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ZREKONŠTRUOVANÁ BUDOVA MSÚ UŠETRÍ
NEMALÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
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.
Na chodníkoch a cestách v meste vznikli počas zimnej údržby
rôzne poškodenia. Budú sa aj
v tomto roku vykonávať opravy
ciest a chodníkov?
Áno, ako každý rok, tak aj tento
rok, vzniklo na cestách množstvo
výtlkov. Na komunikáciách, ktoré
spravujeme, už sme opravy zrealizovali, na niektorých to bolo dosť
zložité, pretože už by si vyžadovali
komplexnú obnovu, ako napr. na
Fučíkovej ulici. Na takúto opravu
však ešte musíme počkať, momentálne na to nie je priestor v rozpočte mesta.
Mestský rozhlas už niekoľko mesiacov nefunguje tak, ako má, a je
dosť poruchový. Plánuje sa jeho
generálna oprava?
Oprava mestského rozhlasu už
bola taktiež zrealizovaná. Primárny
problém bol v zariadení umiestnenom na MsÚ, toto bolo kompletne
obnovené. Stále však evidujeme
nejaké problémy so samotnými reproduktormi, ako napr. na Bystrickej a Vojtovej, priebežne budeme
vymieňať aj tie.
Pripravuje sa strategický
dokument – koncepcia dopravy
v našom meste. Čo všetko bude
dokument riešiť?
Bude riešiť najmä najväčší problém, ktorý v súvislosti s dopravou
máme, a to je parkovanie. To bol
aj dôvod, pre ktorý sme takýto
dokument dali Žilinskej univerzite
spracovať. Čiže dokument navrhne napr. vytvorenie parkovacích
miest, zjednosmernenie niektorých
ulíc ako opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať v najbližších rokoch,
alebo aj vybudovanie záchytných
parkovísk, parkovacieho domu atď.
ako opatrenia, ktoré je potrebné
zrealizovať z dlhodobého hľadiska.
Naším cieľom je vytvoriť podmienky pre parkovanie obyvateľov
a navrhnúť riešenia nie od zeleného stola. Aj preto týmto návrhom

predchádzala rozsiahla analýza
dopravných návykov, rôzne
sčítania, dotazníky a prieskumy,
vyhodnotené boli aj poslanecké
návrhy.
Celý dokument bol odprezentovaný poslancom, a to spracovateľom, p. prof. Čelkom zo Žilinskej
univerzity, a bude zverejnený.
Naše mesto má viac ako 56 000 m2
zelených verejných plôch a v týchto dňoch sa začalo s ich letnou
údržbou. V akom stave je napríklad kosenie či výsadba kvetín na
námestí?
Prvé kosenie bolo zvládnuté veľmi dobre, sídliská, detské
ihriská, plochy pri hlavnej ceste
či Turbína boli bez problémov,
posledné sa kosili cintorín a okrajové časti. Popri iných činnostiach,
ktoré Technické služby mesta
Rajec (TSMR) vykonávajú, bolo
prvé kosenie zvládnuté aj vďaka
inému manažovaniu tejto činnosti,
pracovníci kosili aj v rámci nadčasov, kosil riaditeľ TSMR Gustáv
Mucha, no a jeden deň som kosil
aj ja, prednosta MsÚ, náčelník MsP
a vedúci odd. kultúry a športu.
Niežeby to TSMR nezvládli, ale
pociťovali sme spolu s kolega-

mi potrebu priložiť ruku k dielu
a možno aspoň trošku odbremeniť
pracovníkov TSMR, symbolicky im
vyjadriť vďaku, pretože dlhodobo
vykonávajú fyzicky náročnú prácu,
ktorú je nutné spraviť veľakrát bez
ohľadu na počasie, a pod drobnohľadom nielen nadriadených, ale aj
verejnosti.
Aby som sa však vyjadril aj
k ďalším činnostiam, okrem kosenia boli presadené živé ploty
a vysadené množstvo kvetov,
napr. na Kostolnej ulici kvôli prehľadnosti a bezpečnosti na tejto
frekventovanej ceste. Okrem toho
dávam do pozornosti webovú či
facebookovú stránku TSMR, kde
sa dozviete o novinkách, voľných
pracovných pozíciách či službách,
ktoré poskytujú. Jednou z noviniek
je prenájom plošiny, samozrejme, s obsluhou, či už potrebujete
inštalovať fotovoltické panely na
strechu, vyčistiť odkvapy atď., neváhajte využiť služby Technických
služieb mesta Rajec.
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Práce na rekonštrukcii mestského úradu sa rozbehli naplno.
Napredujú práce v súlade s harmonogramom?
Práce prebiehajú veľmi svižne,
v čase uzávierky tohto vydania mesačníka Rajčan už je osadená veľká
časť radiátorov, vymenená časť
okien, zateplený strop suterénu
a pracuje sa na vybudovaní kotolne
a rozvodov tepla.
V súvislosti s touto rekonštrukciou evidujeme aj viacero otázok
zo strany občanov. Jednou z nich
je aj otázka prečo budovu MsÚ
vlastne rekonštruujeme.
Cieľom rekonštrukcie je zníženie
energetickej náročnosti budovy
a dôvodom sú tiež vysoké účty
za elektrinu, keďže budova bola
doteraz vykurovaná elektrickými
konvektormi.
Aké vysoké sú účty za el. energiu v tejto budove?
V r. 2021 to bolo cca 74 000 €,
odhad SSE na r. 2022 bol 125 000 €.
Realizáciou projektu dosiahne
mesto výrazné úspory na spotrebe
elektrickej energie na vykurovanie
budovy MsÚ.
Čo je predmetom rekonštrukcie?
Realizuje sa výmena všetkých
okien a dverí v obalových konštrukciách, zateplenie obalových
konštrukcií vrátane stropu najvyššieho nadzemného podlažia
a suterénu a systém vykurovania
budovy použitím tepelných čerpadiel v kombinácií s fotovoltickými
panelmi.
Prečo sa menia okná, keď úrad
už mal vymenené okná?
Okná na budove boli menené
cca pred 20 rokmi, keby sme ich
nevymenili, nedosiahli by sme
úsporu ani energetickú triedu
požadovanú riadiacim orgánom,
keďže projekt je realizovaný z fondov EÚ.
Prednedávnom bolo v budove
vybudované klientske centrum.
Nebudú sa niektoré stavebné činnosti robiť duplicitne?
V predchádzajúcom období bolo
vybudované klientske centrum,
bola obnovená mestská knižnica.
V rámci uvedených projektov boli
realizované interiérové úpravy,
ktoré nie sú predmetom aktuálnej
stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci“.
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ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA
RAJEC ZA ROK 2021
Záverečný účet mesta Rajec za rok 2021, výsledok
hospodárenia a použitie zostatku finančných
prostriedkov schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajci
na svojom zasadnutí dňa 28.4.2022.
V mesiaci apríl 2022 bol vykonaný audit mesta Rajec za rok 2021
zmluvnou audítorkou, ktorá overovala ročnú účtovnú závierku, záverečný účet Mesta Rajec vrátane individuálnych účtovných závierok
rozpočtových organizácií a predložila kladné stanovisko nezávislého
audítora.
Hospodárenie Mesta Rajec

Skutočnosť
k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

6 434 586,39

Bežné výdavky spolu

5 891 385,77

Bežný rozpočet - prebytok

543 200,62

Kapitálové príjmy spolu

17 405,00

Kapitálové výdavky spolu

968 040,99

Kapitálový rozpočet - schodok

- 950 635,99

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 407 435,37

Vylúčenie zo schodku

425 188,83

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 832 624,20

Príjmy z finančných operácií spolu

1 590 482,47

Výdavky z finančných operácií spolu

283 376,85

Rozdiel finančných operácií

1 307 105,62

Hospodárenie mesta za rok 2021 – prebytok

Výsledkom rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo
určených prostriedkov, je prebytok v celkovej výške: 474 481,42 €.
Poslanci MZ schválili použitie
prostriedkov zo zostatku hospodárenia nasledovne:
178 812,00 € na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov
295 669,42 € na kapitálové
výdavky.
Celé znenie záverečného účtu
mesta Rajec je zverejnené na
stránke www.rajec.info.
Pre porovnanie uvádzame, že

474 481,42

výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2020 bol v celkovej výške: 347 571,16 €, tieto
finančné prostriedky poslanci
MZ schválili použiť:
178 812,00 € na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov,
168 759,16 € na kapitálové
výdavky.
Rezervný fond z prebytku hospodárenia mesto nemohlo tvoriť,
nakoľko v roku 2021 vznikol
schodok bežného a kapitálového
rozpočtu.
Ivana Zbýňovcová,
vedúca ekonomického
oddelenia MsÚ Rajec
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Z APRÍLOVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 28. apríla 2022 sa poslanci zišli na riadnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
PREDAJ, PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ

Uznesením MZ č. 9/2022 prijatým dňa 24. februára 2022 bola
schválená prebytočnosť majetku,
prevod majetku mesta p. Róbertovi Smieškovi s manželkou. Jedná
sa o prevod pozemku parcela č.
1822/17 k.ú. Rajec o výmere 17
m2. Poslanci tento odpredaj jednomyseľne schválili.
Uznesením MZ č. 10/2022 prijatého dňa 24. februára 2022 bola
schválená prebytočnosť majetku,
prenechanie majetku mesta do nájmu spoločnosti Packeta Slovakia,
s.r.o. Jedná sa o dlhodobý nájom
pozemku v k.ú. Rajec o výmere 2,04 m2, časť parcely KNC č.
1101/1. Poslanci tento nájom taktiež jednomyseľne schválili.
Obyvatelia bytového domu na
Bystrickej ul. požiadali o predaj
pozemku, ktorý sa nachádza za
ich bytovým domom. Zároveň však
p. Miloš Bronček podal žiadosť
o zriadenie vecného bremena, príp.
nájmu, príp. odkúpenie uvedeného pozemku. Taktiež spoločnosť
ZRUBY RAJEC, s.r.o., podala žiadosť o nájom, príp. odkúpenie uvedeného pozemku. Komisia výstavby
a životného prostredia predmetné
žiadosti neodporučila schváliť
a taktiež poslanci neschválili predaj,
resp. prenájom tohto pozemku.
Poslanci sa následne zaoberali
žiadosťou Mgr. Janky Rybárikovej
s manželom, ktorí požiadali o odkúpenie 7 m2 pozemku, ktorý sa nachádza v záhrade žiadateľov. Mesto
k tomuto pozemku nemá prístup.
Poslanci jednomyseľne odsúhlasili
odpredaj uvedeného pozemku.
Mgr. Petra Harantová podala
žiadosť vo veci prenájmu nebytového priestoru č. 12 o výmere
18 m2 v budove polikliniky. Svoju
žiadosť odôvodnila tým, že chce
prevádzkovať súkromnú klinickú
logopedickú ambulanciu v meste
Rajec a poskytovanie odbornej
logopedickej starostlivosti zameranej na diagnostiku a terapiu
porúch komunikácie detí a dospelých v zdravotníckom zariadení.
Poslanci zobrali túto žiadosť na

vedomie a schválili prebytočnosť
majetku mesta – prenájom uvedeného priestoru.

EKONOMIKA MESTA

Rozpočtové opatrenia o zmene
rozpočtu oznámením predniesla
poslancom Ivana Zbýňovcová, ved.
ekonomického oddelenia. Poslanci
predložené rozpočtové opatrenia
jednomyseľne zobrali na vedomie.
Poslancom boli predložené
výsledky hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Rajec za
rok 2021, ako aj účtovná závierka
a výročná správa Domova vďaky
k 31. 12. 2021. Jednotlivé rozpočtové organizácie mesta hospodárili
v roku 2021 nasledovne:
 Základná škola, ul. Lipová, Rajec – výsledok hospodárenia 0,00 €.
 Základná umelecká škola Rajec –
výsledok hospodárenia vo výške
90,71 €.
 Domov vďaky ukončil rok 2021
s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 0,54 €.
Poslanci výsledky hospodárenia
týchto organizácií jednomyseľne
zobrali na vedomie.
Ďalej mestské zastupiteľstvo
prerokovalo záverečné správy a záverečný účet mesta Rajec za rok
2021. Odborné stanovisko k záverečnému účtu poslancom predložila
aj hlavná kontrolórka mesta Mgr.
Jarmila Šutá.
Zostatok prostriedkov mesta po
zapojení finančných operácií bol
k 31. 12. 2021 vo výške 474 481,42 €.
Poslanci jednomyseľne zobrali na vedomie správu ústrednej
inventarizačnej komisie, správu
o plnení rozpočtu a programového
rozpočtu mesta Rajec za rok 2021
a poznámky k účtovnej závierke
k 31. 12. 2021.
Správu nezávislého audítora, ktorá bola poslancom predložená, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
k návrhu záverečného účtu mesta
Rajec a výsledok hospodárenia
mesta Rajec za rok 2021 zobralo na
vedomie 9 poslancov, hlasovania sa
zdržala Ing. Žideková.
Vedenie mesta navrhlo použiť
finančné prostriedky vo výške

474 481,42 € nasledovne:
Použitie zdrojov z finančných
operácií vo výške 178 812,00 € na
transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov
mesta Rajec.
Použitie výsledku rozpočtového
hospodárenia vo výške 295 669,42 €
na kapitálové výdavky mesta Rajec.
Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
Následne sa poslanci zaoberali
návrhom zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec
na rok 2022. Po krátkej diskusii
návrh zmeny rozpočtu schválilo 9
poslancov, hlasovania sa zdržala
Ing. Žideková.
Uznesením MZ č. 4/2022 zo dňa
31. januára 2022 bola schválená
prebytočnosť majetku, spôsob
prenechania majetku mesta a zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta – elektromobilu Nissan
typ N1 – do bezplatného užívania
formou výpožičky vypožičiavateľovi
Technické služby mesta Rajec, s.r.
o. „r. s. p“. Poslanci jednomyseľne
túto výpožičku schválili.

ČINNOSŤ HLAVNEJ
KONTROLÓRKY MESTA

Hlavná kontrolórka mesta Mgr.
Jarmila Šutá predniesla poslancom
správy o vykonaných kontrolách,
ako aj správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2021.
Všetky tieto správy poslanci jednomyseľne zobrali na vedomie.
Následne poslanci predložili návrhy a pripomienky občanov, ktorými
sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia MsÚ. Medzi tieto interpelácie
patrili napr.:
oprava cesty pri MŠ na ul.
Mudrochova,
parkovanie áut pri MŠ na ul.
Mudrochova,
vyznačenie parkovacích miest na
ul. Partizánskej,
poškodená lezecká stena na
sídlisku Sever,
nefunkčnosť mestského rozhlasu,
práce na multifunkčnom ihrisku
pri ZŠ, ul. Lipová,
poškodená podlaha pri výťahu
v budove Polikliniky Rajec a pod.
Alena Uríková,
ved. odd. organizačnoadministratívneho MsÚ Rajec
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NOVÝM KONATEĽOM TSMR
SA STAL GUSTÁV MUCHA
V sociálnom podniku Technické služby mesta Rajec
(TSMR) nastala od 1. mája 2022 zmena na poste
konateľa, ktorým sa stal Ing. Gustáv Mucha. Nového
konateľa sme požiadali o krátky rozhovor.
Pán Mucha mohli by ste sa
občanom mesta predstaviť? Kde
ste doteraz vo svojej profesijnej
kariére pôsobili?
Žijem v Rajci, mám 49 rokov,
som ženatý a mám s manželkou
dve deti. Študoval som na Žilinskej
univerzite v Žiline. Pôsobil som 27
rokov v štátnej službe na rôznych
funkciách.
Od roku 2010 do roku 2019
som bol poslancom Mestského
zastupiteľstva v Rajci. Počas tohto
obdobia som bol členom niekoľkých komisií (komisia na ochranu verejného poriadku, komisia
výstavby a životného prostredia,
komisia finančná).
Prečo ste sa rozhodli práve pre
túto prácu?
O regionálnu politiku ako takú
sa zaujímam už dlhšie. Ako poslanec mesta Rajec, kde som pôsobil
takmer tri volebné obdobia, som
mal možnosť spolupodieľať sa na
riešení niektorých regionálnych
problémov nášho mesta. Prijať
ponuku riaditeľa technických služieb v Rajci bolo pre mňa novou
výzvou a možnosťou priamo sa
podieľať na efektívnom fungovaní
sociálneho podniku s vlastnou
víziou poskytovania kvalitných
služieb občanom mesta.
Aj keď ste vo funkcii len krátko,
už máte za sebou prvé skúsenosti
v novej funkcii. Prekvapilo Vás
niečo?
V tomto momente sa nedokážem relevantne vyjadriť ku všetkým veciam, avšak musím poznamenať, že veľmi pozitívne vnímam
úroveň technického vybavenia
podniku, hlavne obslužných
zariadení na údržbu komunikácií,
zelene a verejných priestranstiev.
Naopak, za problematický považujem nedostatočný počet odborných zamestnancov v stavebných
a inštalatérskych profesiách ako
elektrikár, inštalatér a pod.

MSP: ŠKÔLKARI
NA DOPRAVNOM
IHRISKU
V ranných hodinách 10.
a 11. mája dopravné
ihrisko, nachádzajúce sa
na sídlisku Sever v Rajci,
ožilo detským džavotom.
Určite ste nastúpili s novými
víziami, čo bude Vašou prioritou,
na čo sa chcete predovšetkým
zamerať pri riadení technických
služieb?
V prvom rade by som chcel
povedať, že som si vedomý veľkej
zodpovednosti, ktorá vyplýva
z tejto pozície. Mojím hlavným
cieľom je viesť podnik tak, aby bol
sebestačný a konkurencieschopný.
Keďže sa jedná o sociálny podnik,
za rovnako dôležité považujem aj
poskytovanie prospešných služieb
v oblasti regionálneho rozvoja
a zamestnanosti, v zmysle získania určitých benefitov pre zamestnancov, ktorí u nás nájdu pre nich
vyhovujúcu prácu. Myslím tým
zamestnancov, ktorí si doposiaľ
nemohli nájsť vhodné zamestnanie práve pre ich znevýhodnenie.
Popri zabezpečovaní rôznych úloh
pre mesto sa budem tiež snažiť,
pokiaľ to bude možné, časť prác
realizovať aj priamo pre občanov
mesta. Mnohí seniori sú odkázaní
na pomoc pri starostlivosti o svoju
domácnosť na iných, pretože
fyzicky si už tieto veci nevládzu
zabezpečiť. Bol by som rád, keby
sa nám podarilo byť nápomocní aj
v tejto oblasti.
Za rozhovor ďakuje
Z. Ščasná, odd. kultúry
a športu MsÚ Rajec
Snímka: archív MsÚ

Prišli sem škôlkari z rajeckých
materských škôl na Mudrochovej
ulici a Ulici obrancov mieru, aby
sa pod vedením príslušníkov Mestskej polície Rajec zúčastnili dopravnej výchovy. Počas spoločne
stráveného času sa príslušníci MsP
zamerali na pravidlá bezpečného
správania sa v cestnej premávke.
Deti uvedených predškolských
zariadení tak hravou formou získali informácie, ako sa bezpečne
správať v cestnej premávke, ako
bezpečne prechádzať cez cestu, ako sa správať v pešej alebo
obytnej zóne, bezpečne jazdiť
na kolobežke a ktoré sú dôležité
telefónne čísla.
Malí predškoláci úspešne absolvovali dopravný minikvíz, následne si získané teoretické vedomosti
z dopravnej výchovy vyskúšali
v praxi na dopravnom ihrisku.
Súčasťou dopravnej výchovy bola
aj jazda na kolobežke, pri ktorej si
škôlkari vyskúšali svoju zručnosť
zvládnuť kolobežku na dopravnom
ihrisku.
Príslušníci MsP Rajec aj touto
formou chcú prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti v cestnej premávke
na území mesta a sú presvedčení,
že z týchto detí budú zodpovední a ohľaduplní účastníci cestnej
premávky.
Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímka: archív MsP
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KSŠ: Takto si vedieme...
TESTOVANIE 9

11,4 % a 16,4 % - to je rozdiel, na
ktorý sme hrdí. Presne o toľko boli
naši deviataci úspešnejší v Testovaní
9 oproti celoslovenskému priemeru.
Teší nás to o to viac, že máme rukolapný dôkaz, že naši učitelia a žiaci
aj počas dištančného vyučovania
našli metódy a cesty, ako zvládnuť
učivo daných ročníkov. Deviataci sa
poctivo pripravovali mimo vyučovania nielen na testovanie, ale aj na
prijímacie skúšky. Ich snaha bola
korunovaná výsledkami: priemer
triedy zo SJL – 70,5 % (celoslovenský priemer 59,1 %) a z MAT – 69,6 %
(celoslovenský priemer 53,5 %).

SNEHULIENKA A SEDEM
TRPASLÍKOV

Bábkové divadlo v Žiline privítalo
našich prvákov a tretiakov krásnym
divadelným predstavením Snehulienka a sedem trpaslíkov. Deti sa

do divadla veľmi tešili – mnohí boli
v divadle po prvýkrát. Predstavenie
bolo interaktívne a vtipné. Deti prišli
očarené divadlom a plné zážitkov.

BEH DO STREČNIANSKYCH
HRADNÝCH SCHODOV

Po dlhšej dobe sa konala tiež
športová akcia, na ktorej nechýbali ani naši žiaci – konkrétne štyri
siedmačky. Vybehli 151 schodov
s prevýšením 144 m.

LEROS

Zástupcovia firmy LEROS nám
prišli porozprávať o sušených
bylinkách a ich využití. Deti mali
možnosť ovoňať aj ochutnať rôzne
druhy bylinkových zmesí. Boli sme
prekvapení, že veľa detí bylinky
nielen pozná, ale aj zbiera.

TVORIVO TVORIVÍ

Presne takí sú naši žiaci, pani

učiteľky a tety vychovávateľky
v školskom klube. Tvoria, vyrábajú,
skúšajú, obdarúvajú svojimi výtvormi, ktoré môžete vidieť na našej
stránke katskola.sk.
Kolektív KSŠ
Snímka: archív KSŠ

PRED 200 ROKMI SA V RAJCI NARODILA
VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ. VIETE, O KOHO IDE?
„Sviatočný Rajec, nalaď srdce k spevu, tvoj veľsyn Škrábik ide na návštevu. A s jeho
menom vlož si do címeru trojlístok šťastia: lásku, nádej, vieru.“ (Gorazd Zvonický)
Rajec sa stal rodiskom mnohých
významných osobností nielen
s regionálnou, ale aj medzinárodnou pôsobnosťou. V tomto roku
si pripomíname výročia narodenia
alebo úmrtia ôsmych rodákov, ktorí
sa v rôznych podobách zaslúžili
o pozdvihnutie spoločenského,
duchovného či kultúrneho života.
Boli zároveň vedcami, odborníkmi
a najmä, boli to ľudia, ktorí si našu
pozornosť zaslúžia aj po rokoch.
1. marec bol 100. výročím narodenia operného speváka Imricha
Jakubeka (*1922). Presne o mesiac
neskôr, 1. apríla, to bolo 190. výročie narodenia významného kňaza,
jazykovedca, etnografa, národného
pracovníka či etymológa Františka
Šujanského (*1832). 13. mája si pripomenieme pamiatku kňaza a spisovateľa Andreja Škrábika (*1882).
V máji si uctíme 220. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia misionára a cestovateľa Metoda Jozefa
Gazdíka (*1802 - †1872). Významnú
pamiatku k 200. výročiu narodenia
prírodovedca, zoológa a múzej-

níka Jána Frivaldského (*1822) si
viacerými podujatiami počas roka
pripomenieme 17. júna. Teológ, filozof, pestovateľ, šľachtiteľ a chovateľ
Romuald Čestislav Zaymus (†1902)
ukončil svoju životnú púť pred 120.
rokmi a výročie jeho úmrtia si pripomenieme 19. júla. Ďalšia spomienka,
4. októbra v tomto roku, bude patriť
140. výročiu úmrtia kňaza, publicistu, redaktora a pedagóga Juraja
Slotu Rajeckého (†1882). Poslednou
tohtoročnou spomienkou bude 90.
výročie narodenia rajeckej rodáčky,
dabingovej režisérky Etely Balgovej-Harantovej (*30. 10. 1932).
Mesto Rajec na svojich významných rodákov nezabúda a počas
tohto roka si ich pripomenie sériou
rozličných podujatí. Môžete sa
tešiť na literárnu súťaž, prednášky,
výstavy, hudobné zážitky a odborné
podujatia.

ŠKRÁBIKOV LITERÁRNY
RAJEC

Pri tejto príležitosti mesto Rajec
a Mestská knižnica Rajec vyhlasuje

literárnu súťaž Škrábikov literárny
Rajec pod vedením odbornej poroty pre školy a obce okresu Žilina.
Názov témy: M(i)esto, v ktorom
tvorím mier.
Dátum vyhlásenia súťaže: 13.
máj 2022. Uzávierka rukopisov 31.
august 2022. Vyhlásenie výsledkov
súťaže: október/november 2022.
Rukopisy je potrebné zaslať na
e-mailovú adresu: kniznica.rajec@
rajec.sk.
Kategórie: I. Poézia (max. 2 básne): 1. študenti stredných škôl, 2.
dospelí bez vekového obmedzenia.
II. Próza (2 – 8 normostrán, žáner:
ľubovoľný): 1. študenti stredných
škôl, 2. dospelí bez vekového obmedzenia.
Víťazné a odporúčané práce
na základe rozhodnutia odbornej
poroty budú uverejnené v online
zborníku literárnych prác. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte
na pracovníkov Mestskej knižnice
v Rajci.
PhDr. Júlia Marcinová, PhD.,
odd. kultúry a športu
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ZŠ LIPOVÁ: MIESTO, KDE TO STÁLE ŽIJE
PISA 2022

Testovanie PISA je známe aj
ako program medzinárodného
hodnotenia žiakov. PISA 2022 bola
ôsmou štúdiou a zúčastňuje sa jej
viac ako 85 krajín z celého sveta.
Ide o najväčšiu medzinárodnú
štúdiu v oblasti vzdelávania, ktorá
skúma výsledky žiakov vo veku
približne 15 rokov. Tento rok sa
jej zúčastnili žiaci narodení v roku
2006. U nás to bolo 31 žiakov
deviateho ročníka vrátanie žiakov
s vývinovými poruchami učenia.
Testovanie prebiehalo 25. a 27.
apríla. PISA hodnotí pripravenosť žiakov na život v dospelosti,
zisťuje úroveň gramotnosti žiakov
v oblasti čítania, prírodných vied,
matematiky a schopnosti tvorivo
myslieť. Pomocou výsledkov bude
možné identifikovať oblasti, ktoré
je možné zlepšovať v rámci škôl,
vzdelávacích systémov a orgánov
štátnej a verejnej správy. Žiaci
vypracovávali kognitívny test v trvaní dvakráť 60 minút a následne
dva dotazníky. Ďakujeme všetkým
zúčastneným žiakom, že k testovaniu pristupovali zodpovedne
a dodržiavali všetky inštrukcie.

náuky a občianstva. Niektoré
podľa žiakov boli ľahké, iné ťažké.
Potom žiaci vypĺňali dotazník
o sebe, svojom domove a rodine,
o aktivitách, ktoré robia v škole,
mimo školy a o svojich názoroch na rôzne spoločenské témy.
V druhom dotazníku odpovedali
na otázky zamerané na problémy
týkajúce sa obyvateľov Európy.
Všetci žiaci pristupovali k meraniu
zodpovedne a aktívne. Testovania
sa zúčastnilo 24 žiakov a aj 16
vybraných pedagógov.

ICCS 2022

ENGLISH IS EASY

Naša škola bola vybraná, aby
sa dňa 26. apríla zúčastnila na
dôležitom medzinárodnom projekte, ktorý zisťuje, čo mladí ľudia
na celom svete vedia o úlohách
občanov. Na tejto štúdii sa zúčastňujú rôzne krajiny z celého
sveta. V našej škole to boli žiaci
VIII.B triedy, ktorí mali pred sebou
náročnú úlohu. V teste odpovedali
na otázky týkajúce sa občianskej

Po dvoch rokoch pandémie sme
hladní po kultúre nielen dospelí,
ale aj žiaci. Veľmi vhod prišla ponuka na anglické divadelné predstavenie. A tak 2. mája sa žiaci 3. –
6. ročníka zúčastnili predstavenia
Egg on a Trip. Predstavenie bolo
z dielne Martinského divadelného
centra. Išlo o netradičné spracovanie. Bola to bábkovo-činoherná anglická rozprávka s takmer

nulovým využitím materinského
jazyka. Žiaci boli nadšení, koľko
už dokážu rozumieť aj napriek
nižšej úrovni angličtiny (A2) a my
spokojní, že naša práca prináša
zaslúžené ovocie.
V týždni od 16. mája do 20.
mája 2022 sa uskutočnil už druhý
turnus intenzívneho anglického
jazykového kurzu s Mr. Grahamom
Lastom. Prvý turnus sa konal v novembri. Zúčastnili sa ho deviataci.
Žiaci absolvovali 5 dní v týždni a 6
hodín denne vyučovanie len v anglickom jazyku. Bol to pre nich
zážitok, spestrenie a pre niektorých aj počiatočný šok, nakoľko
mnohí z nich nemali možnosť
doteraz komunikovať a prísť do
styku s „native“ angličanom. Mr. G.
je zároveň aj pedagógom, a preto
ovláda aj didaktiku a metodológiu
osvojovania si cudzieho jazyka.
Narastajúci záujem o tieto kurzy
nás veľmi teší.
Mgr. Dominika Tordová
Snímka: archív školy

DEŇ MATIEK V JEDNOTE DÔCHODCOV
Doba, ktorú sme prežívali, nám nedovolila stretávať sa tak, ako sme boli zvyknutí.
Oslavu Dňa matiek sme si však užili do sýtosti.
S úsmevom na tvári sme si
vypočuli program detí z Materskej
škôlky na Mudrochovej ulici. Tak
ako vždy, boli úžasné. Ďakujeme!
Veľmi sme sa potešili návšteve
pána primátora Milana Lipku, ktorý
pozdravil naše členky a poprial im
všetko najlepšie do ďalších rokov
a venoval im darčekový kôš. Celé
naše posedenie sa nieslo v duchu
dobrej nálady. Tanec, hudba a dob-

rý obed, to všetko prispelo k spríjemneniu nášho stretnutia. Každý
z nás mal matku a úctu, vďaku
a spomienku si zaslúži každá.
S týmto pocitom a v dobrej nálade
sme sa rozišli do svojich domovov
v nádeji, že sa opäť stretneme bez
akýchkoľvek obmedzení.
R. Mikolková, predseda
Jednoty dôchodcov Rajec
Snímka: P. Rýpal
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CELOSLOVENSKÉ ÚSPECHY RAJECKÉHO GYMNÁZIA
Počas jarných mesiacov žali žiaci gymnázia v Rajci jeden veľký úspech za druhým.
Postupne priniesli od marca štyri tituly majstrov Slovenskej republiky a až 6 titulov
vicemajstrov SR.
Žiak prvého ročníka Matúš
Danko sa v Martine na juniorských
majstrovstvách SR v jude stal
vicemajstrom v kategórii do 90
kilogramov. Na podujatí štartovalo
viac ako 150 pretekárov. V Behu do
strečnianskych hradných schodov
2022 obsadil v konkurencii 400
pretekárov 23. priečku. Ďalší piati
naši žiaci skončili v hodnotení v top
100 – Michal Kočuta (53. miesto),
Tomáš Jakubský (60. m.), Jakub
Knižka (63. m.), Marko Veselý (74.
m.), Adrián Domanický (76. m.).
Na 17. ročníku Majstrovstiev
Slovenska v mažoretkovom športe
malo naše rodinné gymnázium
štvornásobné zastúpenie a všetky
štyri dievčatá vybojovali krásne
úspechy. Žiačka IV.A triedy Natália
Straňanková sa tešila z troch
titulov prvej vicemajsterky Slovenska a z dvoch titulov druhej
vicemajsterky SR. Andrea Martinková z II.A pridala dva tituly prvej
vicemajsterky, Viktória Čelková
z III.A po jednom titule majsterky
a vicemajsterky a Rebeka Vlčková
z III.A si pripísala až tri tituly majsterky Slovenska. Dievčatá reprezentovali tri mažoretkové kluby
(Rajec, Žilina a Považská Bystrica).
Žiak II.A triedy Michal Kočuta
získal na nedávnych majstrovstvách
Slovenska v karate v konkurencii
pretekárov zo 44 klubov bronzovú

Matúš Danko, žiak I.A triedy

medailu v kategórii kumite juniori
do 76 kg.
Jakub Knižka z II.A vyhral v priebehu sezóny štyri turnaje Národnej
ligy mládeže v športovej streľbe
a umiestnil sa na 1. mieste celkovej
tabuľky. Pridal ešte dva víťazné
turnaje v extralige. Na ďalších troch
turnajoch obsadil 2. miesto.
Zuzana Michaličková zo IV.A obsadila na Európskom pohári v triatlone celkové 13. miesto, keď v B
finále nenašla premožiteľku. Zuzka
bojuje zo všetkých síl o miestenku
na Letné olympijské hry v Paríži
2024.

Žiak I.A triedy Alex Milučký (post
libero) obsadil so svojim tímom VO
AC Uniza 8. miesto na majstrovstvách SR vo volejbale juniorov.
Turnaj sa uskutočnil v Banskej Bystrici od 13. do 15. mája.
Okrem športových úspechov
zbierajú naši žiaci vysoké umiestnenia aj vo vedomostných súťažiach
najvyšších kategórií. Margaréta
Macková, žiačka III.A triedy, obsadila 4. miesto v celoslovenskom kole
súťaže Ruské slovo.
Lívia Frištiková z III.A triedy
vyhrala krajské kolo Olympiády
v ruskom jazyku a v najnáročnejšej kategórii celoslovenského kola
skončila na 6. mieste.
Na 32. ročníku celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš
o hviezdach? sa darilo žiakovi
IV.A triedy Jozefovi Jasenovcovi,
ktorý vyhral okresné kolo, suverénne sa prebojoval cez krajské kolo
do celoslovenského, na ktorom
obsadil 13. miesto.
Každý z našej zostavy 74 žiakov
gymnázia je výnimočný a my sme
hrdí na to, že môžeme Rajeckú
dolinu informovať o cenných úspechoch. Vždy aktuálne informácie
o dianí v gymnáziu Rajec nájdete
na našich sociálnych sieťach Instagram a Facebook.
Mgr. Tomáš Hmíra
Snímka: archív školy

STAVANIE MÁJA V MATERSKEJ ŠKOLE MUDROCHOVA
Hovorí sa, že mesiac máj je lásky čas, a preto je aj v našich tradíciách zakotvené, že
zaľúbení chlapci stavali slobodným dievčatám máje pod okno.
V našej materskej škole pokračujeme v tejto peknej tradícii a 29.
mája sme spolu s rodičmi a priateľmi materskej školy stavali máj.
Každá trieda vystúpila so svojím
programom. Deti spievali piesne
ako – Sadíme my máje, Bodaj by
vás, vy mládenci, Sedemdesiat
sukien mala a mnohé ďalšie, pričom
mali oblečené spolu s pani učiteľkami kroje alebo dievčatá sukne
s modrotlačou.
Na záver programu si všetci
zaspievali spolu s Maločerňanskými
dievčatami za sprievodu heligónky.

Pre rodičov a deti bolo prichystané malé občerstvenie. Zúčastnení
mohli dobrovoľným príspevkom
podporiť našu materskú školu.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme

za účasť a finančnú podporu a tešíme sa na ďalší rok.
Mgr. Bc. Lenka Slyšková,
MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy
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MŠ Obr. mieru: Historická
krása nášho mesta
Pri príležitosti témy Miesto, kde žijem... sme sa vybrali s našimi škôlkarmi na
potulky naším mestom aby sme sa pristavili pri historických budovách, okolo
ktorých prechádzame každý deň.
Mnohí bez povšimnutia a možno
iba s nejakými základnými poznatkami. Počas rozhovoru s deťmi
som sa dozvedela, že niektorí ešte
nenavštívili náš rajecký kostol a dokonca nič nevedeli o našom mestskom múzeu… A tak sme si návštevu týchto historických priestorov
rozvrhli do dvoch dní.
Prvý deň sa nám podarilo navštíviť náš krásny Kostol sv. Ladislava.
Veľmi pekne chcem poďakovať
pánovi Lackovi Stankovi, ktorý nás
previedol jednotlivými časťami
kostola, oboznámil deti s umiestnením sôch v kostole, s ich menami
a príbehmi. Deti si mohli zblízka
obzrieť krstiteľnicu a dozvedeli sa,
že každý z nich ako malé bábätko
bolo na tomto významnom mieste
pokrstený. Snažili sme sa deťom
priblížiť základné historické poznatky a náboženské zvyky a obrady
súvisiace s blížiacou sa Veľkou nocou. Návštevu kostola sme zakončili
spoločnou modlitbou a osobnými
prosbami za mier vo svete, za zdravie a pokoj v našich rodinách.
Ďalšou našou historickou zástavkou bola návšteva nášho mestského

múzea, ktorým nás sprevádzala
pani Julka Marcinová. Patrí jej
obrovské ďakujem za veľmi pekné

a pútavé rozprávanie o zvykoch,
tradíciách z minulosti nášho regiónu. Deti mohli vidieť rôzne náradie,
ktoré v minulosti ľudia používali pri
každodennej práci na poli, remeselnícke náčinie, krosná, mohli si
pozrieť, aký odev nosili v tak ťažkej
dobe chudobné deti a naopak,
bohatšie vrstvy. Veľmi ich zaujali
exponáty zvierat z časti Rajeckej
doliny, fascinovali ich zachovalé
mince a bankovky. Naozaj by sme
nenašli časť múzea, ktorá by bola
pre ne nezaujímavá a nudná, ostáva
mi iba pochváliť našich škôlkarov
za ich aktívne zapájanie sa do
rozhovoru s našou sprievodkyňou
Julkou. Sme radi a vďační, že nám
bol umožnený takýto veľmi pekný,
pútavý kultúrny zážitok. Naši malí
škôlkari sú opäť o niečo múdrejší
a verím, že to nebola naša posledná
návšteva.
Katarína Nováková,
učiteľka MŠ Obr. mieru
Snímka: archív školy
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Rajecký dúhak
V sobotu 14. mája zorganizovala MO SRZ Žilina obvod č. 4 – Rajec rybárske preteky
Rajecký dúhak pre deti a dospelých v love pstruha dúhového na vodnej nádrži
Košiare Rajec.
Pretekom predchádzalo množstvo práce zo strany organizátora,
od zarybnenia, úpravy prístupovej
cesty, pokosenia pobrežia, údržby
pobrežných porastov, zabezpečenia materiálu a surovín na prípravu guľášu, cien pre víťazov, cien
do tomboly až po zabezpečenie
personálu na obsluhu kuchyne
a rozhodcov pre korektný priebeh
pretekov.
V slnečnom počasí, vo výbornej
súťažnej a priateľskej atmosfére
začali preteky už o 8. hodine a končili na pravé poludnie. Pretekov sa
zúčastnilo celkom 138 pretekárov,
z čoho bolo 16 detí vo veku od 10
do 14 rokov a 122 dospelých. Na
rybárske preteky sa prišlo pozrieť aj
veľa návštevníkov, ktorým ponúkali
organizátori pretekov rôzne občerstvenie. Ulovené ryby merali a údaje do súťažných lístkov zapisovali
sektoroví rozhodcovia. Vo veľmi
vyrovnaných pretekoch sa lovil
pstruh, ktorého aktivita stúpala so
zvyšujúcou sa vonkajšou teplotou.
Po pretekoch rybári už s napätím
čakali na celkové výsledky a vyhlásenie poradia. Čakanie na výsledky
si súťažiaci, ale aj deti s rodičmi, vyplnili pri výbornom guláši a hudbe.
Krátko nato sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien.
Víťazmi sa stali:
V kategórii deti: 1. miesto: Samuel Nečeda, 2. miesto: Leonard
Kučák, 3. miesto: Adam Nečeda.
V kategórii dospelí: 1. miesto:

Emanuel Haviar, 2. miesto: Martin
Kopera, 3. miesto: Jakub Kubička.
Prémiovú cenu za najväčšiu rybu
obdržal Martin Kopera s celkovou
dĺžkou 42 cm.
I napriek tomu, že rybárskymi
víťazom sa nemohol stať každý, ani
jedno dieťa neodchádzalo domov
s prázdnymi rukami.
V konečnom dôsledku musíme
poďakovať sponzorom, ktorí darovali ceny pre výhercov, do tomboly,
alebo prispeli na občerstvenie.
Sponzormi akcie boli: mesto Rajec,
Prosard, s.r.o., Zruby Rajec, Dolkam Šuja, a.s., WRC, s.r.o., Dada
nápoje, Kofola, s.r.o., Jaroslav

Mucha, Rybárske potreby Jankech,
vinotéka Anja, Rybárske potreby
Pepo, Wellfyz masáže, Rybaciny
Rajec, kaderníctvo Sonia, záhradníctvo Andrea, stavebniny Fapšo,
Ross, s.r.o, Mapaz Rajec, Farma
Bárdy, Anaj – p. Pekárová, Technokov Rajec, Slovnaft Rajec, pekáreň
Ďuroška, Domachlad Rajec, Nápoje
Jason, rybníky Raková, Drevovýroba Jakubes.
Organizátori ešte raz veľmi pekne
ďakujú všetkým sponzorom za podporu ako aj za všetky ceny.
Ing. Gustáv Mucha, predseda
ObO č. 4 – Rajec
Snímka: archív klubu

POZVÁNKA NA 26. ROČNÍK CYKLOPRETEKOV MEDVEDÍ OKRUH
Populárne preteky na horských bicykloch v Rajeckej doline Medvedí okruh, známe pod
zľudoveným názvom Medveďák, začnú v sobotu 18. júna písať svoju druhú štvrťstoročnicu.
A novú štvrťstoročnicu začínajú
zmenou organizátora, ktorým sa
stalo občianske združenie Medveďák. Ale je to len nový názov
pre tím organizátorov pretekov,
sústredený okolo ich iniciátora a zakladateľa Ing. Jara Stupňana, ktorý

sa podieľal na všetkých doterajších
ročníkoch. A prečo názov o.z. Medveďák a nie Medvedí okruh? Nuž
preto, lebo v budúcnosti by sme
radi pripravili aj iné preteky s iným
názvom z oblasti ďalších voľnočasových aktivít.

Organizačné informácie a pokyny
k tohtoročnému Medveďáku:
Dátum konania: sobota 18. 6. 2022;
Miesto konania: Porubská dolina;
Prezentácia, štart a cieľ: pri
hospodárskej budove Cenzuálu
Palova búda v „Elhotnej“;
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Prezentácia: od 8.30 hod.;
Štart: o 11. hod.;
Vyhlásenie výsledkov: 14.00 hod.;
Dĺžka trate: muži a muži-veteráni:
22 km; ženy, juniori, juniorky a žiaci
do 14 r.: 11 km;
Kategórie: muži do 39 r., veteráni
40-49, 50-59, nad 60 r, juniori, ženy,
juniorky, žiaci do 14 r.(len v sprievode dospelej osoby nad 18 r.)
Pretekár s najlepším časom zo štartujúcich z mesta Rajec bude vyhlásený za MAJSTRA RAJCA v MTB
(tento rok pod záštitou primátora
mesta).
Prihlášky: možnosť on-line do
14. 6. 2022 alebo v sobotu na
mieste štartu 18. 6. 2022
Viac informácii: www.medvedak.sk
Športový riaditeľ pretekov: Ing.
Jaroslav Stupňan, kontakt: jarostupnan@gmail.com
Organizačný riaditeľ: Janka
Žideková, kontakt: jkoledovazidekova@gmail.com

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

Rajčan

Rajčan je tu pre
vás už 65 rokov

Pozývame nielen všetkých cyklistov (bikerov, bajkerov), ale tiež
verejnosť, na toto športové podujatie, ktoré sa uskutoční v prekrásnej
Porubskej doline, ktorú môžeme
považovať za génius loci rajeckého
chotára.
Medveďák, o.z.
Snímka: archív klubu

Rajčan 4/1967

Rajčan 2/1970

Rajčan

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI
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NAŠI HRÁČI V AKCII –
ÚSPECHY V PLNOM PRÚDE
Zápasy na turnaji zmiešaných
družstiev v kategórii do 10 r. dopadli
pre Dianku Dávidíkovú nad očakávania dobre. Vynikajúce druhé miesto
v hosťovaní za Benet LTC Bytča je
viac ako sľubný úvod sezóny pre
našu talentovanú hráčku z Jasenového. „Dida“ sa okrem poctivých
tréningových procesov v domácom
prostredí v Rajci zapája už aj do tenisového diania v MatchPoint Tennis
Academy v Považskej Bystrici.
Mladšia sestra Natália „Naty“ Dávidíková nastúpila v májový víkend
na turnaji zmiešaných družstiev
do 8 rokov, taktiež v hosťovaní za
bytčiansky klub. Prvé turnajové
skúsenosti na dvorcoch TK Žilina jej
priniesli tretie miesto a nezabudnuteľné športové zážitky.
V súťaži družstiev v kategórii
dorastencov II. triedy nastúpili bratia
Tobiáš „Tobi“ a Bohdan „Bobo“ Jonekovci za TK Sparta Považská Bystrica „B“ na rajeckých kurtoch proti
TK Ružomberok. Svojimi výkonmi
zamakali, obaja vyhrali svoje dvojhrové zápasy a prispeli k celkovému
víťazstvu 4:2 proti súperom z Liptova. Chalani sa okrem tenisu venujú aj
iným športom. Na Rybníku Košiare
vybojoval Bohdan na majstrovstvách
Slovenska juniorov v kros duatlone
5. miesto. Gratulujeme k skvelému
výkonu a umiestneniu.
Tradične sa výsledkovo darilo
aj Sofii Paukovej. Na dvorcoch
v Novej Dubnici získala na Letných
majstrovstvách Stredoslovenského
regiónu v kategórii dorasteniek 3.
miesto vo štvorhre. O týždeň neskôr
v Žiline na Letných majstrovstvách
Stredoslovenského regiónu v kategórii starších žiačok vybojovala
výbornými výkonmi proti najkvalitnejším súperkám titul vo štvorhre.
Oba úspechy dosiahla s deblovou
partnerkou Kristínou Kubalovou (TK
Žilina).
Text a snímka: TK Rajec

SPOMIENKA NA OSLOBODENIE
MESTA RAJEC
Pri Pamätníku oslobodenia na Námestí SNP v Rajci sa
28. apríla o 11. hodine konalo spomienkové stretnutie
obyvateľov mesta a okolia pri príležitosti pamiatky na
oslobodenie mesta a okolitých obcí v Rajeckej kotline.
Pietnu spomienku spojenú
s kladením vencov, zorganizovalo
mesto Rajec v spolupráci s miestnou ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za účelom
pripomenutia si tohto významného
dňa v novodobej histórii mesta.
Vďační obyvatelia Rajca a okolia
vzdali vďaku a úctu svojim osloboditeľom a pripomenuli si pamiatku
Rajčanov, ktorí zahynuli počas 2.
svetovej vojny. Podujatia sa zúčastnili vedúci predstavitelia mesta na
čele s primátorom ako aj prizvaní
hostia spolu so zástupcami a členmi ZO SZPB. Osobitne nás potešila
účasť detí z MŠ pôsobiacich v Rajci
a ostatných prevažne starších obyvateľov. O hudobný sprievod sa postarali žiaci zo ZUŠ Rajec. Členov
našej ZO SZPB potešilo, že tradícia
pripomenutia si pamiatky na deň
oslobodenia Rajca sa po mnohých
rokoch opäť vrátila späť a myšlienka členov ZO SZPB znovuobnoviť
túto tradíciu, našla porozumenie
u predstaviteľov nášho mesta, ktorí
toto vydarené podujatie zorganizovali a sami aktívne na ňom
vystúpili, za čo im v mene našej ZO
SZPB srdečne ďakujeme! Zároveň
naše poďakovanie patrí všetkým

tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k jeho zdarnému priebehu.
Mesto Rajec a celú Rajeckú dolinu oslobodzovala Červená armáda,
v zostave ktorej bojovali vojaci 18.
pešej divízie, 6. armádneho zboru,
4. Rumunskej kráľovskej armády pod velením generálporučíka
Nicolae Dascalesku z južnej časti
Rajeckej kotliny a ako prví vstúpili
na územie mesta ráno o cca 5.
hodine 29. 4. 1945 a ďalej pokračovali v bojoch smerom na Súľovské
skaly. Od Kuneradu oslobodzovali
Rajeckú kotlinu príslušníci 1. Československého armádneho zboru
ako súčasť 2. ukrajinského frontu.
V dňoch 29. – 30. 4. 1945 boli
oslobodené všetky obce Rajeckej
kotliny.
Členovia ZO SZPB v Rajci, ako
zaznelo aj na tomto stretnutí, si
budú aj v budúcnosti pripomínať
tento pamätný deň a pripomínať
najmä mladej generácii, kto nás
oslobodil spod jarma fašizmu
s cieľom, aby mladá generácia už
nikdy nezažila už žiadne hrôzy
vojny.
Ing. Karol Dobeš,
člen ZO SZPB v Rajci
Snímka: archív ZO SZPB
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Informácie
z Cenzuálu
V mesiaci apríl sa konalo jedno riadne zasadnutie
výboru, ktorého sa zúčastnili všetci jeho členovia.
Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo
20. apríla, sa riadilo schváleným
programom, pričom hlavným
bodom programu bola príprava
valného zhromaždenia spolupodielnikov nášho pozemkového
spoločenstva.
Ako sme už v predchádzajúcom čísle mesačníka Rajčan
informovali, valné zhromaždenie
sa konalo v nedeľu 29. mája 2022
v Kultúrnom dome v Rajci. Výbor
skonštatoval, že pozvánky na
konanie valného zhromaždenia
boli rozposlané všetkým členom
Cenzuálu spolu s ostatnými materiálmi. Prílohu pozvánky tvorili:
správa o činnosti Cenzuálu za rok
2021, hospodársky plán na rok
2022 spolu s plánom investícií,
návrh rozdelenia zisku a výplata
dividend vo výške 55,00 eur na 1
hlas, ako aj splnomocnenie iného
zástupcu v prípade, že pozvaný
člen sa nemôže zúčastniť konania
valného zhromaždenia.
Ďalej sa výbor zaoberal aktuálnymi výrobno-ekonomickými
otázkami hospodárenia Cenzuálu
od začiatku tohto roku. Výbor
zobral na vedomie informáciu
predsedu o aktuálnej ťažbovej
a odbytovej situácii dreva a výrobkov z neho, keď konštatoval,

že situácia je priaznivá. Zaznamenali sme zvýšený záujem o palivové drevo, či už v 4-metrových
dĺžkach, alebo aj o štiepané. Práce pokračujú v obvyklom režime
v pestovnej činnosti a aj v lesnej
škôlke. Naplno sa využíva zakúpený malotraktor aj s prídavnými
zariadeniami najmä pri príprave
pôdy v lesnej škôlke, ako aj iných
prácach.
Čo sa týka ekonomickej oblasti, situácia je štandardná, máme
vysporiadané všetky záväzky
a pohľadávky sú v lehote splatnosti. Výbor tiež schválil niektoré
aktivity, konané v mesiacoch máj
a jún v Porubskej doline a to pre
OZ Tilia stretnutie v sedle pod
Hnilickou Kýčerou, spojené so sv.
omšou, ktoré sa uskutočnilo 8.
mája a pre OZ Medveďák tradičné
cyklokrosové preteky v našich
lesoch, ktoré budú 18. júna.
Na záver zasadnutia výbor vyslovil prianie, aby valné zhromaždenie členov prebehlo normálne
s čo najvyšším počtom účastníkov a aby guľáš z diviny, ktorý
pripravia členovia PZ Mladý háj,
všetkým chutil.
Za výbor:
Ing. Karol Dobeš, člen
Snímka: archív CS PS

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

Rajčan

Narodili sa
Jakub Smutný – marec

Zosobášili sa v Rajci
Veronika Ščasná
a Tomáš Rybár – 6.5.2022
Lenka Holešová
a Ing. Jakub Rybár – 6.5.2022

Opustili nás
Miroslav Slotta 1953 – 1.5.2022
Vladislav Kasák 1957 – 5.5.2022
Mária Špániková 1939 – 16.5.2022
Uverejnené so súhlasom menovaných
osôb alebo ich rodinných príslušníkov.

SPOMIENKY
Roky bežia, čas sa nezastaví, ale
v našich srdciach ste stále s nami.
Dňa 23.6.2022 si pripomenieme
20. výročie úmrtia

ANNY PAVLÍKOVEJ.
Dňa 14.8.2022 si pripomenieme
50. výročie úmrtia

KAROLA PAVLÍKA.
Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 8. júna 2022 si pripomíname 16 rokov od úmrtia nášho
drahého manžela, otca, starého
otca, prastarého otca

JURAJA PEKARU.
Lesná škôlka

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Rajčan

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

inzercia
inzercia

inzercia

AKCIA -20% do 30.6.2022
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

MESTO RAJEC ĎAKUJE

TOMÁŠOVI SMUTNÉMU
za výstavu fotograﬁí
Príroda objektívom
a
ZUŠ RAJEC
za výstavu prác žiakov výtvarného
odboru
inzercia
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MESAČNÍK MESTSKÉHO
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Rajčan

inzercia

SI NA SPRÁVNEJ ADRESE!
PRIJMEME DO PRACOVNÉHO
POMERU
l
l
l

Predavač/ka mäsa a mäsových
výrobkov
Zástupca/kyňa predajne mäsa
a mäsových výrobkov
Vedúci/ca predajne mäsa
a mäsových výrobkov
DO PREDAJNE: MÄSIARSTVO U BÝKA RAJEC,
SMREKOVA 174/8, 015 01 RAJEC

Plný pracovný úväzok | NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ
INFORMÁCIE: 0910 476 713
www.tauris.sk | www.masiarstvoubyka.sk

MESTO
RAJEC

nedeľa | 19.6.2022 | 16.00 hod.
KULTÚRNY DOM V RAJCI
Vstupné: 12,00 € / osoba
Predpredaj vstupeniek od 2.5.2022:
Mestská knižnica Rajec (po - pia: 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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