kolo: 
6:0, 6:1, SF: 1:6, 0:6.

Po krátkej turnajovej prestáv-
ke čaká Sofiu druhá čas sezóny 
na slovenských a medzinárod-
ných turnajoch a taktiež súťaž 
družstiev, kde bude v kategórii 
starších žiačok nastupovať za klub 
TA M. Ryšavého Bojnice a v ka-
tegórii dorasteniek za BENET LTC 
Bytča.

Podľa priebežného „renkingo-
vého“ rebríčka patrí naša hráč-
ka medzi TOP 10 slovenských 
tenistiek do 14 rokov, čo považu-
jeme za pekný úspech TK Rajec, 
ako aj tenisovej akadémie, v ktorej 
pravidelne trénuje. So žiadnym 
výsledkom v športe sa však nikdy 
netreba uspokojiť, preto prajeme 
pevné zdravie a kopec ťažkých 
zápasov s najlepšími súpermi, kto-
ré posúvajú hráča dopredu.

Text a snímky: TK Rajec

Druhé miesto vo štvorhre na turnaji doraste-
niek v Kysuckom Novom Meste

S Moskovčankou Anastasiou Efremovou na 
medzinárodnom turnaji v Liberci, kde spolu 
odohrali výborné zápasy vo štvorhre

Úspešné tretie miesto vo štvorhre na medziná-
rodnom turnaji v nórskom Osle
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VYDARENÝ 15. ROČNÍK ŠACHOVÉHO 
KRÁĽA MESTA RAJEC

Po viac ako dvojročnej prestávke sa v sobotu 2. apríla uskutočnil jubilejný 15. ročník 
podujatia Šachový kráľ mesta Rajec. Celkovo sa na ňom zúčastnilo viac šachistov, ako 
sme očakávali. 

V turnaji A – pre deti do 14 ro-
kov – hralo celkom 76 detí. V tur-
naji B ďalších 26 starších a skúse-
nejších šachistov. U všetkých z nich 
bolo vidieť po dvoch rokoch online 
hrania obrovskú chuť hrať „naživo“. 
Dokonca sme medzi nimi mohli 
nájsť aj pár päťročných šachových 
nadšencov.

Jubilejný 15. ročník otvoril krát-
kym príhovorom a symbolickým 
prvým ťahom na šachovnici č. 1 pán 
primátor Milan Lipka a následne 
sa slova ujal riaditeľ turnaja Tibor 
Haás, ktorý odštartoval prvé kolo. 
Celkovo sa hralo sedem kôl, každé 
z nich tempom 2x15 minút (každý 
hráč mal na svoju partiu 15 minút). 
Všetky deti zvládli odohrať sedem 
kôl a nikto z turnaja neodstúpil.

Veľmi nás teší vysoká účasť detí 
z Rajca, bolo ich celkom 13. Pre väč-
šinu z nich to bol prvý šachový tur-
naj v živote a vôbec sa v konkurencii 
detí z veľkých šachových klubov ne-
stratili. Na Šachového kráľa do Rajca 
prišli deti zo Žiliny, Dubnice nad 
Váhom, Oravy, Topoľčian, Čadce, 
Nitry, Bojníc, Banskej Bystrice a aj 
Bratislavy. Takže konkurencia bola 
naozaj veľká. Súťažilo sa v troch 
dievčenských a troch chlapčen-
ských kategóriách podľa veku – do 
8 rokov, do 11 rokov a do 14 rokov. 
Celkové výsledky nájdete na našej 
stránke www.sachrajec.sk.

V už spomínanej silnej konkuren-
cii sa dokázala presadiť Nina Haá-
sová (ŠK Rajec), ktorá v kategórii 
dievčat do 11 rokov obsadila 
1. miesto.

V rámci turnaja, už tradične, 
vyhlasujeme troch najlepších Raj-
čanov v kategórii detí a najlepšieho 
Rajčana v turnaji B. Tento rok sa 
najlepšími Rajčanmi v turnaji detí 
stali:
 1. (5.) Nina Haásová
(ŠK Rajec) – 5,5 boda;
 2. (26.) Alex Vereš
(ŠK Rajec) – 4 body;
 3. (40.) Ondrej Kosper
(KSŠ Rajec) – 3,5 boda
 4. (45.) Denisa Hodásová
(ŠK Rajec) – 3 body

 5. (47.) Timur Haás
(ŠK Rajec) – 3 body
 6. (51.) Daniel Matejka
(ŠK Rajec) – 3 body
 7. (56.) Lukáš Singer
(ŠK Rajec) – 3 body

V turnaji B mali šachisti z Rajca 
štvornásobné zastúpenie, ktoré 
dokázali premeniť na dve umiestne-
nia v prvej trojke. Celkovým víťazom 
turnaja B a zároveň najlepším 
Rajčanom sa stal so 6 bodmi Daniel 
Turanec (ŠK Rajec) a tretie miesto 
obsadila Timea Haásová (ŠK Rajec).

Všetkým, ktorí uspeli, srdečne 
blahoželáme a ostatným ďakujeme, 
že svojou účasťou prispeli k výni-
močnej atmosfére tohto jubilejného 
ročníka!

Na záver sa chceme srdečne po-
ďakovať mestu Rajec za spoluorga-
nizáciu a ceny pre malých aj väčších 
šachistov. Poďakovanie patrí aj všet-
kým dobrovoľníkom zo Šachového 
klubu Rajec, bez pomoci ktorých 
by sa podujatie uskutočniť nedalo. 
Podľa ohlasov od účastníkov tur-
naja, rodičov a šachových trénerov 
malo toto podujatie veľký úspech 
a všetci sa tešia, že si šachové 
súboje a neopakovateľnú atmosféru 
zopakujú opäť na jeseň. A nás teší, 
že tak spolu budujeme dobré meno 
nášho klubu a mesta Rajec.

Ing. Tibor Haás, ŠK Rajec
Snímky: archív klubu

Najlepší Rajčania v turnaji detí – 1. Nina Haá-
sová (v strede) 2. Alex Vereš (vľavo) 3. Ondrej 
Kosper (cenu prebrala sestra Sára – vpravo)

Daniel Turanec – víťaz a najlepší Rajčan turnaja B

Šachové súboje
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SPOMIENKA
Dňa 25. mája 2022 uplynie rok, 

čo nás navždy opustila naša 
mama, babka, prababka, teta, 

švagriná 

Mária BAĎUROVÁ 
z Rajca.

Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 28.5.2022 si pripomenieme 

5. výročie úmrtia 

Josefa RÁLKA z Rajca.
S láskou a úctou spomína

manželka a celá rodina.

Narodili sa
Aneta Galková – január 
Ján Rybárik – apríl
Zoja Zmrhalová – apríl 

Opustili nás

Marek Stanček 1985 – 3.4.2022
Štefan Gardian 1928 – 6.4.2022
Pavlína Žideková 1944 – 
18.4.2022
Mgr. Agnesa Nováková 1951 – 
21.4.2022
Vlasta Fuková 1952 – 23.4.2022

Uverejnené so súhlasom menovaných 
osôb alebo ich rodinných príslušníkov.

Informácie 
z Cenzuálu 

Po uvoľnení pandemických opatrne sa v mesiaci marec 
konalo jedno mimoriadne výjazdové zasadnutie výboru 
a jedno riadne zasadnutie výboru v zmysle plánu 
zasadnutí. 

Výjazdové zasadnutie sa konalo 
17. 3. 2022 v Porubskej doline a zú-
častnili sa ho všetci členovia výboru 
a jeden člen DR spolu zo zástup-
cami Poľovníckeho združenia (PZ) 
Mladý Háj. Cieľom tohto spoločného 
výjazdového zasadnutia bola fyzická 
obhliadka a kontrola porastov, ktoré 
sú poškodené lesnou zverou. Boli 
prekontrolované viaceré lokality, ako 
napr. lokalita Mladý Háj, kde je smre-
kovcový porast, lokalita Kováčová 
so smrekovým porastom a lokalita 
Elhotná. Celkovo škody spôsobené 
lesnou zverou boli podľa lesníckej 
metodiky vypočítané na viac ako
7 tisíc eur. Z obhliadky porastov bol 
spísaný zápis a spoločne s poľov-
níkmi sa dohodlo, že sa následne 
prijmú opatrenia na minimalizovanie 
škôd a ich predchádzanie, čo bude 
predmetom prerokovania na zasad-
nutí výboru Cenzuálu a výboru PZ.

Dňa 23. 3. 2022 sa konalo riadne 
zasadnutie výboru, ktorého sa 
zúčastnili všetci členovia a zástupca 
DR. Po kontrole plnenia uznesení 
v programe bolo podrobné prero-
kovanie výsledkov hospodárenia 
Cenzuálu za rok 2021 a návrhov 
investícií na tento rok. Keďže 
spoločenstvo dosiahlo plánovaný 
výsledok hospodárenia (zisk) pred 
zdanením vo výške +141-tis. eur, 
výbor schválil návrh na vyplatenie 
dividend vo výške 55,– € na 1 hlas. 
Jeho výška, ako aj výsledok hospo-
dárenia za minulý rok ešte podlieha 
schváleniu na valnom zhromaždení 
spolupodielnikov.

Ďalej sa výbor zaoberal plánova-
nými investíciami na tento rok a do 
návrhu zaradil tieto investičné akcie: 
realizácia elektrickej prípojky do 
Oselnej, úprava dvora za adminis-
tratívnou budovou, oprava mosta na 
ceste v Tmavej v plánovanej výške 
30-tis. eur.

Ďalším bodom programu zasad-
nutia bola príprava valného zhro-
maždenia členov Cenzuálu, ktorú 
schválil výbor na nedeľu 29. mája 

2022 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho 
domu Rajec. Veríme, že už nebudú 
žiadne protipandemické opatrenia 
a valné zhromaždenie sa po dvoch 
rokoch konania korešpondenčnou 
formou opäť vráti do normálu. 
Program valného zhromaždenia 
bude uvedený v pozvánke. Výbor 
zabezpečí aj občerstvenie v spolu-
práci s PZ (guľáš z diviny).

V bode rôzne sa výbor zaoberal 
prijatím opatrení, ktoré vyplynuli 
z výjazdového zasadnutia v Porub-
skej. Ide o tieto opatrenia: vybu-
dovanie dvoch oplotkov v poško-
dených lokalitách, a to dodaním 
materiálu na ich vybudovanie, 
pričom prácu vykoná PZ Mladý Háj, 
dôsledné regulovanie stavov lesnej 
zveri, zrušenie krmelca v Glozovej, 
riešenie vhodného prikrmovania 
a pravidelný monitoring stavov 
lesnej zveri.

Výbor tiež prerokoval aj iné 
aktuálne otázky, ako napr. návrh 
zmluvy o predaji pilín pre spoloč-
nosť Aldytes, s.r.o., Rajec. Vzhľadom 
na to, že predaj našich výrobkov na 
tento rok máme zakontrahovaný 
v zmysle projektu cez Nórske fondy, 
toto sa môže riešiť až po jeho ukon-
čení. Nakoniec výbor schválil plán 
zasadnutí na druhý štvrťrok a nákup 
prídavných zariadení k malotraktoru 
Solis 26.

Za výbor spoločenstva:
Ing. Karol Dobeš

Snímka: archív CSPS

Poškodený porast v Kováčovej
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AKCIA  do 30.6.2022 -20%
 RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU

VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE 
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE 

A KUCHYNSKÉ LINKY. 
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR. 

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

inzercia

inzercia

V OBCI SÁDOČNÉ 

PREDÁME 

STAVEBNÝ POZEMOK 
2o výmere 671 m , 

plus záhradu 
2 2o výmere 2671 m  a 79 m , 

LEN SPOLOČNE 

pre reálny prístup 

na uvedené pozemky.

CENA DOHODOU.

Kontakt: 0907 301 108

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

22. apríl je vyhlásený za medzinárodný Deň Zeme. 
Preto sme sa na našej škole ZŠ Lipová rozhodli, ako kaž-
doročne, usporiadať aktivity k tomuto dôležitému dňu. 
Ešte na začiatku apríla žiaci 7. ročníka na hodinách SON 
kreslili plagáty a vytvárali projekty s touto tematikou.

V deň „D“ sa žiaci prvého stupňa zúčastnili prednášky 
s pracovníkmi NP Malá Fatra, navštívili zberný dvor 
a zbierali odpadky. Viac ako 300 žiakov druhého stupňa 
sa pustilo do zbierania odpadu na celom území mesta 
Rajec a v jeho okolí.

Touto cesto sa chceme poďakovať všetkým žiakom, pe-
dagógom a mestu Rajec za pomoc, aby sa naša aktivita 
mohla uskutočniť.

Michal Šupka, ZŠ Lipová
Snímka: archív školy

ZŠ Lipová: 
Deň Zeme
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inzercia

inzercia

V OBCI SÁDOČNÉ 

PREDÁME 

STAVEBNÝ POZEMOK 
2o výmere 671 m , 

plus záhradu 
2 2o výmere 2671 m  a 79 m , 

LEN SPOLOČNE 

pre reálny prístup 

na uvedené pozemky.

CENA DOHODOU.

Kontakt: 0907 301 108
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Vstupné: 1 ,00 €3

PREDPREDAJ od . .202 : 4 4 2

Mestská knižnica Rajec: 

pondelok – piatok 8.00 - 12.00   13.00 - 16.00 hod.

Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou 
na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
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