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MESTSKÝ ÚRAD MÁ NOVÚ
ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU
Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom,
investičnými akciami, či témy, ktoré sa prerokúvajú
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky
položila Zuzana Ščasná.
Plánujú sa odstrániť nevyhovujúce hracie prvky po meste, na niektorých uliciach sa odstránia celé
ihriská – budú sa na tieto miesta
postupne dopĺňať nové vyhovujúce
hracie prvky?
Bohužiaľ, dobieha nás stav a vek
väčšiny detských ihrísk, ktoré už sú
podľa súčasnej legislatívy nevyhovujúce a sme nútení ich postupne
odstrániť. Na kompletnú obmenu
nie sú financie a nebolo by to ani
koncepčné riešenie. V súčasnosti
máme veľa miest, kde je po jednom
prvku, napr. hojdačka, po sídliskách
je tiež veľa pieskovísk, ktoré sú pomerne veľké a využívané minimálne.
Do budúcnosti uvažujeme vybudovať skôr väčšie komplexné detské
ihriská, v ideálnom prípade oplotené. Máme vytipované lokality, kde
ich chceme situovať, pri ich výbere
sme zohľadňovali rôzne faktory,
demografický vývoj a pod.
Tieto investície však vyžadujú
poriadnu prípravu a, samozrejme,
financie. Dovtedy budeme postupne odstraňovať najmä prvky menej
používané, tam, kde by vzniklo
„hluché“ miesto, zatiaľ presunieme
iné prvky, ktoré ešte vyhovujú.

Nevyhovujúce hojdačky na Partizánskej ulici

V minulom čísle ste spomínali,
že sa začne s opravou chodníkov.
Už viete, kedy sa začnú vykonávať
práce?

Po náročnom období v súvislosti s koronavírusom, ktoré sme
okrem iného využili na dôkladnú
prípravu niektorých investícií, konečne nadchádza obdobie, kedy
ideme vybrať zhotoviteľa a realizovať rekonštrukciu chodníkov tak,
ako som písal v predošlom čísle
mesačníka Rajčan. Ide o investíciu
za viac ako 500 000 eur, preto aj
verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude chvíľku trvať, stále však
počítam s termínom začiatku realizácie stavebných prác – august
2020.
Do tej doby by som chcel požiadať obyvateľov ulíc, ktorých sa to
týka (S. Chalupku, J. Kráľa, Obrancov mieru, Športovej, Kostolnej,
Nádražnej v časti popred Klub
dôchodcov, Sládkovičovej, ceste
na Krivín), v prípade, že plánujú realizovať napr. prípojku alebo vedia,
že budú v budúcnosti akokoľvek
zasahovať do chodníka, aby ju zrealizovali, resp. konzultovali postup
s oddelením investičnej výstavby
na MsÚ. Dotknutí obyvatelia budú
ešte na toto upozornení prostredníctvom informačného letáku.
Mestský úrad prešiel v minulom
roku auditom a jedným z výstupov je aj nová organizačná štruktúra MsÚ.
Od začiatku júna je na mestskom úrade platná nová organizačná štruktúra, ktorá je logickým
vyústením procesného auditu,
ktorý bol započatý v roku 2019.
Jeho cieľom bola racionalizácia
procesov a zefektívnenie chodu
mestského úradu. Aj keď v rámci
tejto organizačnej zmeny došlo aj
k personálnym zmenám, nebolo
to primárnym cieľom. Od začiatku
tvrdím, že nebudem vymieňať ľudí
iba preto, že to niekto z nejakých
dôvodov očakáva. Tu však moja jedenapolročná skúsenosť v spojení
s výsledkami auditu vygenerovali
aj potrebu personálnych zmien.
Čo sa týka novej štruktúry,

najpodstatnejšími zmenami prešlo oddelenie výstavby, ktoré sa
rozdelilo, a vzniklo nové oddelenie
údržby a služieb, čo sa postupne pretransformuje na technické
služby ako samostatnú organizačno-právnu jednotku v rámci mesta.
Dovtedy bude poverená vedením
tohto oddelenia vedúca oddelenia
investičnej výstavby. Vytvorené
bolo taktiež oddelenie strategického rozvoja mesta, sem budú patriť
najmä dotácie, eurofondy a verejné obstarávanie. Táto agenda bola
tiež odčlenená od výstavby, oddelenie bude bez vedúceho, v mojej
priamej pôsobnosti. Zásadnými
zmenami prešlo aj finančné, po
novom ekonomické oddelenie,
kde bolo popresúvaných viacero
agend. Z ďalších zmien – podateľňu už nenájdete na sekretariáte, z ktorého tiež odišli kultúrne
a športové dotácie, ktoré už rieši
oddelenie kultúry a športu. Viac sa
dozviete zo samotnej organizačnej
štruktúry, zverejnenej v tomto čísle
mesačníka Rajčan (poznámka:
nájdete ju na s. 8 - 9).
Je nutné doplniť, že tieto zmeny
sprevádza tiež vytvorenie zásadných riadiacich dokumentov
úradu, ako pracovný poriadok,
organizačný poriadok, nový poriadok odmeňovania, ako aj vypracovanie nových pracovných zmlúv
pre všetkých zamestnancov, spolu
s novými pracovnými náplňami,
ktoré jednoznačne definujú rozsah
pracovných povinností jednotlivých zamestnancov a určujú aj ich
kompetencie.
Spomínali sme v Rajčanovi, že
sa plánujú aj vodozádržné opatrenia v meste. Budú sa robiť nejaké
opatrenia už v tomto roku?

www. raj e c . s k

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
je podaná, žiaľ, aj vzhľadom na
mimoriadnu situáciu si myslím, že
k realizácii tohto projektu nedôjde
v tomto roku. To už by musel byť
v tomto čase schválený, pretože
veľa času si vyžadujú úkony nasledujúce práve po schválení projektu. Pevne však verím, že budeme
v tejto výzve úspešní a v areáloch
základnej školy, ako aj materských
škôl vodozádržné opatrenia zrealizujeme.
Mnoho stromov hlavne na sídliskách je prestarnutých, prerastených, sú veľmi husto posadené,
koreňový systém stromov začína
poškodzovať chodníky a je možno otázkou času, kedy niekoho
ohrozia na živote. Neuvažujete
o revitalizácii zelene v meste?
Čo sa zelene týka, je to veľmi citlivá téma a problematika,
preto mám zámer dať vypracovať
pasport verejnej zelene a plán
údržby zelene, ktorý bude obsahovať, keď to veľmi zjednoduším, presný rozsah a postup pri
kosení, pri úprave živých plotov
a, samozrejme, stromov. Cieľom
je sledovanie, optimalizácia letnej
údržby a čo najefektívnejšia správa
verejnej zelene. Bude obsahovať
mapovú a textovú časť. Je nutné
sa seriózne a odborne zaoberať
najmä stromami, ktoré aj na sídliskách či v areáloch materských škôl
sú už pomerne staré a je reálna
obava, že ohrozujú prinajmenšom mestský majetok, ak nie až
zdravie občanov. Nechcem však
odstraňovať zeleň bez odborného
podkladu, aj tu chcem postupovať
koncepčne, preto v rámci plánu
údržby bude odborníkom pomenované, ktoré stromy pôjdu dole,
v akom časovom horizonte a kde
a akú náhradnú výsadbu zrealizujeme.

Prehustená výsadba na sídlisku Sever
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JÚNOVÉ ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

4. júna 2020 sa
uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Rajci.
MENOVANIE NOVÉHO
NÁČELNÍKA MSP V RAJCI
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 113/2019 zo dňa
12. decembra 2019 bola schválená
komisia pre výberové konanie na
obsadenie funkcie náčelníka MsP
v Rajci. Táto výberová komisia bola
zložená zo všetkých poslancov
MZ. Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka MsP bolo
vyhlásené a zverejnené na úradnej
tabuli mesta, webovej stránke mesta Rajec, v týždenníku Žilinský večerník, na webovom sídle Profesia.
sk a istp.sk. Na výberové konanie
boli pozvaní dvaja uchádzači, ktorí
spĺňali schválené kritériá výberového konania.
Výberové konanie sa uskutočnilo
dňa 26. mája 2020 formou osobného pohovoru. Na tento osobný
pohovor sa dostavil len jeden uchádzač. Výberová komisia na svojom
zasadnutí vyhodnotila výsledok
výberového konania a odporučila
do funkcie náčelníka MsP v Rajci
vymenovať Mgr. Adriana Begáňa. Poslanci na svojom zasadnutí
menovali za nového náčelníka
MsP v Rajci Mgr. Adriana Begáňa,
ktorý sa svojej funkcie ujme dňa
1.8.2020.
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
MSÚ RAJEC
Dňa 29. mája 2020 bol primátorom vydaný nový organizačný poriadok MsÚ Rajec vrátane novej organizačnej štruktúry MsÚ. O novom
vydanom organizačnom poriadku
MsÚ poslancov v zmysle § 13 ods.
4 písm. d) Zákona č. 369/1990

Zb. zákonov o obecnom zriadení
v platnom znení poslancov podrobne informoval primátor mesta
formou prezentácie. Taktiež poslancom predstavil novú organizačnú
štruktúru MsÚ, ktorá je zverejnená
aj na webovom sídle mesta. Okrem
iného sa zmenili názvy jednotlivých
oddelení MsÚ, a to:
 odd. vnútornej správy a matriky sa zmenilo na organizačno-administratívne oddelenie,
 odd. finančné sa zmenilo na
ekonomické oddelenie
 oddelenie výstavby a ŽP sa
zmenilo na oddelenie investičnej
výstavby a životného prostredia
 oddelenie kultúry sa zmenilo na
oddelenie kultúry a športu
Na základe vykonaného personálneho auditu došlo k rôznym
personálnym zmenám, o ktorých
primátor poslancov podrobne
informoval. Poslanci jednomyseľne
zobrali túto informáciu na vedomie.
ZMENA ZAPISOVATEĽKY
KOMISIE PRE ŠKOLSTVO,
KULTÚRU A ŠPORT
Vzhľadom na organizačné zmeny
a organizačný poriadok MsÚ Rajec
primátor mesta navrhol odvolať
p. Blanku Porubčanskú z funkcie
zapisovateľky komisie pre školstvo,
kultúru a šport a na jej miesto
menovať p. Annu Tordovú. Dodal,
že túto funkciu by mala vykonávať
vedúca oddelenia kultúry, ktorou je
momentálne p. Tordová. Po krátkej
diskusii poslanci odvolali z funkcie
zapisovateľky komisie pre školstvo,
kultúru a šport p. Blanku Porubčanskú a na jej miesto menovali p.
Annu Tordovú.
Alena Uríková,
poverená vedením
organizačno-administratívneho
oddelenia
Snímka: archív MsÚ
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NETRADIČNÉ RAJECKÉ KULTÚRNE LETO
Rok 2020 je zatiaľ plný
zmien, ktoré zásadne
ovplyvňujú všetky
oblasti nášho života.
V prvom rade zavedené obmedzenia majú ešte stále zásadný
vplyv na organizovanie kultúrnych
podujatí v meste. Ďalšou dôležitou
skutočnosťou je výrazné zníženie
podielových daní – teda podstatne
nižší príspevok štátu na chod mesta. Mesto a jeho organizácie museli
veľmi zodpovedne prehodnocovať
svoje rozpočty a znižovať náklady.
Samozrejme, dotklo sa to aj kultúrneho života v našom meste.
Začína leto a určite všetci netrpezlivo čakáte na tradičný Rajecký
jarmok a Rajecký maratón. Aj tu
musela nastať zásadná zmena
a v sobotu 8. augusta sa bude konať len športová časť. 37. rajecký
maratón odštartuje na námestí o 9.
hodine a doplnia ho ďalšie sprievodné športové akcie. Rajecký jar-

mok sa v tomto roku konať nebude
a nebudú ani koncerty na námestí.
Pozývame vás však v tento deň na
futbalový štadión, kde vás bude
celé popoludnie zabávať Sranda
Banda a večer výborná hudobná
skupina Exil.
Aby sme mohli mať v tomto roku
kultúrne leto a popritom dodržali
aj stanované obmedzenia, letné
akcie budú na futbalovom štadióne. Rozbehli sme úzku spoluprácu

s Bistrom IHRISKO a o všetkom,
čo sme spoločne pripravili, vás
budeme včas a podrobne informovať. Je škoda, že viac organizácií
a podnikateľov neprejavilo záujem
o spoluprácu s nami počas letných
mesiacov. Mohli sme spoločne pripraviť bohatšie kultúrne leto.
V tomto čísle Rajčana získate
informácie aj o ďalších kultúrnych podujatiach, ktoré sú už
dohodnuté na jeseň. V októbri
u nás privítame Kollárovcov, deti
zabaví Paci Pac a dlho očakávané
divadelné predstavenie Milenec si
pozrieme v novembri. Vstupenky,
ktoré ste si zakúpili na pôvodný
termín (15.3.2020), samozrejme,
platia aj na náhradné prestavenie.
A bude možnosť ešte si aj vstupenky zakúpiť.
Tešíme sa, že sa už čoskoro spolu stretneme na akciách, ktoré pre
vás pripravujeme!
A. Tordová,
odd. kultúry a športu
Snímka: archív MsÚ

Informácie z Cenzuálu
Plánované zasadnutie výboru sa konalo 27. mája. Program zasadnutia bol v zmysle
plánu, ale hlavným bodom boli hospodársko-ekonomické výsledky za prvý štvrťrok,
o ktorých informoval predseda a ekonómka.
Obidvaja konštatovali, že hospodársky výsledok Cenzuálu je
zisk 74-tisíc eur a je porovnateľný
s výsledkom rovnakého obdobia
minulého roku.
Členovia v rozprave k tomuto
bodu sa zaujímali najmä o dopad
koronakrízy na hospodárenie
a ekonomiku spoločenstva v tomto roku. Všetci členovia výboru
sa zhodli, že negatívny dopad
koronakrízy na výsledky hospodárenia sa prejaví už v nasledujúcom
období a s negatívnym dopadom
sa budeme vyrovnávať ešte dlhé
obdobie.
Za hlavný problém považuje
výbor veľký pokles dopytu po
drevnej hmote a najmä výrazný
prepad ceny dreva a výrobkov
z neho. U niektorého sortimentu
predajná cena dokonca nepokryje ani výrobné náklady, a preto
výbor prijal opatrenie dočasne

nevyrábať daný sortiment a zmeniť štruktúru výroby v prospech
rentabilných výrobkov.
V bode rôzne boli prerokované
niektoré aktuálne informácie
z pestovnej a ťažobnej činnosti
v lese a výrobe na stredisku Píla.
Predseda nás tiež informoval
o skutočnosti, že viac ako 26 hektárov lesných pozemkov, o ktoré
sme sa takmer štyri roky sporili
so SPF Bratislava, je definitívne
zapísaných v katastri na členov
Cenzuálu.
V mesiaci jún bolo riadne
zasadnutie výboru dňa 17. júna.
Po zraze na dvore všetci členovia
výboru nastúpili do pripravených
áut a vybrali sa na kontrolnú obhliadku doliny Porubská. Cieľom
kontrolnej prehliadky bolo na
vlastné oči vidieť, ako hospodárime v lese, aký je stav porastov
a podobne. Vydali sme sa cestou

po viac ako 6 km zvážnice po pravej strane našej doliny so začiatkom v Mladom háji. Keďže svietilo
ešte slnko, naskytol sa nám z výšky kopcov nádherný pohľad na
celú slnkom zaliatu opačnú stranu
doliny Porubská. Všetci členovia
výboru boli uchvátení nádhernou
scenériou našich krásne zelených
stromov v lese a spolu si uvedomili, že túto krásu musíme zachovať
rozumným hospodárením aj pre
budúce generácie. Po návrate
v zasadačke, ešte plní krásnych
zážitkov, sme pokračovali v rokovaní. Výbor prerokoval konkrétne
akcie jednotlivých opráv úsekov
cesty do Porubskej, vysprávky
výtlkov na zvážniciach, ako aj
čistenie priepustov.
Bol schválený tiež plán práce
výboru na 3. štvrťrok.
Za výbor spoločenstva Ing.
Karol Dobeš
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PREDSA SME SA DOČKALI
AJ NA LIPOVEJ ULICI...

Prvý jún v tomto roku bol naozaj netradičný. Za prísnych podmienok nastúpili do
našej školy desiatky školákov (až 90 percent). Prišli tí najdrobnejší: prváci, druháci,
tretiaci, štvrtáci. Druhý stupeň zastupovali piataci.

Všetko bolo iné: vzájomné odstupy, meranie teploty, dezinfekcia, rúška... Tajomné očakávanie
niečoho nového – trochu neznámeho. Ale jedno sme mali spoločné – neuveriteľnú iskru v očiach
a ÚSMEV, skrytý v rúškach. Fakt
sme sa tešili a fakt sme sa začali
učiť. Síce trochu netradične, ale
predsa. Žiadne písomky, žiadne
skúšanie, žiadne známky. Taká
pohoda. Veľa sme opakovali,
objavovali nové veci, tvorili projekty, vizitky... A naozaj sme boli
disciplinovaní. Všade: v triedach,
na chodbe, v školskej jedálni.
Medzitým sa diali aj iné veci.
Prebiehali súťaže – online formou.
A tak žiaci riešili MATEMATICKÉHO KLOKANA. A bolo ich 140.
Najlepším online výsledkom bol
úspech nášho žiaka Maxa Fraštiu
zo 7. ročníka. V krajskom kole
geografickej olympiády, ešte
začiatkom druhého polroka tohto
školského roka, získal 1. miesto.
Ako víťaz postúpil do krajského
kola, ktoré sa kvôli COVIDU-19
neuskutočnilo.
Ako náhrada krajského kola
bola postupujúcim žiakom po-

núknutá možnosť zapojiť sa do
celoštátneho kola geografickej
súťaže GQIQ, ktorá sa uskutočnila
začiatkom júna pod
záštitou Slovenskej komisie
Geografickej
olympiády
s podporou
Iuventy
– Slovenského
inštitútu

mládeže. Tejto súťaže sa zúčastnilo 86 postupujúcich žiakov zo
všetkých krajov Slovenska. Náš
Max získal 11. miesto. Sme na
neho pyšní a z jeho úspechu sa
veľmi tešíme.
Školský rok sa končí. Bol netradičný, zvláštny, úplne iný. Ľudia
v ňom boli aj prítomne neprítomní. Ale všetkým, ktorí sa ho aktívne zúčastňovali, ktorí v ňom žili,
tvorili ho, patrí POĎAKOVANIE.
Krásne prázdniny, školáci!
ZŠ Lipová, Rajec
Snímka: archív školy

Max Fraštia

MŠ MUDROCHOVA: V MATERSKEJ
ŠKOLE SA ZASTAVIL ČAS
V Materskej škole na Mudrochovej ul. sa od 16. marca zastavil čas. Koronavírus
COVID-19 zavrel materskú školu na dva a pol mesiaca. Deťom bolo veľmi smutno za
kamarátmi, ale aj za pani učiteľkami a ostatnými zamestnancami.
Aj personálu a pani učiteľkám
sa veľmi cnelo za deťmi a prácou,
ktorú majú tak radi. Deti boli
nútené zostať doma s rodičmi
a nevychádzať istý čas von. Vonku museli nosiť rúška a riadiť sa
opatreniami z televíznych novín.
Postupne sa koronavírus začal
strácať a deti mohli opäť 1. júna
nastúpiť do materskej školy,
zatiaľ však iba v obmedzenom

režime s rúškami a pravidelnou
dezinfekciou rúk. Nenastúpili
teda všetci, nakoľko niektoré
pani učiteľky zostali doma, lebo
boli v rizikovej skupine. Fungovať
mohli 3 triedy.
Deti boli veľmi šťastné, že konečne po dlhom odlúčení videli
svojich kamarátov a mohli sa
s nimi zahrať. Kvôli koronavírusu prišli naši škôlkari tento rok

nielen o plavecký výcvik, ale aj
o ďalšie výlety a akcie vrátane
rozlúčky s predškolákmi, na ktorú sa každý rok veľmi tešia. Žiaľ,
tento rok iba dostanú darčeky.
Materská škola bude v júli zatvorená, fungovať bude Materská
škola na Obrancov mieru. V auguste sa opäť tešíme na detičky
v našej materskej škole!
MŠ Mudrochova

Rajčan
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Gymnázium Javorová: Rekapitulácia...
Každý školský rok má svoj začiatok a svoj koniec. Na
konci školského roka obvykle hodnotíme dosiahnuté
výsledky, analyzujeme, rekapitulujeme.
2. septembra 2019 sme privítali
v našom gymnáziu prvákov, ktorí sa
rozhodli vyskúšať niečo nové a nastúpili do novootvorenej bilingválnej
slovensko-ruskej sekcie. Hneď na
začiatku septembra sme sa zapojili do Európskeho týždňa mobility
a Európskeho týždňa športu. Témou
tohto ročníka bola Bezpečná chôdza
a cyklistika so sloganom Prejdime sa spolu, a preto sme podnikli
vychádzku do okolia nášho mesta
po trase Rajec - Žibrid - Zbyňov.
Dokument o Iráne od dvojice obľúbených cestovateľov ponúkol našim
žiakom všestrannú charakteristiku
tejto starobylej krajiny. Európsky deň
jazykov sa stal na našej škole peknou
tradíciou. Žiaci spolu s vyučujúcimi
pripravili prezentácie, kvízy, zaujímavé jazykolamy a prváci bilingválnej sekcie si pripravili jednoduchú
rozprávku Teremok.
V polovici októbra sa uskutočnilo
v priestoroch školy slávnostné otvorenie panelovej výstavy s názvom
Heydrichiáda a návraty lidických
detí. Možnosť navštíviť ju využili aj
okolité základné školy.
Na pozvanie Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans
sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili
spomienkovej slávnosti, konanej
na počesť padlých hrdinov 1. a 2.
svetovej vojny. Ich pamiatku si uctili
slávnostným kladením vencov pri
Pamätníku J. Gabčíka v jeho rodnej
obci Poluvsie. Už druhýkrát sa naše
gymnázium zapojilo do jedinečného
projektu, ktorého hlavným organizátorom je Bratislavský chlapčenský
zbor. Projekt bol určený pre žiakov
2. a 3. ročníka. Išlo o moderný koncert. Žiaci si mohli vybrať prostredníctvom internetu jednu z dvoch
skladieb a sledovať ju na interaktívnej tabuli.
15. október sa stal nezabudnuteľným dňom pre našich štvrtákov.
Príležitosť spomenúť veselé príhody
z uplynulých školských rokov, ale
aj beztrestne parodovať niekoho
z učiteľského zboru je neodmysliteľnou súčasťou stužkovej slávnosti.
Študentská hymna Gaudeamus
igitur zaznela v Kultúrnom dome
v Konskej. Tretiaci zorganizovali
imatrikulačnú slávnosť a niesla sa

v duchu hippies outfit.
Medzinárodný deň študentstva
sme oslávili účasťou na divadelnom
predstavení Lakomec v podaní Mestského divadla z Trenčína v Dome odborov. Po skončení študenti navštívili
zrekonštruovaný Rosenfeldov palác
alebo absolvovali vychádzku po
zaujímavých pamiatkach Žiliny.
16. decembra sa uskutočnilo
príjemné stretnutie pri stromčeku za
prítomnosti rodičov, starých rodičov
a príbuzných žiakov 1. ročníka. Zámerom bolo priblížiť vianočné a novoročné zvyky a tradície v Rusku.
V príjemnej valentínskej atmosfére
sa 14. februára uskutočnil školský
volejbalový turnaj o pohár riaditeľky
školy, ktorý si zaslúžene vybojoval
tím III.A. V 1. polroku prebehla aj
príprava na jednotlivé predmetové
olympiády a vedomostné súťaže,
ktoré sa uskutočňujú prevažne
v druhom polroku. Vzhľadom na
vzniknutú situáciu sa väčšina predmetových olympiád nezrealizovala.
16. marca sa pre mimoriadnu
situ-áciu, spôsobenú COVID-19, zavrela brána našej školy pre všetkých
učiteľov a žiakov. Celý vyučovací
proces sa preniesol do pohodlia domova. Táto situácia nás zastihla nepripravených využívať všetky možnosti portálu Edupage. Nemali sme
skúsenosti s online hodinami a využívaním komunikácie prostredníctvom
napr. MS TEAMS, ZOOM. Učitelia
hodnotili dištančné vzdelávanie
ako časovo mimoriadne náročné,
siahajúce až do neskorých večerných
hodín. Nebolo jednoduché pripraviť
pre žiakov učebný materiál, zadať
úlohy, skontrolovať ich a poskytnúť
žiakom spätnú väzbu. Problematickým sa ukázalo aj skutočné overenie
zvládnutia preberaného učiva. Ako
dištančné vzdelávanie vnímali naši
žiaci, čo im prinieslo a aké boli bariéry, sa dozvieme v dňoch 29. a 30.
júna na spoločnej reflexii uplynulého
obdobia.
Maturitná skúška prebehla administratívnou formou. Nekonala sa
tradičná veselá rozlúčka so školou.
Naši maturanti si nevyskúšali odpoveď za zeleným maturitným stolom,
nepocítili napätie a strach, či maturitná skúška dopadne dobre. Ma-

Tohtoroční maturanti

turitné vysvedčenie s dátumom 15.
máj 2020 sme im odovzdali v tichosti
a akosi smutne v škole. Emotívne
zafarbenie ukončenia štvorročného
štúdia sa vytratilo.
Na prijímacích skúškach, ktoré tiež
prebehli administratívnou formou,
sme sa nestretli ani s našimi budúcimi prvákmi. Každý úspech začína
tým, že sa rozhodneme niečo nové
vyskúšať. Pre nás to bolo otvorenie
slovensko-ruskej bilingválnej sekcie.
Teší nás, že môžeme v tomto novom
študijnom odbore pokračovať otvorením novej triedy prvého ročníka.
Kto sa sústavne neučí a nezlepšuje, ten v konkurencii zanikne
(Deming). Táto myšlienka podnietila autorov k napísaniu projektu
Cezhraničný gymnaziálny klaster
G13. Jeho špecifickým cieľom je
zvýšenie kvality cezhraničného
profesijného a odborného vzdelávania. Ambíciou projektu je vytvorenie
stabilného cezhraničného gymnaziálneho klastra, v ktorom budú všetky
partnerské školy realizovať spoločné
vzdelávanie pedagógov. Po absolvovaní vzdelávacích aktivít budú
nadobudnuté zručnosti aplikované
vo vyučovacom procese na každej
škole. Prispievame tak k zvýšeniu
kvality vzdelávania prostredníctvom
vzájomnej cezhraničnej spolupráce.
Naše gymnázium patrí medzi 10
gymnázií v Žilinskom kraji, ktoré sú
partnermi v tomto cezhraničnom
projekte. Každá škola si píše svoju
knihu, svoj príbeh zmeny na ceste ku
kvalitnejšiemu a súčasnej dobe odpovedajúcemu vzdelávaniu, veríme,
že aj práca na tomto projekte nám
k tomu pomôže.
Rekapitulácia uplynulého školského roka 2019/2020, reflexia dištančného vzdelávania budú pre nás zdrojom inšpirácie, dobrých nápadov
a zmien v budúcom školskom roku.
RNDr. Henrieta Melišová
a Mgr. Dana Balgová
Snímka: archív školy
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ZNOVUOTVORENÁ BRÁNA
MATERSKEJ ŠKOLY
Rozhodnutie ministra školstva o obnove školského
vyučovania v materských školách od 1. júna nás nesmierne
potešilo. Na základe vykonaného prieskumu prejavilo
záujem o nástup detí do materskej školy 50 % rodičov.

Náš zriaďovateľ, Mesto Rajec, po
zvážení personálnych, materiálnych
a priestorových podmienok rozhodol
o otvorení troch tried. Privítali sme
v nich spolu 43 detí.
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania zodpovedali
rozhodnutiam a usmerneniam v čase
COVID-19. Zamestnanci, rodičia aj
deti sa vedeli prispôsobiť zmenám
vnútorného režimu školy. Zaslúžia
si pochvalu za svoj zodpovedný prístup k ich dodržiavaniu, napr. denné
meranie teploty, nosenie rúšok,
dezinfekcia rúk, zachovávanie odstupov. Ťažkosti spôsobovala skrátená
prevádzka, zákaz sprevádzania detí
osobami, ktoré s nimi nežijú v jednej
domácnosti, a zákaz nosenia hračiek
a predmetov z domáceho prostredia. Sme radi, že vďaka uvoľňujúcim
sa opatreniam v súčasnosti už tieto
problémy neriešime.
Väčšina vzdelávacích činností
s deťmi prebiehala vo vonkajšom
prostredí. Dbali sme na pravidelnú
realizáciu pobytu vonku, a to aj za
daždivého počasia. Za priaznivého
počasia sme prevádzali každodenné zdravotné cvičenie na školskom
dvore. Využili sme možnosť otužovať
deti vzduchom, a tým posilniť ich
imunitu. Naše deti s radosťou zvládali pravidelné turistické vychádzky
do blízkeho prírodného prostredia.
K obľúbeným aktivitám patrila aj
starostlivosť o rastliny vo vyvýšených záhonoch. Pestujeme ovocie,

zeleninu aj bylinky. Deti spoznávali
ich rozmanitosti a pozorovali rast.
Zapájali sa do pravidelného zalievania. Spoločne sme pripravovali z vypestovanej mäty osviežujúci nápoj.
V problematike koronavírusu sú
deti primerane zorientované. Vďaka
informáciám z internetových zdrojov,
rozhovorom s učiteľkami aj s rodičmi, sledovaním videoklipu obľúbenej
piesne Mira Jaroša, chápu odkiaľ sa
koronavírus objavil, ako sa prenáša,
vedia vymenovať príznaky vyvolaného ochorenia a poznajú prevenciu.
Aj z tohto dôvodu sme kládli dôraz
na nácvik efektívnej techniky umývania rúk. Na svoju hygienu používali
antibakteriálne mydlá a postupným
opakovaním sa naučili samostatne
používať zásobník s papierovými
utierkami. Využili sme aj príležitosť
zapojiť sa do vyhlásenej výtvarnej
súťaže na tému: Ja a koronavírus.
Deti nakreslili, namaľovali a vymodelovali originálnym spôsobom svoje
predstavy.
Môžeme skonštatovať, že za krátky čas sa deti toho naučili veľa. Azda
najdôležitejšia je skutočnosť, že sme
uspokojili ich prirodzenú potrebu
spolupatričnosti a potrebu kamaráta.
Blíži sa čas letných prázdnin. Preto
prajem všetkým deťom, ktoré sa
budú počas nich nachádzať v materských školách, aby sa mohli pekne
spolu hrať!
Jana Demeterová,
riaditeľka MŠ Obrancov mieru
Snímka: archív školy

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

Rajčan

KSŠ: AKO SME
PREŽILI NÁSTRAHY
KORONAKRÍZY
Dnes sa život pomaly vracia do
starých koľají, ale v marci sa začalo
niečo, čo nikto z nás vo svojom
živote nezažil a nikto z nás určite ani
nečakal. A nikto na niečo také určite
ani nebol pripravený.
Keď sme sa v marci lúčili so
žiakmi, dúfali sme a mysleli sme
si, že sa neuvidíme naozaj len dva
týždne. Boli sme naivní. A tak sme
všetci (žiaci, učitelia a aj rodičia)
museli začať rozmýšľať, ako situáciu
zvládnuť čo najlepšie. Za pochodu, bez prípravy. Postupne sme si
každý našli svoj systém. Využívali
sme všetky dostupné prostriedky
moderných technológií. Posielali
sme maily, využívali Messenger,
Whatsapp, Edupage. Nebáli sme
sa ani online hodín, aj keď technika
občas zlyhávala. Žiakom, ktorí mali
technické problémy, škola poskytla
potrebné vybavenie. Tí, ktorí nemali
prístup k internetu, boli kontaktovaní poštou, prípadne osobne.
Veľkú pomoc učiteľom poskytli pani
asistentky, ktoré kontaktovali deti
s problémami. Ani jedno dieťa nezostalo bez možnosti ďalšieho vzdelávania. Iste, dištančné vzdelávanie má
svoje úskalia, ale v danej situácii sme
robili, čo sa dalo. Počas pandémie
sme však mysleli nielen na naše deti,
ale aj na zdravotníkov. Na dvoch 3D
tlačiarňach sa vytlačilo približne 150
ochranných štítov, ktoré putovali do
zdravotníckych zariadení a ambulancií v blízkom aj vzdialenejšom okolí.
V júni sa brány Katolíckej spojenej školy otvorili pre žiakov 1. – 5.
ročníka. Učitelia sa snažili využiť
dobré počasie a radi učili deti na
čerstvom vzduchu. K dispozícii mali
ihrisko, altánok vo Farskej záhrade.
Prešli sa aj na dopravné ihrisko či
vyčistili hriadky pri škole. Trénovali
svoje zručnosti v dielni a pri používaní rôznych stavebníc rozvíjajúcich
logické myslenie.
A ani v lete nebudeme zaháľať. Už
teraz pripravujeme tábor pre budúcich prvákov a plánujeme otvorenie
letnej školy koncom augusta, podľa
záujmu žiakov. Na záver by sme radi
poďakovali našim učiteľom, asistentom, žiakom za ich prácu a rodičom,
ktorí v nemalej miere prebrali naše
úlohy a pomáhali svojim deťom
doma.

učitelia KSŠ
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MŠ MUDROCHOVA:
UŽ OPÄŤ CHODÍME
DO ŠKÔLKY
Tento školský rok bola
mimoriadna situácia –
pandémia koronavírusu.
Už niekoľko dní sú materské školy otvorené. Rodičia
si vydýchli. Nebola to ľahká
situácia. A v tejto neľahkej
a komplikovanej situácii to
mali najťažšie rodiny s malými
deťmi. Maminy, ocinovia, mali
ste čo robiť, aby ste tým vašim
malým drobcom vymysleli
program na celý deň, aby ste
ho zaplnili hrami a zábavkami,
a to bez vychádzky na ihrisko
či do mesta, bez návštevy starej
mamy, tety, susedy, kamarátov. Keď pozrieme do rodín,
kde jeden s rodičov nemohol
nastúpiť do práce, to situáciu
len zhoršovalo. Bol to dlhý čas
a všetci sme sa museli prispôsobiť tejto situácii. Pomaly, ako
pandémia ustupovala, i nariadenia sa uvoľňovali. Skrsla nádej,
že koronavírus z našej krajiny
postupne odchádza. Myslím, že
ten pocit uvoľnenia sa dotkol
nás všetkých.
O fázach uvoľňovania rozhodovali epidemiológovia a každým ďalším uvoľnením sme
bližšie k ozdraveniu našej krajiny, nášho mesta, našej rodiny.
Trvalo to dlho, ale žiaci sa nakoniec vrátili, i keď len na určitý
čas, do školských lavíc. Aj naše
deti sa mohli vrátiť do tried
Materskej školy na Mudrochovej
ulici. Na nežiaducu situáciu, keď
museli byť doma, už, našťastie,
len spomínajú. Bez rúšok a dezinfekcie či bez častého umývania si rúk sa ešte asi nejaký
čas nezaobídeme, ale všetko sa
postupne dostáva do starých
koľají. Naše deti sa tešia, že
môžu ísť konečne von, stretnúť
sa s kamarátom, pohrať sa s ich
obľúbenými hračkami. Pred
nami sú letné prázdniny, plné
teplých a slnečných dní. Veríme, že postupne rúška odložíme úplne a čím ďalej, tým viac
si budeme blízki.
Daniela Čerňanská,
učiteľka MŠ
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TK Rajec trénuje,
súťaží, vychováva
Tenisový klub Rajec a jeho členovia pripravili aj tento rok svojpomocne svoje dvorce v čo najskoršom
možnom termíne, aby sa mohla písať ďalšia športová
sezóna.

Tréningový proces od najmladších talentov po skúsených odchovancov

Celosvetová situácia s pandémiou nás, žiaľ, načas zabrzdila,
no ihneď po uvoľnení opatrení
sme poctivo začali s intenzívnymi tréningami pri dodržiavaní
všetkých predpísaných hygienických opatrení. Ani počas „karanténnych“ mesiacov sme však
nezaháľali a denne realizovali
tréningový proces individuálnou
formou prostredníctvom mobilnej
aplikácie. Naši hráči taktiež nenastúpili v súťaži družstiev, ktorú
Slovenský tenisový zväz pre celú
sezónu bezodkladne zrušil.
Začiatkom júna však začali
tenisové kurty po celom Slovensku postupne ožívať, nakoľko
sa rozbehli individuálne turnaje
v jednotlivých kategóriách a triedach. Tradičným účastníkom
týchto podujatí, reprezentujúcim
náš tenisový klub, je Sofia Pauková, ktorá nastupuje na turnajoch
v kategóriách mladších a starších
žiačok.
Teší nás, že okrem skúsených
hráčov, ktorí vyrástli v našom
klube, sa pridávajú aj mladé talenty, z ktorých najmladšia členka
má päť rokov. Našou prioritou
je viesť deti k športovaniu, učiť
ich nielen hru samotnú, ale aj

zdôrazňovať potrebu poctivého
a efektívneho rozcvičenia pred
každým tréningom či zápasom
a absolvovania následného strečingu po výkone. Zároveň, keďže
sa jedná o šport „gentlemanov“,
vychovávať z nich profesionálov
nielen na kurte, ale aj mimo neho.
Často sa stretávame na turnajoch
s premotivovanými deťmi alebo
rodičmi, čo speje do neférového
správania s negatívnym dopadom hlavne na deti. Tenis je
individuálna hra, kde býva väčším
víťazstvom nie prekonať súpera,
ale samého seba.
V letných mesiacoch plánujeme
usporiadať už tradičný rodinný
turnaj, kde sa zíde dobrá partia
tenistov a fanúšikov tohto športu,
navarí sa guláš, zmeriame si
vzájomne sily a rozdáme poháre
a vecné ceny. Všetky aktuálne informácie o činnosti nášho
klubu nájdete, ako vždy, na našej
facebookovej (@tenisrajec) alebo
instagramovej (tk_rajec) stránke.
Ak sa rozhodujete dať vaše dieťa
na tenis a ste z Rajca alebo okolia, neváhajte kontaktovať priamo
trénera na čísle: 0948 124 207.
-MPSnímky: archív klubu

www. raj e c . s k
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RAJECKÝ FUTBAL SA VRACIA
DO ZABEHNUTÝCH KOĽAJÍ
Po trojmesačnej vynútenej prestávke, spôsobenej pandémiou Covidu-19, sa opäť futbal v Rajci vracia do svojich zabehnutých koľají. Aj keď prognózy odborníkov pohybujúcich sa v tomto športe predpokladajú, že futbal na nižších úrovniach už nikdy nebude ako pred pandémiou, musíme byť v tomto ohľade optimistickí a veriť, že sa v tejto
predpovedi budú mýliť.
Dopad Covidu-19 sa neprejavil
len na absencií v tréningových
procesoch a strate zápasovej
praxe, ale hlavne negatívnym
finančným dopadom na všetky
futbalové kluby. Aj napriek týmto
nepríjemnostiam sme veľmi radi,
že sa nám podarilo zachovať
všetky mužstvá a súťaže, v ktorých sme nastúpili v minulej sezóne. Touto cestou by sa FK Rajec
chcel veľmi poďakovať všetkým
svojim členom, trénerom, asistentom, vedúcim mužstiev, hráčom
a všetkým osobám, ktoré sa podieľajú na chode klubu. Ďakujeme
za váš postoj ku klubu, že ste
prejavili záujem a poskytli pomoc
pre klub v tomto pre futbal veľmi
ťažkom období a hlavne vašou
zásluhou môže klub pokračovať
vo svojej činnosti.
Zimnú prípravu klub zahájil už
tradične v priestoroch telocvične a posilňovne. Približne od
polovice januára sa do prípravy
zapojili všetky naše mužstvá,
od najmladšej prípravky až po
A mužstvo. Následkom výskytu
vírusu sme boli nútení začiatkom marca dočasne pozastaviť
činnosť všetkých našich mužstiev
až do odvolania. Trénovať sme
opäť začali od prvého júnového
týždňa.
PRÍPRAVKA
Naši najmladší hráči, pripravujúci sa pod dohľadom Radoslava
Kaduríka, sa počas prípravy zúčastnili turnajov v Žiline a Turčianskych Tepliciach, kde obsadili
vynikajúce druhé miesta a dvakrát si zmerali sily v telocvični
s rovesníkmi z FK Ďurčiná. Oba
zápasy vyhrali. Na chlapcoch je
vidieť progres a chuť hrať futbal,
čo sa postupne prejavuje aj vo
výsledkoch, keď v minulej sezóne
jednoznačne dominovali vo svojej
súťažnej skupine.

STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI
K trénerskej dvojici Ľ. Pauliny
a P. Hanulík sa pripojil Jakub Pekara, ktorého si fanúšikovia môžu
pamätať ako veľmi produktívneho
útočníka z mládežníckych kategórií. Kategória U15 sa zúčastnila
v decembri na halovom turnaji,
kde obsadila 3. miesto. Januárový turnaj odohrali v Turčianskych
Tepliciach, kde obsadili 6. miesto.
Pred pozastavením prípravy odohrali domáci prípravný zápas proti
TJ Tatran Bytčica s výhrou 4:3.
Kategória U13 sa zúčastnila koncom roka 2019 na dvoch halových
turnajoch. V decembri na turnajoch v Žiline a Turanoch. Na oboch
turnajoch sa chlapci umiestnili na
3. mieste. Posledný turnaj odohrali v Turčianskych Tepliciach,
kde v silnej konkurencii obsadili 8.
miesto.
DORAST
Družstvo dorastencov, vedené
Marekom Kmeťom, má za hlavú
úlohu najmä zastabilizovať svoj
káder a vytvoriť kolektív, ktorý
bude mať chuť trénovať a hrať

futbal. Počas zimnej prípravy sa
sčasti tieto plány začali plniť. Pevne veríme, že nútená pauza našich
teenagerov neodradila, nepoľavia a aj za pomoci hráčov, ktorí
prichádzajú zo starších žiakov,
vytvoria mužstvo, ktoré bude mať
v sezóne opäť tie najvyššie ambície a pobije sa o popredné priečky
v tabuľke.
A MUŽSTVO
Mužstvo mužov počas zimnej
prípravy stihlo dva prípravné
zápasy. V prvom si poradili s ŠK
Cementáreň Lietavská Lúčka
6:2. Dva góly vsietil J. Jeťko
a po jednom pridali M. Kordiš,
M. Mazák, M. Farkaš a L. Bôtoš.
Následne opäť zvíťazili nad TJ
Partizán Prečín 4:1, keď sa za naše
mužstvo presadili dvoma gólmi
D. Rybár a následne J. Jeťko a M.
Farkaš. Pevne veríme, že mužstvo
bude podobnými výsledkami robiť
radosť nielen trénerovi M. Drahnovi, ale aj svojim fanúšikom počas
celej nasledujúcej sezóny.
FK Rajec
Snímka: archív klubu
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Jubilantka jún 2020
88 rokov
Emília Pekarová

Jubilanti júl 2020
65 rokov
Jozef Forbak
Ing. Peter Uhlárik
70 rokov
Pavlina Hudeková
Vladimír Gardian
Jozef Kubačák
75 rokov
Mária Baďurová
Petrina Paulinyová
83 rokov
Oľga Záňová
93 rokov
Ján Krajči
97 rokov
Helena Zbýňová
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MŠ OBR. MIERU: MODERNÉ
TECHNOLÓGIE VO VÝUČBE DETÍ
Neočakávaná a mimoriadna situácia, spojená s prerušením
prevádzky materských škôl kvôli prevencii nákazy COVID-19,
trvajúca od 16. marca do 1. júna, priniesla našim škôlkarom
neštandardnú formu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jubilanti august 2020
65 rokov
Anna Kontová
Helena Štepová
Miroslav Mazák
70 rokov
Margita Ščibranová
Mgr. Dušan Šebán
Juraj Dubravka
75 rokov
Irena Pekarová
Jozefa Kašjaková
Jozef Cibulka
81 rokov
Anna Cinková
86 rokov
Emil Zafka
Srdečne blahoželáme!

Zosobášili sa v Rajci
Bc. Veronika Fusková a Martin
Svetlý – 30.5.2020

Narodili sa
Január: Martina Ďurčanská,
Šimon Škorvánek, Peter Hančík
Február: Dominik Hyriak
Máj: Jakub Cintula, Šimon
Kasman, Matej Miko
Kasman

Opustili nás
Peter Martiniak 1949 – 30.5.2020
Jiří Hudec 1952 – 31.5.2020
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb
alebo rodinných príslušníkov.

Sedem detí z MŠ na Ulici obrancov mieru, začlenených do jednej
skupiny vo veku 4 až 6 rokov, si
počas vynútených pandemických
„prázdnin“ vyskúšalo modernú online výučbu anglického jazyka. Jej
obsah nadväzoval na doterajšie
vedomosti, ktoré získavali počas
krúžkovej činnosti v materskej
škole už od októbra 2019. Chlapci
a dievčatá sa stretávali s p. učiteľkou angličtiny dvakrát týždenne
v 40-minútových blokoch. Zábavné lekcie s anglickými rozprávkami, pesničkami, hrami, cvičeniami
a úlohami, zameranými nielen na
opakovanie a upevňovanie slovnej
zásoby, ale aj rozvoj motoriky,
mali aj pridanú hodnotu. Bola
to možnosť navzájom sa vidieť,
počuť, potešiť a aspoň trošku sa
cítiť opäť ako v škôlke. Dôsledne
pripravené študijné materiály, ako

silný motivačný faktor k snahe,
vytrvalosti a nadšeniu detí na
hodinách, boli kľúčom k efektívnej
online výučbe.
Hoci prvotné myšlienky online
vyučovania cudzieho jazyka tejto
vekovej kategórie boli takmer
nepredstaviteľné, výsledky detí
po prvých hodinách a samotná
spokojnosť rodičov, ktorí sa mohli
zúčastniť online hodín, poukázali
na možnosti výučby škôlkarov
z domáceho prostredia aj v budúcnosti.
Všetky deti, ktoré zvládli online
angličtinu, si zaslúžia pochvalu!
Verím, že nadobudnutú aktívnu
i pasívnu anglickú slovnú zásobu
využijú nielen na hodinách angličtiny na základnej škole, ale následne uplatnia aj vo svojom živote.
Mgr. Frišová Silvia
Snímka: archív školy

MESTO RAJEC ĎAKUJE
MIROSLAVOVI ŽIDEKOVI
za výstavu Čísla v obrazoch
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TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MIER
inzercia
PONÚKA DO PRENÁJMU
TELOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA
MIER
VOĽNÉ
PRIESTORY
V RAJCI
PONÚKA
PRENÁJMU
SLÁDKOVIČOVA
UL. 691DO
(bývalá
predajňa AGROSEVA)

www. raj e c . s k

VOĽNÉ
PRIESTORY
V RAJCI
V TERMÍNE
OD 1.8.2020
.

SLÁDKOVIČOVA
UL. 691 (bývalá
predajňa
AGROSEVA)
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
ZÍSKATE
NA TEL.
ČÍSLE:

V TERMÍNE
0908OD
5261.8.2020
488 .
BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE NA TEL. ČÍSLE:

inzercia

0908 526 488

AKCIA -20% do 30.9.2020

MESTO RAJEC VÁS POZÝVA

inzercia

VÝSTAVA
OLEJOMALIEB
V
ÝSTAVA O
LEJOMALIEB
PETRA
OČADLÍKA
P
ETRA O
ČADLÍKA
19.6. – 27.7.2020
VÝSTAVNÁ SIEŇ RADNICE V RAJCI

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU

AKCIA
-20%ČISTÉdoRIEŠENIE
30.9PRE.2VAŠE
020
VÁM PONÚKA

STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
RENOVÁCIA
NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
Tel.
0907 422
113
A KUCHYNSKÉ
LINKY.
www.renovovanie.szm.sk
VŠETKO VWeb:
ŠIROKEJ
ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

MESTO RAJEC
´
A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO
ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV V RAJCI

VÁS POZÝVAJÚ NA

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
pri príležitosti 76. výročia SNP
28. AUGUSTA 2020 (piatok)
o 15.00 hod.
NÁMESTIE SNP V RAJCI
PIETNÁ SPOMIENKA A KLADENIE VENCOV K PAMÄTNÍKU SNP

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

Rajčan

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI
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KULTÚRNY DOM RAJEC
nedeľa

11.10.2020 / 15.00

hod.

Vstupné: 15,00 €
PREDPREDAJ OD 2.9.2020:
Mestská knižnica Rajec: pondelok – piatok 8.00 až 16.00 hod.

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

MESTO
RAJEC
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16.10.2020
/ 17.00 hod.
16.10.
KULTÚRNY DOM RAJEC

piatok

PREDPREDAJ OD 7.9.2020: Me
stská knižnica Rajec
ec: pondelok – piatok

8.00 až 16.00 hod.

Vstupné: 8
,0

0€

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

Počas podujatia
budú zhotovované
obrazové záznamy.
Svojou účasťou
na podujatí súhlasíte
s ich použitím pre verejné
šírenie na propagáciu.
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Kultúrny dom Rajec
piatok 20.11.2020 / 18.00 hod.
Vstupné: 12,00 €

PREDPREDAJ od 2.11.2020:
Mestská knižnica Rajec: pondelok – piatok 8.00 až 16.00 hod.
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