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ŠPORTOVÁ HALA SA
KONEČNE DOKONČÍ!
Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom,
investičnými akciami, či tém, ktoré sa prerokúvajú
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky
položila Zuzana Ščasná.
Mesto Rajec ani počas prázdnin neoddychuje a podarilo
sa mu získať ďalšie dotácie na
obnovu verejných priestorov či
pamiatok v našom meste. Môžete nám povedať, čo všetko sa
bude rekonštruovať či budovať
v najbližšom čase?
Áno, cez leto nás zastihlo niekoľko príjemných správ, pretože
nám bolo schválených viacero
žiadostí o dotácie. Značí to,
že sme na úrade nezaháľali ani
začiatkom roka a počas lockdownu sme pripravovali rôzne
projekty.
Fond na podporu športu nám
schválil 50 000 € na vybudovanie nového multifunkčného
ihriska v areáli ZŠ Lipová, tu už
aj prebehlo verejné obstarávanie
na zhotoviteľa, keďže však ide
o vonkajšie práce a na jeseň je
počasie nevyspytateľné, ihrisko
vybudujeme na jar.
Ďalším schváleným projektom
je sanácia vlhkosti mestského
múzea za cca 40 000 €, taktiež
už máme vybratého aj zhotoviteľa, a ak Pôdohospodárskej
platobnej agentúre nebude dlho

trvať príprava zmluvy, tento
projekt by som rád zrealizoval
ešte tento rok.
Komplexné zreštaurovanie Trojičného stĺpu je zase
spolufinancované Ministerstvom dopravy a výstavby SR
prostredníctvom OOCR Rajecká
dolina. Reštaurátorské práce na
tejto národnej kultúrnej pamiatke už prebiehajú a bol na ne už
najvyšší čas, nakoľko od r. 1818,
kedy bol Trojičný stĺp postavený,
ide o prvú komplexnú rekonštrukciu.
Už niekoľko mesiacov sa pracuje na vybudovaní klientskeho centra. Kedy sa otvorí pre
verejnosť?
Súčasné problémy v oblasti
stavebníctva, či už s cenami,
alebo s nedostatkom materiálu,
sa dotkli aj samospráv. Po problémoch s dodávkami niektorých
materiálov už je však, našťastie
projekt vybudovania klientskeho
centra na konci, všetko je zrealizované tak, ako má byť, a v nasledujúcich týždňoch už bude
klientske centrum poskytovať
služby občanom. O presnom
termíne otvorenia budeme ešte
informovať.
Práce pokračujú aj na rekonštrukcii knižnice.
Projekt rekonštrukcie knižnice
je financovaný z inej dotácie ako
klientske centrum, preto boli
práce realizované iným zhotoviteľom, iným dodávateľom nábytku a v inom čase ako klientske
centrum, aj keď sú situované
na jednej chodbe. A kým neboli
odstránené vady a nedorobky na
niektorej z týchto rekonštrukcií,
nebola táto časť úradu prístupná
verejnosti, aj keď už boli stavebné práce ukončené. To však len
pre vysvetlenie, v súčasnosti je
knižnica pripravená a bude otvorená spolu s klientskym centrom.

Mestské zastupiteľstvo v auguste mimoriadne zasadlo.
Schválilo rozpočet na dokončenie športovej haly a tiež predloženie žiadosti o eurofondy
na rekonštrukciu MsÚ. Ako to
vyzerá s dokončením haly? Čo
má byť predmetom rekonštrukcie MsÚ?
V čase uzávierky tohto čísla
mesačníka Rajčan sme s dodávateľom dohodnutí na termíne podpisu zmluvy o dielo
a prevzatí staveniska. Verím, že
v čase, keď si tieto noviny nájdete v schránkach, práce v objekte
haly už budú v plnom prúde.
Čo sa týka rekonštrukcie budovy mestského úradu, máme
zámer zapojiť sa do výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá
je zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov. Keďže budova MsÚ má
už svoj vek a najmä, vykurovanie
je riešené elektrickými konvektormi, je tu priestor na výraznú
úsporu na energiách. Podľa
energetického auditu, ktorý
sme dali spracovať, vychádzajú úspory na takmer 90 % pri
zrealizovaní aktivít ako zateplenie obvodového plášťa, strechy
a stropov suterénu, výmena
okien, zmena systému vykurovania z elektrického na tepelné
čerpadlo a fotovoltaika. Podmienkou výzvy je tiež vybudovanie bezbariérového prístupu
do budovy, takže v prípade, že
budeme s projektom úspešní,
okrem aktivít, ktoré som vymenoval vyššie, zrekonštruujeme aj
vchod do budovy a vybudujeme
rampu pre bezbariérový prístup
z námestia.
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Rajecké kultúrne leto 2021
JE ÚSPEŠNE ZA NAMI

Túto vetu si snáď v tejto chvíli môže povedať každý z nás. A aj keď hovorím, že
vždy je čo zlepšovať, s tohtoročným Kultúrnym letom v Rajci som naozaj spokojný.
Prispelo k tomu svojou mierou aj krásne počasie, ktoré nás potešilo počas väčšiny
zorganizovaných podujatí.
Či už to bola premiérová Jánska vatra, či Rajecký športový
deň, Letné kiná, Latino párty,
Veľký rajecký deň alebo Krúžkobranie. Spokojní ste boli aj
s inštaláciou plážového ihriska
na námestí, ktoré bolo počas
pekných dní neustále obsadené, či už na hranie plážového
volejbalu, alebo pre deti ako
mega pieskovisko. Prevádzka aj
využitie ihriska sa nám osvedčilo
a v budúcom roku ho pre vás
inštalujeme už na Deň detí, aby
jeho využitie bolo čo najdlhšie.
Veľa z podujatí sme tento rok
zažili počas leta po prvýkrát, na
každom z nich sme si mohli pochutiť na rôznom druhu občerstvenia, od partnera Birell sme
dokonca získali nealko nápoje
zdarma, ktoré sme vám radi rozdávali. Pozitívna energia, ktorou
ste nás nabíjali počas letných akcií, nás povzbudila v našej práci.
Naďalej sa chceme zlepšovať a ja
verím, že budúcoročné Kultúrne
leto bude ešte bohatšie, pretože Rajec si to zaslúži! Mám
v hlave množstvo vízií, nápadov
a nových aktivít pre každého
z vás. Či pre našich najmenších, mládež, dospelákov, alebo
seniorov. Situácia okolo pandemických nariadení mi však tento
rok nedovolila dlhodobé plánovanie, preto sme veľa z podujatí
chystali na poslednú chvíľu. Nie
vždy to bolo jednoduché, ale
plné námestia a vaše uznanie
a pochvaly ma veľmi potešili.
Vtedy viem, že práca, ktorú pre
vás robíme, má význam! Kultúrne podujatia v Rajci, samozrejme, letom nekončia a už teraz sa
teším na ďalšie stretnutia s vami.
Rajecký divadelný súbor Kožkár
počas leta makal a pripravil si
pre vás tentokrát predstavenie
pre dospelých, ktoré sa uskutoč-

ní v kultúrnom dome. Divadelné
predstavenie Milenec je naplánované na 9. októbra a ja verím,
že sa nám ho v Rajci konečne
podarí uskutočniť. Katarínska
zábava, Vianočné trhy, Mikuláš
na námestí, to je len malá ukážka
z toho, čo máme pre vás pripravené. Držme si palce, aby nám

naše plány hygienické nariadenia
nezmarili a a aby sme vám mohli
naďalej prinášať kultúru, ktorú si
zaslúžite!
Mgr. Tomáš Stránský, vedúci
odd. kultúry a športu
0910 909 049
tomas.stransky@rajec.sk
Snímky: archív MsÚ Rajec
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Z MIMORIADNEHO AUGUSTOVÉHO
ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 5. augusta 2021 sa
uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
UPRÁZDNENIE MANDÁTU
POSLANCA MZ
V zmysle § 25 ods. 2 písmena c)
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení sa poslanec za volebný obvod 03, Vladimír
Rybár písomne vzdal poslaneckého
mandátu.
V zmysle § 192 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Zb. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení ak zanikol mandát
poslanca mestského zastupiteľstva,
nastupuje ako náhradník kandidát,
ktorý získal najväčší počet platných
hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.
Podľa zápisnice Mestskej volebnej
komisie v Rajci o výsledku volieb do
orgánov samosprávy miest a obcí,
ktoré sa konali dňa 10.11.2018, náhradníkom do mestského zastupiteľstva za volebný obvod 03 sa stala
JUDr. Anna Kecerová Veselá.
Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva JUDr. Anna
Kecerová Veselá zložila zákonom
predpísaný sľub a následne bola
delegovaná do Rady školy pri ZŠ na
ul. Lipová, bola zvolená do finančnej
komisie ako aj do komisie výstavby
a životného prostredia. Do komisie
výstavby a životného prostredia bol
taktiež menovaný Ing. Juraj Šimko
a do finančnej komisie bola taktiež
menovaná Ing. Andrea Kubačáková.
PREDLOŽENIE ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK NA PROJEKT
S NÁZVOM „ZNÍŽENIE
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
BUDOVY MSÚ V RAJCI“
Slovenská inovačná a energetická
agentúra vyhlásila dňa 13.7.2021
výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
Operačného programu Kvalita
životného prostredia so zameraním
na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov. Mesto Rajec je
oprávneným žiadateľom a zámer
zníženia energetickej náročnosti

administratívnej budovy mestského
úradu je oprávneným projektom.
Tento projekt pozostáva z nasledovných úprav, ktoré vedú ku zníženiu energetickej náročnosti:
•Obvodový plášť – je nevyhnutné
jeho plošné zateplenie
•Strešný plášť – zateplenie strechy
nad čelnou a zadnou časťou konštrukcie, taktiež je potrebné osadiť
nový bleskozvod
•Okenné konštrukcie a dvere –
výmena automatických vstupných
dverí
•Nová vykurovacia sústava objektu
•Rekonštrukcia vstupu do budovy
MsÚ – schodisko – výmena a oprava
dlažby a taktiež vybudovanie rampy
pre imobilných
Návrh na schválenie predloženia
Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt s názvom
„Zníženie energetickej náročnosti
budovy MsÚ v Rajci“ bol prerokovaný v komisii výstavby a životného
prostredia, ktorá odporúča uvedenú schváliť predloženie žiadosti.
Poslanci mestského zastupiteľstva
jednomyseľne schválili navrhovanú
žiadosť.
DODATOK Č. 1 K VZN Č.
3/2021 O URČENÍ VÝŠKY
PRÍSPEVKU A SPÔSOBE PLATBY
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA RAJEC
VZN č. 3/2021 o určení výšky
príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rajec rieši úpravu výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy, na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom v základnej umeleckej
škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a bolo schválené
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24.6.2021 uznesením č.
53/2021.
Návrhom Dodatku č. 1 k VZN sa
rozširuje okruh skupiny detí, ktoré
majú nárok na poskytnutie dotácie.

Poslanci navrhovaný dodatok
jednomyseľne schválili.
ZMENA ROZPOČTU MESTA NA
ROK 2021
Mesto Rajec prehodnotilo položky rozpočtu a programového
rozpočtu a navrhlo zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, pričom sa rešpektuje novela zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p a zákona č. 67/2020
Z.z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej
ľudskej choroby COVID-19 v z.n.p..
Základom pre tvorbu výdavkovej
časti rozpočtu mesta bola analýza možností reálnych príjmov. Do
návrhu boli zapracované zmeny
a podnety navrhnuté na porade
primátora, prednostu a vedúcich
oddelení.
Príjmová časť bežného rozpočtu
bola navýšená napr. o sumu dobropisov, refundácií a vratiek, taktiež
o výšku darov pre materské školy
a školské jedálne, ako aj o transfer
z Fondu na podporu umenia (vo
výške 1 300 €) z dotácie na doplnenie knižničného fondu.
Vo výdavkovej časti rozpočtu
bolo navrhované napr. navýšenie
položky materiál o sumu 7000 €
na dokúpenie odpadových nádob
v meste, navýšenie rozpočtu vo
výške 2250 € na modernizáciu
a obnovu priestorov mestskej knižnice a taktiež navýšenie rozpočtu
o sumu 1000 € na údržbu pamätníka 2. svetovej vojny a trojičného
stĺpu na námestí.
Jednou z najdôležitejších zmien
rozpočtu bola úprava na položke týkajúcej sa realizácii stavieb,
nakoľko bola vysúťažená cena
stavebných prác na športovej hale.
Aby mesto mohlo túto rekonštrukciu uskutočniť, bolo potrebné nájsť
v rozpočte zostávajúce financie, čo
sa aj podarilo.
Rozpočet po navrhnutých zmenách zostal vyrovnaný.
Po krátkej diskusii 9 poslancov
hlasovalo za navrhovanú zmenu
rozpočtu, Ing. Žideková sa hlasovania zdržala.
Alena Uríková
ved. odd. organizačno
-administratívneho
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MSP: RADOVÁNKY LETNÝCH NOCÍ
Skončili prázdniny. Letné obdobie občania využívali naplno, horúce letné noci nabádali
k nočným prechádzkam a spoločenským stretnutiam. Námestie SNP v Rajci sa tak stalo
centrom spoločenského a kultúrneho vyžitia obyvateľov a návštevníkov mesta.
Život tu pulzoval vo večerných, nočných, ale aj skorých
ranných hodinách. Uvoľnená letná atmosféra však u niektorých
občanov spôsobila nadmerné
požívanie alkoholických nápojov,
v dôsledku čoho si mnohí spoločensky unavení spoluobčania
pomýlili verejné priestranstvo
Námestia SNP s verejnými toaletami, nocľahárňou, kúpaliskom
alebo so zápasníckym ringom.
Pritom sa často svojím správaním dopúšťali protiprávneho
konania, a preto príslušníci MsP,
s cieľom zabezpečiť verejný poriadok, postihovali každé takéto
porušenie zákona.
Počas uplynulých letných mesiacov tak príslušníci MsP museli
riešiť 21 priestupcov, ktorí svojím protiprávnym konaním na
verejnom priestranstve vzbudili
verejné pohoršenie (močenie
na verejnosti, kúpanie sa vo
fontáne, spánok na verejnom
priestranstve, rušenie nočného kľudu...), čím sa dopustili
spáchania 21 priestupkov proti
verejnému poriadku podľa § 47
ods.1 písm. b), c) zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Traja priestupcovia svojím protiprávnym konaním pod vplyvom alkoholu spôsobili škodu
na majetku mesta (poškodené
schodisko, poškodené okno
na športovej hale, poškodený
zámok na trhovisku), čím sa
dopustili spáchania priestupkov
proti majetku podľa § 50 citovaného zákona, a jeden priestupca
sa dopustil spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (narušovanie občianskeho
spolunažívania) podľa § 49 ods.
l písm. d) citovaného zákona. Príslušníci MsP pri riešení
uvedených priestupkov postupovali nekompromisne v zmysle
ustanovenia § 84 zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch.
Všetkým uvedeným priestupcom
boli uložené pokuty v blokovom
konaní v rozmedzí od 10 do 50
eur.
V súvislosti s uvedeným MsP
Rajec upozorňuje všetkých

Spánok na verejnom priestranstve

Močenie na verejnosti

Poškodené schodisko

občanov, že aj naďalej bude pri
zabezpečovaní verejného poriadku v meste proti jednotlivým
porušovateľom zákona postupo-

vať obdobným spôsobom.
Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímky: archív MsP
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Zero waste

24 TIPOV PRE DOMÁCNOSŤ S NULOVÝM
ODPADOM PRE ZAČIATOČNÍKA
Vo svete vládne trend zero waste, ale čo to v praxi vlastne znamená? Ako môže jednotlivec
prispieť k tomu, aby sa zbytočne neplytvalo odpadmi? Triedenie je problematika, o ktorej
hovoria všetci, ale ak si pozriete tieto tipy, možno vás to inšpiruje k niečomu novému. A
práve ich dodržiavaním prispejete ku krajšiemu životnému prostrediu.
1. Neopúšťajte svoj dom bez
fľaše plnej vody, pretože ju môžete opakovane použiť.
2. Zameňte papierové vreckovky za látkové. Dostupné sú už
aj odličovacie tampóny z látky.
Vymeňte plastovú zubnú kefku za
bambusovú. Vyskúšajte látkové
plienky. Existujú aj menštruačné
kalíšky, ktoré sa dajú použiť namiesto vložiek.
3. Ak vám niekto dáva propagačné materiály, ktoré pravdepodobne nevyužijete, poďakujte
a povedzte nie.
4. Vytvorte si malú záhradku,
hoci aj na balkóne.
5. Darujte nevyužité oblečenie
a hračky v dobrom stave do bazáru alebo do škôlky.
6. Keď niečo kupujete, premýšľajte. Vyskúšajte si kúpiť sirup
v sklenenej fľaši, ktorá sa dá ešte
využiť, namiesto plastovej.
7. Vyrobte handmade darčeky
pre priateľov a rodinu.
8. Naučte sa vymeniť gombíky
alebo opraviť zips, aby ste predĺžili životnosť vášho oblečenia.
Alebo si nájdite svojho miestneho krajčíra, ktorý vám pomôže
s opravami oblečenia.
9. Oblečenie perte, ak je skutočne špinavé, namiesto toho, aby
ste ho nosili len raz.
10. Snažte sa vyhnúť palmovému oleju.
11. Nakupujte potraviny bez
obalu alebo minimálnym balením.
12. Namiesto toho, aby ste
niečo kúpili, keď máte zlý deň,
urobte niečo. Napríklad sa vyberte na prechádzku, zacvičte si,
stretnite sa s priateľmi. Zamerajte
sa skôr na skúsenosti ako na veci.
13. Obklopte sa vecami, ktoré
slúžia viacerým účelom, na zefektívnenie a zníženie nadmerného

množstva odpadu. Obklopte sa
nástrojmi a predmetmi, ktoré vám
poslúžia celý život. Snažte sa
kupovať veci iba jeden raz.
14. Naučte sa, kde sa správne
zbaviť vecí, ako sú staré mobilné
telefóny, batérie a káble.
15. Vymeňte žiarovky za LED
svetlá. Namiesto jednorazových
batérií kupujte nabíjateľné batérie.
Ak sa elektronika nepoužíva, odpojte ju od elektrickej siete.
16. Umývačku riadu alebo
práčku zapínajte až vtedy, keď je
plná riadu alebo oblečenia.
17. Určite si jednu-dve tašky,
ktoré budete používať pri nakupovaní.
18. Vyberte sa na miestny trh
s čerstvými potravinami. Naučte
sa správne uchovávať potraviny,
aby vydržali dlhšie. Skúste potraviny konzervovať.
19. Urobte si jedálniček na
predchádzanie plytvaniu potravinami. Zabaľte si obed so sebou
do práce namiesto každodenného
jedenia v reštaurácii.

20. Ak máte niečo vo vzdialenosti do 30 minút chôdze, namiesto použitia auta choďte peši,
prípadne použite MHD.
21. Skúste zistiť, odkiaľ pochádzajú veci, ktoré kupujete. Či už
ide o potraviny, oblečenie alebo
iné domáce potreby. Kupujte
viac lokálne vyrobeného tovaru,
napríklad od miestnych módnych
tvorcov.
22. Keď sa niečo zlomí alebo
pokazí, pokúste sa to opraviť.
23. Ak hľadáte špeciálnu vec,
ktorú pravdepodobne použijete
len raz (napr. nosič pre dieťa na
túru), opýtajte sa najprv priateľov,
či si ju môžete požičať. Vyhnete sa
tak zbytočnému nákupu.
24. Ak idete nakupovať, opýtajte sa sami seba, či tú vec skutočne
potrebujete. Tiež sa pokúste zmenšiť množstvo, ktoré recyklujete. Nulový odpad je o recykláciu menej.
Zdroj + snímka: internet
Spracovalo:
Odd. inv. výstavby a životného
prostredia MsÚ Rajec
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RAJECKÝ MARATÓN 2021 – STÁLE
NAJŤAŽŠÍ, NAJKRAJŠÍ A NAJSRDEČNEJŠÍ
My Rajčania máme tú výhodu, že počas roka slávime Vianoce až dvakrát. Tie prvé
totiž bývajú v lete v podobe Rajeckého maratónu, ktorého tradícia sa natiahla už na
38 rokov.
14. augusta sme si všetci užili
krásny športový sviatok, ktorý spolu s bohatým kultúrnym
programom a neodmysliteľným
jarmokom vytvorili opäť dokonalé spojenie, vďaka ktorému sme
do Rajca prilákali množstvo ľudí
z blízkeho i veľmi vzdialeného
okolia. Na štart sa tento rok postavilo súčtom všetkých kategórií
1 100 pretekárov. Sme veľmi radi,
že aj napriek ťažkým časom, ktoré
má celý svet za sebou (veríme, že
nie aj pred sebou), sa Rajecký maratón mohol uskutočniť minulý aj
tento rok bez väčších obmedzení,
samozrejme, s dodržaním aktuálne platných nariadení ministerstva
zdravotníctva.
Tradične horúce počasie takmer
bez obláčika na polmaratóne dokonale odignoroval Miroslav Ilavský z Jogging klub Dubnica n/V,
ktorý do cieľa prišiel so suverénnym časom 1:14:20. Obrovskú radosť spravil nielen svojej manželke
domáci pretekár Maratón klubu
Rajec Paťo Holeša, ktorý dobehol
na úžasnom treťom mieste, a to
mal za sebou iba jednotýždňový
oddych po zdolaní veľmi náročného podujatia Slovakman, kde
rovnako exceloval. Kvalitu a krásu
maratónu dokazuje nemeniace
sa číslo pretekárov – cca 200 ich

Janko Volko dal v Rajci stovku pod 10 sekúnd

vybehlo do Čičmian a späť. Spomedzi všetkých bol najrýchlejší
Tomáš Kopčík z Trnavy – 2:43:35.
Fantastický výkon, ktorý potešil
všetkých domácich, podal opäť
náš najrýchlejší Rajčan Rasťo Kalina. Čas 2:45:43 je nielen druhým
miestom v celkovom poradí, ale
tiež jeho novým osobákom na
rajeckej trati. Tretím miestom sa
blysol ďalší člen Maratón klubu
Rajec, Tomáš Michalec. Spomedzi
žien si prvenstvo vybojovala opäť
Petra Pastorová z Česka, ktorá
druhú, Sylviu Sebestian, predstihla
o viac ako dve minúty.

Lepších povzbudzovačov nenájdete nikde

Aj napriek horúcemu počasiu sa
takmer všetkým podarilo dobehnúť do cieľa a záchranári, ktorým
touto cestou veľmi ďakujeme,
nemuseli často zasahovať. Nielen
z hľadiska zdravotného to bol super deň a to je priestor na poďakovanie sa. V mene Maratón klubu
Rajec ďakujeme mestu Rajec na
čele s p. primátorom Milanom
Lipkom. Za otvorenú komunikáciu,
skvelú spoluprácu, chuť hľadať
riešenia a vytvárať spolu nádherné
podujatie, ktoré zdobí naše mesto.
Ďakujeme približne 200 dobrovoľníkom z klubu aj mimo neho, ktorí
vďaka svojmu pozitívnemu vzťahu
k pohybu odviedli skvelý výkon na
všetkých pridelených pozíciách.
Ďakujeme všetkým sponzorom,
bez ktorých by sa podujatie jednoducho nedokázalo uskutočniť.
Ďakujeme veľmi Jankovi Volkovi,
že nás poctil svojou prítomnosťou,
rovnako vďaka moderátorskej legende Alfonzovi Juckovi a Jankovej trénerke Nadi Bendovej.
Ďakujeme vojakom a policajtom,
ktorí nám nesmierne pomáhajú na
trati aj mimo nej. Ďakujeme otcovi
Vladkovi Kutišovi za požehnanie
podujatia. Ďakujeme vám všetkým, ktorí tvoríte úžasnú divácku
kulisu na námestí v Rajci. Osobitne ďakujeme obyvateľom Šuje, Rajeckej Lesnej, Fačkova aj Čičmian,
ktorí si Rajecký maratón obľubujú
stále viac a ktorí vytvorili bežcom
nádherné a srdečné momenty.
Poďakovanie patrí, samozrejme,
obrovskej mase bežcov, ktorí majú
Rajecký maratón vo svojom hľadáčiku a ktorí vedia, že budúci rok
sa určite znova postavia na štart.
Ďakujeme jednoducho každému,
kto akýmkoľvek spôsobom prispel
k tejto skvelej akcii. No a napokon
ešte obrovské ĎAKUJEME aj TATOVI PALOVI, ktorý v sebe našiel
už 38. raz odhodlanie pre toto
dielo. Že vďaka nemu sa v malom
Rajci deje podujatie svetových
rozmerov a špičkovej kvality.
Jozef Rybár,
Maratón klub Rajec
Snímky: archív klubu
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MŠ OBR. MIERU: DETI NA STRELNICI

Posledný májový deň nebol pre deti z Materskej školy na Ul. obrancov mieru v Rajci
obyčajný. Po dlhšom čase nám postupne sa uvoľňujúce karanténne opatrenia dovolili
zorganizovať mimoškolskú akciu.

V spolupráci so správcom vojenskej strelnice v Kamennej Porube
rtn. Jozefom Janušom sme pripravili exkurziu v jej priestoroch.
Na tejto netradičnej akcii boli prítomné deti z troch tried vo veku 4
až 6 rokov. Radosť a dobrú náladu
bolo vidieť už pri nástupe do autobusu, ktorý nás odviezol do nášho
cieľa. Aj keď cesta netrvala dlho,
priniesla deťom veľký zážitok. Pri
bráne areálu strelnice nás privítali
vojaci. Deti sa od nich dozvedeli,
čo budú na strelnici robiť a zadelené do jednotlivých skupín sa všetky
deti postupne vystriedali na pripravených stanovištiach. Pokyny od

vojakov pozorne počúvali a zodpovedne plnili. Vyskúšali si hádzanie
cvičným granátom na statický cieľ,
s pomocou vojaka strieľali zo vzduchovky, prezreli si vojenské vozidlo,
učebňu vojakov aj výdajňu munície.
Spoznali riadiacu vežu a jej význam
na ovládanie terčového manévru.
Deti sa dozvedeli, že strelnica slúži
na výcvik vojakov a patrí pod vojenský útvar 2790 v Žiline. Začiatok
výcviku býva vždy oznámený zvukom sirény a vyvesením červenej
vlajky na jednom z troch stanovíšť.
Deti zaujala aj informácia o nočných streľbách. Kto chcel, mohol si
dať pomaľovať tvár vojenskými far-

bami a potom už všetci pripomínali
malých vojakov a vojačky v akcii.
Vojaci im ukázali aj jazierko, ktoré
slúži ako protipožiarna ochrana.
Nakoniec sme sa s vojakmi rozlúčili a na pamiatku každý dostal
darček – figúrku vojačika, ktorý im
bude pripomínať návštevu strelnice
a chlapcom splnenie malého sna
aspoň na chvíľu sa stať vojakom.
Za deň plný nových zážitkov
ďakujeme rtn. Jozefovi Janušovi
a jeho kolegom a tešíme sa na ďalšie stretnutie!  Linda Paulinyova,
učiteľka, MŠ Obrancov mieru
Snímka: archív školy

MŠ MUDROCHOVA: LÚČIME SA S PREDŠKOLÁKMI
S príchodom leta v každej škole nastáva čas
hodnotenia, spomínania na spoločne prežité chvíle
a rozlúčka s najstaršími žiakmi školy.
23. jún bol dňom rozlúčky s našimi predškolákmi, z ktorých väčšina materskú školu navštevovala
od troch rokov a my sme mohli
sledovať, ako sa z malých
3-ročných detičiek stávajú šikovné, usilovné a odvážne deti,
ktoré po prázdninách vymenia
hračky za školskú tašku a v nej
knihy, zošity a perá. Skončí sa im
bezstarostný život a začnú školské povinnosti. Prajeme im, aby
počas letných prázdnin načerpali tú správnu energiu a túžbu
po nových poznatkoch, našli si
tých správnych kamarátov a od
septembra robili len radosť svojim
rodičom a učiteľom dobrými výsledkami v škole.

Rodičom našich predškolákov
chceme poďakovať, že nám zverili
svoje deti, ktoré pred tromi rokmi
s rozbúchanými srdiečkami, so
slzičkami v očkách a s očakávaním,
čo ich čaká, prvýkrát prekročili
bránu našej materskej školy. Zároveň ďakujeme aj za spoluprácu
a akúkoľvek podporu. Želáme im,
aby so svojimi deťmi prežili príjemné prázdniny, plné zážitkov, aby
boli hrdí na každý úspech svojho
dieťaťa v škole, tak ako to bolo pri
jeho prvom kroku, pri prvom slovíčku. Aj keď to bude namáhavé,
odmenou bude včielka či jednotka
v zošite.
Mária Kamenská,
MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy
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REKAPITULÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA
2020/2021 NA RAJECKOM GYMNÁZIU:
MAJSTER SLOVENSKA, NOVÝ REKORD AJ OBROVSKÉ ÚSPECHY V RUSKOM JAZYKU
Čakajúc na nové
dobrodružstvá v ŠR
2021/2022 sa obzrime
za tým, ako nás obohatil
online priestor.
ŠPORTOVÉ ÚSPECHY
Žiačka III.A triedy Zuzana Michalíčková bola členkou juniorskej
štafety na ME v triatlone. Slovenská štvorica vybojovala 10.
miesto, najlepší výsledok v histórii.
Žiak I.A triedy Jakub Knižka
získal titul majstra SR v streľbe
mládeže zo vzduchových zbraní.
Od slovenského rekordu ho delilo
len 0,2 bodu.
Michal Kočuta z I.A bojoval
na svetovom turnaji v karate K1
v Chorvátsku o miestenku na ME.
Hoci skončil ako najlepší Slovák vo
svojej kategórii, účasť na ME mu
tesne unikla.
Krasokorčuliarka Veronika
Horváthová absolvovala v decembri Veľkú cenu Žiliny. V kategórii
Junior obsadila žiačka I.A triedy 4.
miesto.
Žiak I.A triedy Sebastián Mlynár
patrí do futbalovej reprezentácie
Slovenska do 17 rokov. V drese
MŠK Žilina nadväzuje na úspechy
v mládežníckom futbale, keď si
zahral proti slávnym klubom ako
Ajax Amsterdam, Manchester
United, FC Porto atď.
ÚSPECHY V RUSKOM JAZYKU
Žiačka I.A triedy Simona Mihalcová obsadila 2. miesto v prednese ruskej poézie na celoslovenskej
súťaži Puškinov pamätník.
V krajskom kole súťaže Ruské
slovo obsadila Margaréta Macková 3. miesto. Na obe umelecké
súťaže pripravovala žiačky pani
lektorka Irina Kostina.
Výrazný úspech zaznamenala
dvojica žiakov I.A triedy v Olympiáde v ruskom jazyku. Dominika
Randíková obsadila 2. miesto
v krajskom kole a Pavlo Lesko 6.
miesto v celoštátnom kole. Obaja
reprezentovali školu v najnáročnejších kategóriách. Na súťaž ich
pripravoval učiteľ ruského jazyka
Mgr. Tomáš Hmíra.

Darčeky pre gymnázium

NAŠE RADOSTI Z AKTIVÍT
Žiak III.A Jozef Jasenovec bol
úspešný v dvoch súťažiach. V celoslovenskej astronomickej súťaži
„Čo vieš o hviezdach?“ obsadil 14.
miesto. V ďalšej celoslovenskej
súťaži EXPERT geniality show 24.
miesto.
Od septembra štartujeme projekt
s najslávnejšiu ruskou univerzitou
– Moskovskou štátnou univerzitou
(MGU), ktorý je zameraný na spoločné otvorené hodiny, ktoré bude
viesť zástupca riaditeľa Inštitútu
ruského jazyka a kultúry pán
V. V. Častnych a náš pedagóg. „Je
to krásna príležitosť pre všetkých
žiakov bilingválnej rusko-slovenskej
sekcie zoznámiť sa s akademickou
pôdou a otvoriť si dvere do štúdia
na prestížnej univerzite,“ opisuje
učiteľ ruského jazyka Mgr. Tomáš
Hmíra.
Rodinnú atmosféru gymnázia
podporili aj darčeky, ktoré si pre
žiakov pripravili naši skvelí partneri.
Fusakle nám darovali dizajnové ponožky, ALBI Slovensko hrnčeky na
cesty a Hlbina výnimočnú kartovú
hru.
Riaditeľ Národnej jednotky boja
proti nelegálnej migrácii plk. JUDr.
Kamil Pinček v súčinnosti s náčel-

níkom Mestskej polície Rajec Mgr.
Adrianom Begáňom a za podpory
primátora mesta Rajec Ing. Milana
Lipku zorganizoval prednášku na
tému „Nestaň sa obeťou!“.
Viac o našom gymnáziu pre vyvolených sa dozviete na Instagrame.
Autor: Mgr. Tomáš Hmíra
Snímky: archív autora

Simona Mihalcová
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POSEDENIE SENIOROV
PRI GULÁŠI
Od posledného stretnutia
dôchodcov prešlo veľa
času, presne rok a pol.
Celý ten čas sme žili v očakávaní, kedy sa už všetko vráti do
starých koľají. No nestalo sa tak
hneď. A tak sme využili možnosť
stretnúť sa až 28. júla. Stretnutie
sa uskutočnilo na ihrisku, kde
sa dalo posedieť si na otvorenej
terase. Obávali sme sa, či všetci naši členovia zvládnu cestu
až na ihrisko, ale boli sme milo
prekvapení, že prišli všetci, až
na pár členov, ktorým termín
nevyhovoval. Po privítaní členov
predsedníčkou sme sa minutou
ticha rozlúčili s tými, ktorí nás
počas pandémie opustili. Potom
nasledovala gratulácia všetkým,
ktorí oslávili svoje narodeniny
a meniny. Po prípitku sa medzi
členmi rozvinula debata a mali
si čo povedať, veď sa nevideli
takú dlhú dobu. Pozvali sme aj
pána primátora, ale keďže bol
zaneprázdnený, prišiel medzi nás
prednosta MsÚ Ján Jasenovec,
ktorý sa tiež zapojil do debaty.
Nato už nám bol privezený guľáš
od pani Kolárovej z jedálne Rajka,
za ktorý pekne ďakujeme. Po
dobrom guláši sme si mohli dať
pivko, kávičku alebo kofolu a tak
stráviť príjemné posedenie s tými,
ktorých sme takú dlhú dobu nevideli. Takto strávili dôchodcovia
jedno krásne popoludnie a pri
odchode padli otázky, kedy sa
znovu stretneme. Dúfajme, že ak
to situácia umožní, stretneme sa
už v dennom centre.
Viera Jandušíková,
predsedníčka D.C.
Snímka: Pavol Rýpal
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Ksš: Letná škola

ASTRONAUT IN TRAINING
V dňoch 9. až 13. augusta (1. turnus) naša školička dostala prívlastok „vesmírna“. 50 našich žiakov z rôznych
ročníkov sa podujalo podstúpiť náročný astronautský
výcvik v štyroch cvičiteľských skupinách.

Museli zvládnuť teoretické
vedomosti v oblastiach: Slnečná sústava, Poznávanie nočnej
oblohy a jej súhvezdí (Constellation), Skúmanie mesiaca a história jeho dobývania človekom.
Zaoberali sa i otázkou možného života na Marse. Žiaci boli
školení i v nádhernom mobilnom planetáriu, ktoré zavítalo
do našej telocvične, a navštívili
Krajskú hvezdáreň v Kysuckom
Novom Meste. Jej zamestnancov
ohúrili svojimi už nadobudnutými vedomosťami. Napr. už aj
tí najmenší veľmi dobre vedeli,
prečo vidíme zo Zeme vždy len
jednu stranu Mesiaca alebo kedy
a komu sa podarilo spraviť na
ňom prvý krok. Každý deň žiaci
absolvovali aj fyzický tréning
v teréne, v ktorom preukázali
trpezlivosť, výdrž, priateľskú
kolegialitu a spoluprácu. Výučbou angličtiny zameranej na
vesmírnu terminológiu prešiel

každý účastník. Podarilo sa nám
vyrobiť i raketu, ktorá vyletela
ozaj vysoko! (Nezabudnite: sóda
a ocot!) Tí starší pre nás na trase
Rajec – Šuja umiestnili telesá
slnečnej sústavy a ich QR kódy,
ktoré putujúcim detektívom
prezradili zaujímavé vesmírne
informácie. Nočné pozorovanie
oblohy bolo nezabudnuteľným
zážitkom najmä pre tých, ktorí
prvýkrát videli padajúce Perzeidy, Kasiopeju s Andromedou
a cez suprový ďalekohľad Saturn
aj s prstencom či Jupiter so
svojimi mesiacmi. Ďakujeme pozvaným hosťom, ktorí nám tento
zážitok umožnili. Posledný deň
sme boli preskúšaní z riadenia
lunárneho modulu na autodrome
a zvládania beztiažového stavu
na calypse. Veľmi pekne ďakujeme aj našim kuchárkam za chutné
kozmické jedlo.
Kolektív KSŠ
Snímka: archív školy
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NEZABUDNUTÍ SUSEDIA
Od veku 6 rokov museli začať povinne nosiť šesťcípu žltú hviezdu, boli pozbavení všetkého nehnuteľného a sčasti aj hnuteľného majetku, vzťahovala sa na
nich aj pracovná povinnosť. Židia boli vylúčení z volebného práva a z verejnoprávnych funkcií, nemohli
vykonávať niektoré povolania, nemohli študovať na
vyšších školách, nemohli šoférovať slovenské autá atď.
Nariadenie č. 198, ktoré obsahovalo až 290 represívnych paragrafov, prijala vtedajšia Slovenská republika
9. septembra 1941 a Židovský kódex prakticky začal
proces deportácií. Tieto udalosti sa stali pred 80 rokmi
a najmä v tejto dobe je potrebné si ich pripomínať,
aby sa na ne nezabúdalo.
V Rajci si pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia pripomíname prvýkrát – spomienkovou
slávnosťou na židovskom cintoríne, za účasti predstaviteľov mesta, židovskej obce, žiakov základných škôl
aj verejnosti. Židovská obec v spolupráci s Aktívnym
PARKOM Rajec, mestom Rajec a ochotnými dobrovoľníkmi pripravila toto podujatie, obohatené o zaujímavý večerný program – Noc svetla s filmom Kroky
na hrane. Film sleduje šesť ultrabežcov, ktorí oživili
autentický príbeh úteku Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera z koncentračného tábora v Osvienčime počas
druhej svetovej vojny. S východom slnka sa 21. apríla
2017 vydali na autentickú trasu úteku, aby pripomenuli dôležitý čin týchto dvoch väzňov. No a my môžeme vo filme vidieť, ako im týchto 170 km v horách
poľsko-slovenského pohraničia navždy zmenilo život.
Verejná spomienka je venovaná 70 židom, našim
rajeckým rodákom, ktorí boli počas II. svetovej vojny
deportovaní do koncentračných táborov. Česť ich
pamiatke!
Zuzana Žideková

P R E M I E TA N I E F I L M U

KROKY NA HRANE
BENDIK FILMS Príbehy o behu a o živote

ŽIDOVSKÁ
TÉMA

rozumieme jej ?!
9. 9. 2021 O 19 HOD. / RAJEC, NÁMESTIE SNP
(v prípade nepriaznivého počasia - veľká zasadačka mestského úradu)

PROGRAM

Židovský kódex, to sú potupné zákony, ktoré zobrali tejto skupine obyvateľov právo žiť ako slobodní
a rovnocenní občania.

19:00
20:00
21:00
ZÁVER:

Privítanie hostí
Premietanie filmu KROKY NA HRANE
Diskusia s aktérmi filmu
NOC SVETLA

Organizátor:
Aktívny PARK Rajec s dobrovoľníkmi a mestom Rajec

V Deň obetí holokaustu a rasového násilia vás srdečne
pozývame na celoslovenskú spomienkovú tryznu
„Nezabudnutí susedia"
Program, 9.9.2021:
10.00 hod. rozozvučanie sirén a zvonov
10.01 hod. minúta ticha
10.02 hod. príhovor preživšieho, prof. MUDr. P.
Traubnera
10.10 hod. príhovor generálneho biskupa ECAV
na Slovensku, Mgr. I. Elka
čítanie mien obetí holokaustu, zapálenie
sviečok, položenie kamienkov čítanie
mien záchrancov modlitba za zomretých
- Kadiš
Miesto stretnutia: Židovský cintorín v Rajci

Rajčan
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ABY BUDÚCNOSŤ NEBOLA NEBEZPEČNÁ
V mesiacoch marec – august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia pre deti
Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

V našej organizácii dlhodobo
podávame pomocnú ruku deťom
ohrozeným násilím, sociálnym
vylúčením, žijúcim v krízových
situáciách a pod. Nepriaznivé životné okolnosti pre nich
predstavujú veľké nebezpečie,
neistotu. Ich budúcnosť je aj za
bežných okolností ohrozená,
a to najmä kvôli nízkej možnosti
vzdelania a následných príležitostí. V situácii dištančného online
vzdelávania bolo pre tieto deti
ešte náročnejšie pripravovať sa
na svoju budúcnosť, žiť život vo
väčšej kvalite ako ich rodičia,
nakoľko nemali vhodné technické zabezpečenie, ani pomoc
a podporu. Život v pandémii tak
pre nich priniesol vyššiu mieru
nebezpečia a neistoty. Vďaka
podpore projektu Nadáciou pre
deti Slovenska a spoločnosťou
Kooperativa sme zakúpili niekoľko kusov počítačov a tabletov,
vďaka ktorým deti mohli ľahšie
zvládať online výučbu, domáce
úlohy, doučovanie a dobehnutie
zameškaného učiva. Odborníci

sa deťom pravidelne venovali
pri vytváraní pevných učebných
návykov a vyššej samostatnosti
a učili ich bezpečne používať internet, čo sa v tomto tisícročí javí
ako výrazná priorita vzdelávania
detí o bezpečnosti.
Vďaka podpore sme mohli zabezpečiť aj ochranné prostriedky pre deti aj odborníkov, ktorí
s nimi pracujú, aby pomoc nebola
v týchto časoch väčším nebezpečím. Počas trvania projektu, ale
aj naďalej po jeho ukončení sme
deťom a ich rodinám poskytovali,

a budeme poskytovať, psychologickú a špeciálno-pedagogickú
podporu. Tak pre nich budúcnosť
nebude nebezpečná.
Vzdelanie deťom otvára možnosti väčšej istoty zabezpečenia
svojej budúcnosti, sme preto
vďační, že môžeme poskytovať
túto formu pomoci deťom a rodinám, ktoré ju potrebujú v našom
meste a okolí.
Terézia Podolanová, projektový
koordinátor
Áno pre život n.o.
Snímka: archív organizácie

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE RODINY
S DEŤMI OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM
Nadácia Volkswagen finančne podporila činnosť a aktivity neziskovej organizácie
Áno pre život. Podporený projekt bol zameraný na udržanie kvality poskytovaných
služieb pre matky a deti, rodiny v krízovej situácii v našom regióne.

Záleží nám na tom, aby sme
všetky naše služby (terapie, terénna práca, psychologická a sociálna
podpora, sprevádzanie, začleňovanie do spoločnosti...) dokázali
poskytovať aj naďalej, nakoľko

sme v rajeckom regióne jediným
poskytovateľom sociálnych služieb
krízovej intervencie. To sa nám aj
vďaka podpore Nadácie VW zatiaľ
darí. Zámerom projektu bola aj
realizácia voľnočasových aktivít
pre matky a deti zo zariadenia, zabezpečenie osobných ochranných
pomôcok a dezinfekcie pre ľudí
v núdzi, zrekonštruovanie kuchynského kúta a výmena časti nábytku. Interným aj externým klientom

sme poskytovali viacero terapií
a odbornej pomoci (terapia hrou,
rozvoj rodičovských zručností, sandplay terapia, pomoc psychológa).
Cieľom projektu bolo zabezpečiť
kvalitnú starostlivosť a pomoc
v krízovej životnej situácii matkám
a deťom, rodinám v regióne, ktorým sa dlhodobo venujeme.
Terézia Podolanová,
projektový koordinátor
Áno pre život n.o.
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Informácie z Cenzuálu

Po skončení prázdninového obdobia vám opäť prinášame informácie z aktuálneho
diania v Cenzuále. Na poslednom zasadnutí výboru, ktorý sa konal 14. júla, sa riešili
aktuálne výrobno-prevádzkové otázky.
Predseda informoval jednotlivých členov výboru o stave prác
v ťažbovej a pestovnej činnosti.
Konštatoval, že práce na obidvoch
úsekoch sú v súlade s plánom.
Upozornil na problémy súvisiace
s napadnutím stromov lykožrútom, ktoré je nutné prednostne
vyťažiť, aby sa predišlo vzniku
rozsiahlej kalamity. Výbor bol
tiež informovaný o zabezpečení
požiarnych hliadok počas leta.
Predseda ďalej výbor informoval
o situácii s odbytom dreva a výrobkov z neho, kde konštatoval,
že situácia je stabilizovaná. Ekonomická situácia v spoločenstve
je vcelku priaznivá. Cenzuál za
prvý polrok dosiahol zisk vo výške 88 600 eur, čo je mierny nárast
oproti minulému roku. Z hľadiska
finančnej situácie máme vysporiadané všetky záväzky voči štátu,
poisťovniam a zamestnancom.
Začiatkom júla v súlade s uznesením valného zhromaždenia sa
začalo s vyplácaním podielov

jednotlivým podielnikom – fyzickým osobám. Právnickým
osobám budú podiely vyplatené
v súlade s uznesením valného
zhromaždenia. Predaj palivového
dreva členom je naplnený na cca
60 % s tým, že do konca októbra
budú uspokojení všetci prihlásení
záujemcovia.
Na septembrovom zasadnutí,
ktoré bude aj za účasti členov DR,

POĎAKOVANIE

sa budeme zoberať smerovaním
Cenzuálu na najbližšie päťročné
obdobie. Predseda spoločenstva
predloží víziu ďalšieho rozvoja
spoločenstva, plán investícií a plán
personálneho a sociálneho rozvoja, o čom vás budeme informovať
v ďalšom čísle mesačníka Rajčan.
Za výbor spoločenstva:
Ing. Karol Dobeš
Snímka: CS PS Rajec

Zosobášili sa v Rajci

Ďakujeme pani učiteľkám a celému personálu MŠ na
Mudrochovej ulici v Rajci za ich profesionálny prístup k práci
s deťmi. Osobitná vďaka patrí pani riaditeľke

Mgr. Lenke Šujanskej

a pani učiteľke Danke za kladný prístup a lásku, s akou
pristupovali pri výchove zverených detí a odovzdávali im svoje
vedomosti.
S vďakou rodičia Hanulákovci a Filipko.

SPOMIENKA
Dňa 25.8. 2021 uplynul 1 rok, odkedy nás navždy
opustil

Pavol PEKARA z Rajca.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a celá rodina.

Katarína Súkeníková a Vincent
Zmrhala – 17.7.2021
Ing. Andrea Mazáková a Martin
Tuhársky – 7.8.2021
Alžbeta Krištofová a Ľubomír
Rybár – 7.8.2021
Mária Albertová a Tomáš Judák –
21.8.2021

Narodili sa
Samuel Šamalík – jún
Adam Porubčanský – jún
Nataša Kasáková – júl
Dorota Žideková – august
Martin Svetlý – august
Nela Kubišová – august

Opustili nás
Jozefa Hromadová 1941 –
24.7.2021
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb
alebo rodinných príslušníkov.
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9.10.2021 / 18.00 / Kultúrny dom Rajec
Vstupné: 12,00

€

PREDPREDAJ od 30.8.2021:
Mestská knižnica Rajec:
pondelok – piatok 8.00 až 16.00 hod.

Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
V prípade zhoršenia sa pandemickej situácie a sprísnenia pandemických opatrení,
ktoré nedovolia uskutočniť predstavenie vám bude cena vstupeniek vrátená.
Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou
na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
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DREVOSPRACUJÚCA FIRMA V RAJCI
HĽADÁ:
OPERÁTOROV/OPERÁTORKY DO VÝROBY.

DREVOSPRACUJÚCA FIRMA V RAJCI
HĽADÁ:
OPERÁTOROV/OPERÁTORKY DO VÝROBY.

Nástup možný ihneď.
Jednozmenná prevádzka.
Nástupný plat: 1000-1200 Eur/mesiac.

Nástup možný ihneď.
Jednozmenná prevádzka.
Nástupný plat: 1000-1200 Eur/mesiac.

Viac info na tel.: 0908 710 704

Viac info na tel.: 0908 710 704

inzercia

AKCIA -20% do 30.9.2021

MESTO RAJEC ĎAKUJE
Márii Porubčanskej
za výstavu Svet v drôte

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

ZUŠ v Rajci
za výstavu prác žiakov výtvarného odboru
ZŠ na Lipovej ul.
za výstavu prác žiakov 1. stupňa
Viliamovi Peknému a Zuzane Peknej
za výstavu Radosť maľovať

MESTO RAJEC A OCHOTNÍCKE DIVADLO KOŽKÁR
VÁS POZÝVAJÚ NA VESELOHRU OD FERKA URBÁNKA

DIABOL V RAJI
M A N Ž E L S KO M
12.9.2021 | 18.00 | KULTÚRNY DOM V RAJCI
OSOBY A OBSADENIE:

VSTUPNÉ: DOBROVOĽNÉ

Ema Slyšková: Ľudmila Sláviková
Soňa Barteková: Baruša
Tamara Pekarová: Elena Ivanov
Lenka Špániková: Karolína Lazarovičová
Ján Rybár: Ján Lazarovič
Tobiáš Židek: Dr. Miloš Ivanov
Ambróz Hájnik: advokát Ivan Plachý

„Jedna pani povedala,
prvá k tomu pridala,
druhá zasa neverila,
ale tretej oznámila,
tá zas štvrtej prezradila,
štvrtá piatej pošepkala,
piata to zle počula,
a tak všetko zmenila.“

Šepkárka: Viktória Uhliariková

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
Réžia: Eva Pekná
Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
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