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MESTO ZVEĽAĎUJE DETSKÉ IHRISKÁ
Na konci októbra na trávnatej ploche medzi
Ružovou a Smrekovou ulicou pribudla nová lanová pyramída na preliezanie pre deti.
Financovala sa z rozpočtu mesta?
Jednu takúto lanovú pyramídu pre deti
sme pred časom z rozpočtu mesta osadili aj na
Partizánskej ulici. Pretože sa teší medzi deťmi
a rodičmi veľkej obľube, niektorí rodičia žiadali, aby sa takáto pyramída umiestnila aj na sídlisku Sever. Rodičom sme vyhoveli a lanovú
sieť na preliezanie sme objednali aj do tejto
časti Rajca. Lanová pyramída je už osadená a
deti zo sídliska Sever nebudú musieť behať
cez celý Rajec, aby sa mohli zabaviť na takejto
preliezačke.

V našom meste pribudne ešte jedna lanová pyramída v areáli Materskej školy na Mudrochovej ulici. Mesto Rajec s MŠ sa zapojili
do projektu vyhláseného COOP Jednotou,
v ktorom sme boli úspešní a získali sme na
rekonštrukciu detského ihriska v areáli školy
6 tisíc eur, ktoré okrem pyramídy bude obohatené aj o iné doplnky nielen na hranie, ale aj na
vzdelávanie detí.
V októbri sa uskutočnilo aj výberové konanie na nového náčelníka mestskej polície.
V tomto roku sa uskutočnilo už druhé výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka. Prvé bolo ukončené na začiatku roka, na
ktorom bol vybraný nový náčelník mestskej
polície, ktorý však po výberovom konaní odstúpil.
Do šiestich mesiacov bolo vyhlásené nové
výberové konanie. Ako jediný uchádzač sa
prihlásil pracovník rajeckej mestskej polície
Ing. Rastislav Ťažký. Po uskutočnení výberového konania ho výberová komisia odporučila
za nového náčelníka. Tento návrh bol následne predložený mestskému zastupiteľstvu na
jeho rokovaní, ktoré Ing. Rastislava Ťažkého
schválilo za nového náčelníka Mestskej polície v Rajci.
V Žilinskom večerníku č. 44 zo dňa
31.10.2017 bol uverejnený článok o rozhodnutí Mesta Rajec poveriť PaedDr. Mariána Remeniusa vedením Základnej umeleckej školy v Rajci. Chcete sa k nemu vyjadriť?
Niektorí pedagógovia zo ZUŠ Rajec majú
problém s pánom Remeniusom, ktorý je v súčasnosti poverený vedením školy. Doslova

mám pocit, že chcú umelo očierniť umeleckú
školu, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Rajec. Musíme v prvom rade vychádzať
z faktov.
Mesto Rajec na základe rozhodnutia školskej inšpektorky odvolalo PaedDr. Remeniusa
z funkcie riaditeľa ZUŠ Rajec, ktorá skonštatovala, že „vraj nespĺňa kvalifikačné predpoklady“, aj napriek tomu, že desať rokov dozadu
všetky podmienky spĺňal. My vidíme problém
v tom, že samotní pracovníci ministerstva
školstva si každý inak vykladá vyhlášku, ktorá
hovorí o kritériách na spôsobilosť vykonávať
funkciu riaditeľa umeleckej školy. Zákon hovorí, že keď je riaditeľ odvolaný alebo nebol radou školy žiaden uchádzač vybraný, je povinnosťou zriaďovateľa
poveriť vedením niektorého zamestnanca školy,
čiže aj takého, ktorý
nemusí spĺňať kritéria.
Keďže Mesto Rajec
ako zriaďovateľ si plne
uvedomuje vážnosť situácie, keď niektoré skupiny chcú rozoštvať rajeckú
ZUŠ-ku, či už sa chcú
dostať k vedeniu školy
tak, aby škola fungovala
na ich obraz a nie na obraz zriaďovateľa, tak sme
museli poveriť vedením
školy človeka, ktorému
dôverujeme a nie takého, ktorému nedôverujeme. Nechceme, aby sa zo školy, ktorá dosahuje už niekoľko rokov vynikajúce úspechy,
stala škola, ktorá pôjde dolu vodou. Prípadne
sa stala takou školou, ktorá bude mať úspechy
„len u niektorej skupiny ľudí“.
Preto by bolo veľmi dobré, keby tí aktivisti,
ktorí stále očierňujú školu si uvedomili, že sa
zriaďovateľ, čiže Mesto Rajec, snaží o to, aby
ZUŠ v Rajci fungovala a nie o to, aby bola destabilizovaná. A tým, že sa títo aktivisti stále
usilujú prostredníctvom niektorých médií očierňovať túto školu, škole vôbec neprospievajú.
Sú už dokončené byty v polyfunkčnom objekte na Štúrovej ulici? Kedy sa budú
byty odovzdávať?
V prvom rade je potrebné
povedať, že byty ešte nie sú
vo vlastníctve mesta. Kolaudácia je stanovaná na 8. novembra. Po kolaudácii si bude
môcť investor zapísať byty na
list vlastníctva a až keď bude
mať investor byty zapísané
v katastri nehnuteľností môže
prísť k podpisu kúpnopredajnej zmluvy medzi investorom
a Mestom Rajec. Až potom,
keď Mesto Rajec byty odkúpi
a budú mu odovzdané, môže
rozhodovať o pridelení jednotlivých bytov.
Predpokladáme, že ak nenastanú problémy,
v druhej polovici novembra by Mesto Rajec
mohlo dostať kľúče od týchto bytov.
Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí schválilo Všeobecne záväzné

AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
nariadenie, v ktorom je určená výška nájmu za
tieto byty, a zároveň doplnilo VZN ohľadom výberovej komisie pre udelenie bytov, ktorá bude
vyberať nových nájomníkov z jednotlivých žiadostí zaevidovaných na mestskom úrade.
Menili sa niektoré stĺpy verejného osvetlenia za bytovými domami na Hollého ulici.
Budú sa meniť aj v iných častiach mesta?
Vo vnútrobloku na Hollého ulici sme museli pristúpiť k výmene stĺpov verejného osvetlenia, pretože už boli veľmi prehrdzavené a
poškodené aj napriek tomu, že patria k tým
najmladším stĺpom a hrozilo tu spadnutie jednotlivých stĺpov.
Tak, ako sme v minulosti sľúbili, že po rekonštrukcii verejného osvetlenia ušetríme
zhruba 20 tisíc eur ročne na jeho prevádzku,
ktoré budeme môcť použiť na výmenu stĺpov,
tak sa aj stalo. Za uplynulý rok Mesto Rajec
ušetrilo na verejnom osvetlení okolo 16 tisíc
eur. Preto sa postupne budeme snažiť vymieňať, po jednej až dvoch uliciach ročne, stĺpy
verejného osvetlenia. Samozrejme, postupne
od tých v najhoršom stave. V podobne zlom
stave sú aj stĺpy verejného osvetlenia na Ulici

JEDEN Z BYTOV NA ŠTÚROVEJ ULICI
1. mája. Aj tu pristúpime buď k výmene stĺpov
alebo k premiestneniu osvetľovacích telies na
stĺpy vo vlastníctve SSE, ihneď ako nám to
finančné podmienky dovolia.
Za rozhovor ďakuje Šzá
2x snímka: Z. Ščasná

RAJČAN 11/2017

Z OKTÓBROVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom hlavná
kontrolórka Ing. Sekáčová. Primátor bližšie informoval o plnení niektorých uznesení. Mestské zastupiteľstvo predloženú správu schválilo.
Vedúca finančného oddelenia T. Záborská predložila poslancom
návrh VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky ZŠ, ktoré určuje miesto a čas zápisu detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je
Mesto Rajec. Taktiež je v ňom zadefinované plnenie povinnej školskej
dochádzky, povinnosť zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na jej plnenie
a možnosť uloženia pokuty za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti.
Navrhované VZN poslanci schválili.
V ďalšom bode programu p. Záborská predložila poslancom konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rajec k 31.12.2016 s príslušnými
prílohami. Povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu pre obce a mestá vyplýva zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom
znení. Mesto Rajec zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky ním zriadené rozpočtové organizácie a dcérske účtovné jednotky na
základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovaná výročná
správa obsahuje všeobecné informácie o meste, o stave, v ktorom sa
nachádza, ako aj ekonomické informácie z konsolidovanej účtovnej
závierky za všetky dcérske účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku. Podľa audítora, ktorý vykonal audit tejto závierky, konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2016 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok 2016. Po krátkej diskusii
poslanci zobrali na vedomie konsolidovanú účtovnú závierku Mesta
Rajec k 31.12.2016, Výročnú správu Mesta Rajec za rok 2016 a Správu
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesta Rajec.
Vedúca finančného oddelenia predniesla poslancom aj návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 45/2017. Odborné stanovisko k navrhovanému rozpočtu predniesla hlavná kontrolórka mesta Ing. Sekáčová, ktorá odporučila navrhovanú zmenu rozpočtu schváliť. Po krátkej diskusii bol
návrh zmeny rozpočtu na rok 2017 jednomyseľne schválený.
Primátor mesta Ing. Ján Rybárik informoval o uznesení č. 57/2015,
ktorým bol schválený nájom nehnuteľnosti domu s.č. 606 na Štúrovej ul.
v Rajci, žiadateľovi MATEA, s.r.o., Žilina. Mestské zastupiteľstvo schválilo prenechanie nehnuteľnosti do nájmu žiadateľovi za účelom realizácie technickej infraštruktúry z dôvodu realizácie zámeru prestavby susediacej výrobnej haly s.č. 151, postavenej na pozemku KNC parc.
č. 85 na polyfunkčný objekt (nájomné byty a obchodné priestory) podľa
projektovej dokumentácie, čím sa prispeje k novej estetickej hodnote a
lepšiemu funkčnému využitiu centra mesta Rajec. Pre potreby zosúladenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve s Rozhodnutím o povolení
odstránenia stavby a oznámením o zrušení súpisného čísla navrhol vypracovať Dodatok k nájomnej zmluve, predmetom ktorého bude upresnenie predmetu nájmu. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nehnuteľ-

MESTO RAJEC
ĎAKUJE
Veronike Gramerovej za výstavu obrazov

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
PRÁC DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY NA MUDROCHOVEJ UL.
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VÝSTAVNÁ SIEŇ RADNICE V RAJCI

nosti v katastrálnom území Rajec zostávajú v platnosti bez zmeny.
Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada uvedený dodatok prerokovali a odporučili ho MZ schváliť. Poslanci MZ schválili predložený
dodatok k Zmluve o nájme nehnuteľností.
Ďalej primátor mesta predniesol poslancom žiadosť SSE-D, a.s.
Táto spoločnosť prostredníctvom projekčnej firmy EUB, s.r.o., Liptovský Mikuláš podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
9675 – RAJEC – Hollého – Zahustenie DTS. Uvedenou stavbou na
základe požiadavky nových odberateľov – firiem z bývalého areálu NDŽ
dôjde k rozšíreniu a zahusteniu elektrickej siete. V rámci stavby sa bude
rekonštruovať existujúce VN nadzemné vedenie ponad rieku Rajčianku, nové NN zemné káblové vedenie a nová jednostĺpová stožiarová
trafostanica. MZ jednomyseľne schválilo uzavretie Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve pre SSE-D, a.s.
Vedúca finančného oddelenia spolu s primátorom mesta predložili
poslancom návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2014. Spoločnosť MATEA,
s.r.o., Žilina na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov
č. ZML č. 2016/04 zo dňa 14.1.2016 a neskorších dodatkov 1, 2 uzavretej medzi budúcim predávajúcim spoločnosťou MATEA, s.r.o., a budúcim kupujúcim Mestom Rajec pristúpilo k výstavbe, resp. rekonštrukcií domu s.č. 151 v Rajci (bývalá hala Vinuty), kde na prízemí
vznikli obchodné priestory a na poschodí bytové priestory. Prízemie objektu je skolaudované a dané do užívania. V zmysle tejto zmluvy v súčasnosti na poschodí prebiehajú dokončovacie stavebné práce na
výstavbe 17 bytových jednotiek – nájomných bytov bežného štandardu.
Po skolaudovaní bytových jednotiek, úhrade kúpnej ceny a zapísaní
bytov v prospech Mesta Rajec môže mesto pristúpiť k ich odovzdaniu
do nájmu záujemcom o pridelenie bytu. Pre potreby pridelenia bytu nájomcom bolo potrebné schváliť výšku nájomného. Výšku nájomného
v bytových domov postavených z podpory štátu upravuje VZN mesta
Rajec č. 6/2014. Súčasťou tohto nariadenia sú 4 prílohy. Pre každý súčasný bytový dom je schválená jedna príloha, v ktorej sú určené ročné
výšky nájomného pre konkrétny bytový dom. Finančná komisia, komisia
výstavby a ŽP a následne mestská rada navrhovaný dodatok prerokovali a odporučili ho MZ na schválenie. Poslanci po krátkej diskusii
schválili navrhovaný Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2014, ako aj prílohu č. 5
k tomuto VZN.
Uznesením MZ v Rajci č. 61/2017 zo dňa 17.8.2017 bola schválená
komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície v Rajci. Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka
MsP bolo vyhlásené a zverejnené na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta Rajec. Dňa 5. októbra 2017 sa uskutočnilo výberové
konanie formou osobného pohovoru s prihláseným uchádzačom. Výberová komisia na svojom zasadnutí vyhodnotila výsledok výberového
konania a odporučila do funkcie náčelníka MsP v Rajci vymenovať Ing.
Rastislava Ťažkého. MZ odporučenie podporilo a jednomyseľne do
funkcie náčelníka MsP v Rajci menovalo Ing. Rastislava Ťažkého.
Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom Správu o výsledku
uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od
17.8.2017 do 12.10.2017, ktorú poslanci zobrali na vedomie. V závere
rokovania v bode Interpelácie predniesli poslanci rôzne pripomienky a
návrhy občanov mesta, ktorými sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia
Mestského úradu Rajec.
Alena Uríková, ved. odd. správneho MsÚ Rajec

inzercia

Dňa 12. októbra 2017 sa uskutočnilo ďalšie riadne zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci. V prvom bode programu sa
prerokovávali Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2016/2017, ktoré osobne predniesli riaditelia škôl (MŠ, ZŠ a ZUŠ)
v zmysle Vyhlášky 9/2006 Ministerstva školstva. Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne tieto správy schválilo.
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ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI
VEREJNÉHO PRIESTORU V MESTE RAJEC
ROZŠÍRENÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Projekt je realizovaný s finančnou
podporou Žilinského
samosprávneho kraja.
Žilinský samosprávny kraj pravidelne dáva možnosť rôznym subjektom požiadať o účelovo viazanú dotáciu z vlastných príjmov ŽSK.
Mesto Rajec v tomto roku úspešne požiadalo o poskytnutie dotácie na
rozšírenie siete kamier v meste Rajec. Z finančných prostriedkov získaných zo Žilinského samosprávneho kraja sa zakúpil 1 ks kompaktnej
kamery so všetkými potrebnými komponentmi a inštalačným materiálom.
Rozširovaním kamerového systému chce mesto postupnými krokmi zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany v meste Rajec, zabezpečiť verejný poriadok, ochranu majetku a zdravia obyvateľov mesta Rajec, návštevníkov a iných subjektov pôsobiacich v meste Rajec.

PREČO CHÝBALI BEŽECKÉ ZVESTI
MARATÓN KLUBU V RAJČANOVI
Redakcia časopisu Rajčan dostala od viacerých čitateľov otázku –
Prečo nebol v októbrovom čísle uverejnený článok Maratón klubu
Rajec?
Maratón klub Rajec nám dlhodobo prispieval do každého čísla Rajčana. V septembrovom čísle sme uverejnili v našom časopise v rozhovore s pánom primátorom jeho názor ohľadom finančných nákladov
spojených s maratónom. Pravdepodobne sa ich tento článok dotkol,
pretože na otázku či uverejnia článok za maratón klub aj v októbrovom
čísle sme dostali 29.9.2017 takúto reakciu od dopisovateľa p. Rybára,
ktorú uverejňujeme v plnom znení:
„Reagujem na Vašu sms – článok som Vám neposlal, ale ani nepošlem. Nemôžem, bohužiaľ, prispievať do periodika, ktoré si nectí novinárske remeslo a je účelovo používané na prezentovanie pokrivených,
nepresných a zavádzajúcich informácií poškodzujúcich dobré meno a
niečiu poctivú prácu. Žiaľ, mesačník Rajčan slúži na prezentáciu nadiktovaných viet bez overenia ich pravdivosti. A myslím tým úplne konkrétne jeden z článkov z minulého čísla. Novinárska etika bola v tomto
prípade hrubo porušená – neoverené subjektívne informácie, pričom
protistrane nebol venovaný žiaden priestor na vyjadrenie a svoju obhajobu. Periodikum sa tak stáva iba propagandistickým formátom, ktorý
sa nepokúša hľadať pravdu a informovať o veciach v plnom rozsahu, ale
vykresľuje skutočnosti podľa vopred pripraveného scenára.
Je mi to ľúto, spolupráca s Vami bola viac než výborná, no kým sa
tento fakt nezmení, nemôžem do Rajčana prispievať. Ďakujem za pochopenie.
S pozdravom Jozef Rybár“
NA VYSVETLENIE ZA REDAKCIU RAJČANA:

UKÁŽKA ZÁBERU Z KAMERY
Inštalácia kamery sa realizovala v termíne 09-10/2017 a umiestnenie je vymedzené na relatívne frekventované miesto – časť pri skateparku na Hollého ulici, pri futbalovom štadióne, tenisových kurtoch, novom mestskom bytovom dome a značnú časť záberu predstavujú i podnikateľské subjekty nachádzajúce sa v tejto lokalite. Inštalácia ďalšej
kamery v tomto pomerne frekventovanom bode umožní, okrem iného,
efektívnejšie pracovať nielen pracovníkom mestskej polície, ale v prípade potreby i pracovníkom Policajného zboru SR a umožní efektívnejší
postup pri riešení prípadných priestupkov a deliktov.
Celkový príspevok zo ŽSK predstavuje sumu 500 eur, pričom celkové náklady projektu sú vo výške 1 347,60 eur.
Sme radi, že aj týmito postupnými krokmi môžeme neustále zlepšovať a skvalitňovať verejný priestor v meste Rajec, a tým aj bezpečnosť
našich obyvateľov.
Mesto Rajec, odd. výstavby a ŽP MsÚ Rajec
1x snímka: MsÚ Rajec

Pán primátor odpovedal iba na otázky pripravené redaktormi časopisu. Žiaden scenár určite dopredu nebol pripravený. Keďže v Rajčanovi bola uverejnená odpoveď pána primátora na položenú otázku, ktorá zodpovedá aj faktom zo stretnutí s maratón klubom pri zabezpečovaní Rajeckého maratónu a skutočnému stavu vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Rajec na organizovanie Veľkého
rajeckého dňa, nepovažovali sme za potrebné vyžadovať si ešte pred
vyjdením čísla stanovisko Maratón klubu Rajec.
Tak, ako každému občanovi, či organizácii, aj Maratón klubu Rajec
bolo a je umožnené reagovať na akýkoľvek uverejnený článok či už
opravou alebo odpoveďou, o čom hovorí aj tlačový zákon. Tí, ktorí čítate
náš časopis viete, že už niekoľkokrát sme v našom časopise uverejňovali aj opravu, aj odpoveď na niektoré zverejnené články.
Ani jednu túto možnosť však maratón klub do dnešného dňa
(8.11.2017) nevyužil. Ak sa Maratón klub Rajec rozhodne reagovať,
veľmi radi uverejníme v našom časopise ich reakciu, stačí sa na
nás obrátiť.
redakcia

MESTO RAJEC PRÍJME DO PRACOVNÉHO POMERU UCHÁDZAČA NA OBSADENIE
PRACOVNÉHO MIESTA PRÍPRAVA STAVIEB, ÚDRŽBA BUDOV
Kvalifikačné predpoklady:
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
stavebného smeru ukončené maturitou
Iné kritériá a požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť
- práca s počítačom
- samostatnosť, spoľahlivosť
- vodičský preukaz skupiny B

Termín nástupu: november 2017
Uchádzači môžu žiadosti spolu so
životopisom doručiť: Osobne do
podateľne Mestského úradu Rajec,
Námestie SNP 2/2, Rajec alebo ich môžu
zaslať poštou na adresu: Mestský úrad
Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec.
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
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DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN
Október je neodmysliteľne spätý s úctou k starším a spomienkou na
našich starších spoluobčanov. Ani v tomto roku sme na nich nezabudli a
25. októbra sme v rámci mesiaca úcty k starším zorganizovali už tradičné stretnutie jubilantov– Deň kvetín a šedín.

nia a vďaky za všetko, čo pre naše mesto vykonali. Potom sa každému
seniorovi osobne prihovoril a obdaroval ho kvetinou. V tomto roku sme
pre našich starších jubilantov pripravili milé prekvapenie. O kultúry program sa postaral tanečný a spevácky súbor z Lotyšska. Hodinový program plný piesní a tanca potešil všetkých seniorov. Priatelia z Lotyšska
ponúkli našich jubilantov aj ich typickým čiernym chlebom, ktorí si naši
hostia pochvaľovali.
Po krásnej úvodnej básni z úst vedúcej oddelenia kultúry Anny Tordovej, prišiel pozdraviť seniorov aj primátor mesta Ing. Ján Rybárik. Jubilantom (70, 75, 80 a viac ročným) poprial, aby sa ešte dlho tešili z dobrého zdravia, zo svojich detí i vnúčat a zaslúžený odpočinok si užívali
spokojne v kruhu svojich blízkych. Z jeho úst nechýbali ani slová uzna-

Spoločnému stretnutiu sa seniori veľmi potešili, veď pri zákusku a
kávičke, či čaji si mohli pospomínať a tešiť sa zo vzájomnej spoločnosti.
Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
3x snímka: Šzá

POĎAKOVANIE ZA POZVANIE
Dňa 25.10.2017 sme boli pozvaní na oslavu Deň šedín a kvetín
do kultúrneho domu. Týmto chcem poďakovať oddeleniu kultúry a
primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za pozvanie nás prestárlych.
Ďakujeme im, že si aj na nás spomenuli. Veľmi sa nám páčilo
vystúpenie tanečného súboru z Lotyšska. Bolo to jedinečné vystúpenie, že aj v nás prebudili spomienky na mladosť. Keď sme boli mladí,
aj my sme sa pričinili rôznymi brigádami na zveľaďovaní mesta, teraz si však už užívame starobu vo svojich rodinách a tam nás ešte
potešia deti, vnúčatá aj pravnúčatá. Ešte raz ďakujeme, aj za občerstvenie, ktoré ste nám pripravili!
S úctou Mária Rybáriková – 87 r.

Už po siedmykrát Mesto Rajec v spolupráci s občianskym združením Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom – Útulok Dobrého pastiera a
občianskym združením Diakonie Broumov z Českej republiky uskutočnilo charitatívnu zbierku použitého šatstva, domácich potrieb, obuvi a
hračiek. Použité, nepotrebné a zachovalé veci mohli obyvatelia doniesť
od pondelka 16. októbra do piatka 20. októbra do klubovne oddelenia
kultúry.
Vyzberané šatstvo, obuv, hračky a domáce potreby OZ Dobrý pastier použije pre potreby Útulku Dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom, najväčšieho zariadenia na Slovensku poskytujúcemu sociálne
služby chudobným. OZ Diakonie Broumov poskytne vyzbierané veci
občanom z okraja spoločnosti, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi nielen
v Čechách, ale i v zahraničí.
Aj keď sa zbierka uskutočnila už po siedmykrát, znova sa potvrdilo,
že Rajčanom a obyvateľom z okolitých obcí nie je ľahostajné sociálne
cítenie voči ľuďom v núdzi a zbierka bola opäť úspešná. Za všetko hovorí množstvo vriec a krabíc s pomocou, ktoré putovali pre ľudí v krízovej životnej situácii. Za pomoc vám všetkým ďakujeme!
Text a snímka: Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec

DOBROČINNÁ ZBIERKA POPUTUJE
AJ V TOMTO ROKU NA DVE MIESTA
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ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE V MŠ MUDROCHOVA
dou na chodník, hrali kolky alebo si skúšali svoju silu a vytrvalosť na
preliezačkách. Ku každému krásnemu nápadu patrí aj chutné občerstvenie, o ktoré sa postarali super maminky a starké. Tak sme si mohli
všetci spoločne pochutiť na koláčoch a teplom čaji, ktorý pripravili naše
pani kuchárky.

19. novembra sme sa stretli na školskom dvore Materskej školy na
Mudrochovej ulici, aby sme si užili krásne slnečné popoludnie a radosť
z dokončenej práce.
Už z diaľky pútal pozornosť nový prístrešok nad pieskoviskom s obrovskou červenou mašľou, ku ktorému sme sa dostali alejou trpaslíkov,
ktorí potešili nielen deti, ale i dospelých. Na školskom dvore boli pripravené rôzne športové stanovištia pre deti. Najviac detí skončilo v pieskovisku, kde mohli
rozvíjať svoju fantáziu pri stavaní ciest, hradov, pečení koláčikov, ale boli aj také, ktoré
skúšali beh po piesku a skákanie z miesta s doskokom do
piesku. Pod prístreškom sa
nachádza aj drevený masívny nábytok (3 stoly a 6 lavíc),
ktoré deti spoločne s rodičmi využili na kreslenie, či len tak na oddych.
Deti, ktoré uprednostnili pohyb po tráve si zahrali hokejbal, naháňačku,
hádzali kruhy na cieľ, hojdali sa na vynovených hojdačkách, kreslili krie-

Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí náš projekt
finančne a materiálovo podporili: Mesto Rajec, Nadácia Volkswagen
Slovakia, Chalupy AKZ, s.r.o., Projektant Ing. Ivana Majčinová, Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, Drevodom Rajec, s.r.o., Dolkam Šuja, a.s., Redston, s.r.o., Stavebniny Fapšo, Mepura, s.r.o., Pavol Sudor – Zrubstoly, Vaša záhrada, s.r.o., Bineko, s.r.o.,
Pavol Líška – traktor, Jozef Mikunda – bager, Autodoprava Janisek, HG
Helios Group.
Veľakrát sme si povedali, že to, čo robíme nerobíme pre seba, ale
pre naše deti. Takže drahí rodičia, starí rodičia i vy, ktorí ste nám prišli
pomôcť, lebo sa vám páčil náš nápad a nadšenie ĎAKUJEME! Veď niet
krajšieho ocenenia za našu snahu ako úsmevy našich detí.

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V RAJCI

SEMINÁRE PRE RODIČOV DETÍ
Milí rodičia, srdečne vás pozdravujeme aj
v školskom roku 2017/2018 a prajem vám,
nech je pre vás, ako aj pre vaše deti, tento rok
úspešný. Pre nás je tento školský rok výnimočný, pretože oslavujeme 10. výročie vzniku
nášho poradenského zariadenia. Pred 10 rokmi sa začala písať história nášho zariadenia
v Žiline. Po niekoľkých rokoch, v snahe priblížiť naše služby viacerým rodinám, deťom,
školám vzniklo na tomto základe aj naše centrum v Rajci.
Na začiatku bol len nápad a nadšenie
chrániť práve tie deti, ktoré to nemajú v škole a
v živote až tak ľahké. Vždy sme sa snažili v našej práci o vytvorenie úzkej spolupráce a vzájomnej komunikácie s učiteľom – rodičom –
dieťaťom. Veríme, že tento zámer sa nám bude dariť napĺňať aj naďalej. Vážime si vašu
podporu, dôveru aj spoluprácu. Aj preto chceme naše okrúhle výročie osláviť spolu s vami.
Nie je nič prospešnejšie, ako zamerať sa na
dieťa a vy – rodičia, ste tí, ktorí podávajú pomocnú ruku aj v tých najťažších životných situáciách. Preto vás pozývame na vzdelávacie
semináre, ktoré sa uskutočnia v priestoroch
nášho centra v Rajci na Námestí A. Škrábi-
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ka 37. Prednášky spojené s diskusiou sú určené pre všetkých, ktorých naše témy zaujímajú.
Zároveň si môžete prezrieť naše priestory a
bližšie sa zoznámiť s našou prácou. Účasť na
týchto seminároch je bezplatná! Tešíme sa na
stretnutie s vami:
Vývin reči z pohľadu logopédie
lektorka logopedička Mgr. H. Ištvánová
streda 8. novembra 2017 14.30 – 15.30 hod.
Vývin reči je neoddeliteľná súčasť ľudského života. Prvé tri roky života dieťaťa predstavujú najbúrlivejší posun v reči, no tým to zďaleka nekončí. Čo treba robiť preto, aby sa reč
dieťaťa vyvíjala tak, ako sa má? Kedy by malo
dieťa správne vyslovovať všetky hlásky? Kedy
je už potrebné vyhľadať logopedickú pomoc?
Výslovnosť hlások sa zdokonaľuje postupne.
Treba dať preto deťom priestor, ale najmä čas,
na dozretie a na uvedomenie si vlastných
možností. Netreba na deti tlačiť, vyžadovať od
nich presnú artikuláciu hneď od začiatku a
zamerať sa len na výkon. Naopak, treba byť
citlivý a vnímavý voči potrebám dieťaťa – to je
to NAJ, čo pre ich budúcnosť môžeme urobiť...

Bc. Miroslava Dubcová,
učiteľka MŠ
3x snímka: archív MŠ

Príďte sa s nami porozprávať o týchto a ďalších dôležitých otázkach z oblasti logopédie.
Keď učenie nejde ľahko – vývinové poruchy učenia: lektorka špeciálna pedagogička
PhDr. A. Pieronová – utorok 14. novembra
2017 14.30 – 15.30 hod.
Všetci rodičia sa tešia zo svojich detí.
Z drobností, ktoré ich detičky už dokážu. No ak
sa deťom v niečom nedarí, bývajú nešťastní a
často sa hanbia. Nehovoria o svojich problémoch. Myslia si, že možno len ich dieťa to nedokáže. Nerozumejú, že ich dieťa môže mať
ťažkosti v niektorých oblastiach a tým sa dlhšie učí napríklad čítať a písať. Počas nášho
stretnutia sa bližšie pozrieme na vývinové poruchy učenia, ako im predchádzať, čo si všímať, aké prejavy a príznaky. Čo robiť v prípade, ak sa mi v niektorej z oblasti dieťa nezdá,
na koho sa obrátiť, koho osloviť. Poruchy sluchu ako príčina vývinových porúch a problémov v škole. Príďte sa s nami porozprávať
o týchto a ďalších dôležitých otázkach z učenia a ťažkostí v edukácií. Následne, samozrejme, uvítame aj vaše postrehy a otázky.
tím SCŠPP Rajec

Kontakty: scspprajec@gmail.com
Tel. č.: 0908 145 622
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ZÁHRADKÁRI PREDSTAVILI SVOJU ÚRODU NA VÝSTAVE
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov sa konala v dňoch 1. až 3. októbra
vo veľkej zasadačke mestského úradu v spolupráci s oddelením kultúry.
Výstavu otvorila tajomníčka ZO SZZ PZ v Rajci Mária Najmanová za
prítomnosti primátora mesta Ing. Jána Rybárika, predsedu OV SZZ v Žiline Ing. Jozefa Čerňanského, podpredsedu OV SZZ v Žiline Ing. Štefana Jantoščiaka, organizátorov a ostatnej verejnosti. Prítomní v príhovoroch vyzdvihli hlavne prácu drobných záhradkárov.
Návštevníkov výstavy, ktorých bolo zapísaných v knihe návštev 831,
potešilo množstvo zaujímavých exponátov. Základom dobrej úrody
ovocia bol daždivý apríl, počas ktorého napršalo nezvyčajne veľa vody,
až 130 milimetrov. Do značnej miery to pomohlo eliminovať zrážkový
deficit zo zimných mesiacov. Priemerné májové zrážky napomohli zasa
k úspešnému štartu siatych a sadených plodín. Neskorá jar a väčšina
leta však už boli suché so slabými zrážkami nepresahujúcimi mesačné
úhrny 20 mm. September však bol opäť daždivý, čo obmedzovalo zber
najmä koreňovej a hľuzovej zeleniny. Prvé pekné jesenné dni prišli až
na konci mesiaca, kedy záhradkári vo veľkom začali so zberom úrody.
Prejavilo sa to menšou návštevnosťou výstavy oproti minulým rokom.
Mrazivý január zásadným spôsobom poškodil mnohé rastliny viniča
na menej chránených a nechránených miestach a výhony beztŕňových
čiernych malín vymrzli takmer bez výnimky až ku koreňu. Chladná jar
ovplyvnila najmä veľkosť úrody ríbezlí, sliviek a hrušiek, vlašské orechy
opäť kvôli neskorým mrazíkom nezarodili. Jabĺk sa urodilo na väčšine
stromov pomerne dosť až na niektoré menšie lokality so skorším kvitnutím stromov alebo nedostatkom vlahy. Je načase sa zamyslieť pri výsadbe nových ovocných stromov nielen nad výberom vhodných odrôd,
ale aj sadeníc s podpníkom so silným koreňovým systémom. Tento
zabezpečí v budúcnosti kvalitnú úrodu aj v suchých rokoch bez dodatočnej závlahy a obmedzí sa tak vplyv zmeny podnebia. Zelenina to
mala tento rok dosť ťažké. Na príčine bol opäť nedostatok zrážok. Vo
vlhších lokalitách so zvýšenou spodnou hladinou vody bola úroda väčšinou lepšia. Prejavilo sa to najmä na zemiakoch. Na vyvýšených miestach s nedostatkom vlahy sa urodili drobné, na rovinatých nižších miestach narástli aj nadpriemerne veľké. Pomohla im tiež nezvyčajne dlhá
vegetačná doba do konca septembra. Dobre sa darilo koreňovej zelenine, cvikli, zeleru a veľmi dobre paradajkám. Menej sa darilo na jar hlúbovej zelenine, ktorú bolo treba ošetrovať proti voškám a skočkám. Krásna bola úroda kríčkovej, ale aj tyčkovej fazule, ktorá mohla spoľahlivo
dozrieť na koreni. Kvetom, liečivým rastlinám, ozdobným kríkom a stromom sa darilo pomerne dobre. Ak niektoré vymrzli, boli nahradené novými, omrznuté sa väčšinou po ošetrení dobre zregenerovali.

odrody Konferencia, Mária Najmanová za hrozno odrody Anastasia,
Vladimír Villín za papriku Maxi, Ing. Jozefa Blažeková za kel, Zuzana
Lenhartová za okrasnú slnečnicu, Jozefa Čerňanská za Campanulu,
Ľubica Baroniaková za kolekciu sušených liečivých rastlín, Miroslav
Peško za pepino a citrón, Martin Krajči za domček pre užitočný hmyz.

Aj tento rok sa uskutočnila počas výstavy minisúťaž. Záujemcovia,
ktorých bolo 63, mali odpovedať na šesť otázok súvisiacich so záhradkárskou tematikou. Otázky oproti minulým rokom boli o niečo ťažšie a
azda preto bolo vyhodnotených s najsprávnejšími odpoveďami len 17.
Celkovým víťazom sa stala a finančnú odmenu si odniesla Sárka
Kosperová z Rajca. Otázky a správne odpovede v minisúťaži boli nasledovné: 1. Uveďte presný názov odrody jablka: Rubín; 2. Uveďte presný
názov ovocia: machovka peruánska; 3. Rajčiak jedlý je príbuzný melónu, mandragore alebo cvikli?: mandragore; 4. Uveďte názov rastliny,
fazuľa, bôb alebo svätojánsky chlieb?: svätojánsky chlieb; 5. Ako sa volá zelenina, ktorá sa rozmnožuje týmito semienkami?: cibuľa; 6. Koľko
semienok je v týchto 4 šípkach?: 201.
Týždeň po rajeckej výstave sa konala okresná výstava v Žiline,
ktorej sa zúčastnili aj rajeckí pridomoví záhradkári. A celkom úspešne,
pretože v kategórii „zelenina“ obsadili za kolekciu zeleniny prvé miesto.
33 organizovaných aj neorganizovaných záhradkárov vystavovalo
296 vzoriek svojich vlastných výpestkov ovocia, zeleniny, kvetov a iných
rastlín či plodov. Tieto boli naaranžované na výstavných plochách s menovkami pestovateľa a výpestku. Bočné steny a pódium boli obsadené
výtvarnými a inými prácami detí z materských a základných škôl Rajca.
Práce detí boli rôznorodé, nápadité, obdivuhodné, v tom sa zhodli všetci
návštevníci výstavy.
Hodnotenie výpestkov mala na starosti päťčlenná komisia v zložení
Ing. Štefan Jantoščiak, ktorý bol zároveň aj jej predsedom, Ján Veselý,
Martin Krajči, Alexandra Janžová, Mária Pešková. Komisia sa podľa
stanovených hodnotiacich kritérií nakoniec zhodla na víťazných výpestkoch a odmeny dostali nasledovní pestovatelia: Ing. Ľubor Žucha za
najkrajšie jablko odrody Jonalord, Anna Žideková za najkrajšiu hrušku

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov organizovaná každý rok rajeckými pridomovými záhradkármi evokuje v mysliach niektorých návštevníkov otázku – Prečo by som mal záhradkárčiť? Na túto otázku existuje
množstvo odpovedí. Je to nielen pozitívny vzťah k fyzickej práci, ale aj
podpora biodiverzity, zvyšovanie konzumácie prirodzene vypestovaného ovocia a zeleniny, zachovanie starých a krajových odrôd, o ktoré poľnohospodárska výroba nemá záujem, intenzívnejšie budovanie medziľudských vzťahov a priateľstiev, predlžovanie aktívneho veku seniorov
atď. Záhradkári sú vždy ochotní sprostredkovať svoje skúsenosti iným,
bez problémov vedia rozdať časť svojej úrody na rozmnožovanie do
iných záhrad. Ak by chcel niekto poradiť, ako na to, môže zavolať na tel.
č. 0949 223 218.
Ing. Ľubor Žucha, predseda ZO SZZ
3x snímka: autor
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VÝZNAM TERAPIE PRE OSOBY SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI
Žilinský samosprávny kraj poskytuje sociálne služby v 26 pobytových sociálnych zariadeniach, celkovo 5 221 občanom so špeciálnymi
potrebami. A ako sa povie, koľko ľudí, toľko chutí. Aby títo občania prežívali zmysluplne svoj
život, venujú sa im odborne zdatní a fundovaní
sociálni pracovníci.
V oblasti pomáhajúcich profesií sa stretávame s viacerými postupmi, prístupmi, či metódami. Ich spoločným základom je terapia, aj keď
odborníci hovoria, že terapeut musí ovládať tieto techniky získaním vzdelania na určitej vysokej škole. Techniky sú realizované odbornými zamestnancami, ktorí majú dlhoročnú prax v sociálnych službách a absolvovali mnohé odborné a
akreditované kurzy a ako sa povie, vedia, čo a kedy na
prijímateľa sociálnej služby zaberie a čo ho zaktivizuje.
Najrozšírenejšou, teoreticky najprepracovanejšou,
formou terapie vo všeobecnosti je psychoterapia. Spoločným priestorom psychoterapie a sociálnej práce je
každodenný život. Problémy, prekážky a výzvy každodenného života, ktorých spoločným menovateľom je
neschopnosť, nevedomosť alebo nedostatok síl na strane klienta zvládať a vyrovnávať sa s úlohami, ktoré pred
nás kladie každodenný život.
Muzikoterapia prebieha formou individuálnych
stretnutí, kde sociálni pracovníci pracujú s deťmi a dospelými a prostredníctvom hudby ich vedú k zážitkovej
aktivite, vytvárajú bezpečný priestor k somatoemocionálnemu uvoľneniu a zároveň podporujú rozvoj imitácie
a komunikácie. U dospelých klientov sa zameriavajú na
pozitívne akceptovanie silných stránok klienta a správnu korektúru nevhodných prejavov. Na muzikoterapiu
sú vyhradené osobitné priestory a veľkej obľube sa tešia
africké bubny. Klienti si ľubovoľne vyberajú piesne, prípadne ich svojským prejavom aj interpretujú.
Dramatoterapia prepája dramatický prístup s viacerými druhmi
umenia. Ide najmä o využitie pohybu a tanca, spevu a hudby, výtvarných
techník (maľovanie na plátno, maľovanie na hodváb, umelecké fotografovanie). Prehliadkou činností klientov obidvoch terapií sú každoročne
sa konajúce celokrajské podujatia Domov domovu a Žilinský Oskar.
Arteterapie vždy vychádzajú z individuálnych potrieb, možností a
schopností klienta. Pomocou vybraných výtvarných techník sa sociálni
pracovníci pokúšajú s klientom stretnúť, sprevádzať a usmerňovať ho pri
tvorivej práci s konkrétnym materiálom (papier, hlina, hodváb), čím
v ňom podnecujú zážitky a zoznamujú ho so zmyslovou stránkou materiálu. Výsledky týchto techník je možné uvidieť na tematických výstavách
v jednotlivých sociálnych zariadeniach, v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja a v rámci putovnej výstavy v Bielsko-Biala v Poľsku.

Animoterapie sú podpornou metódou v celkovej rehabilitácii klienta. Ide o terapiu za pomoci zvierat – canisterapia (špeciálne cvičené psíky), hipoterapie (napr. jazda na koni) a mnohé ďalšie aktivity so zvieratami (starostlivosť o malé domáce zvieratá). Všetky aktivity vedú k celkovému uvoľneniu a budovaniu zodpovedného prístupu ku zvieratku.
Komunikačná terapia je súčasťou denného procesu, kde sa prelína
individuálna forma so skupinovou formou a následne praktickým zavádzaním do každodenného života. Ide o diagnostiku (mentálne postihnutie, pervazívne vývinové poruchy, špecificky narušený vývin reči) a
následne primeranú terapiu. Sú využívané okrem iných aj špeciálne PC
programy na rozvoj reči a komunikácie vôbec zamerané na rozvíjanie
komunikačno-sociálnych zručností.
Terapia hrou vytvára prirodzené hrové situácie, v ktorých sa stimuluje spontánna a tvorivá hra v bezpečnom, dôvernom a starostlivom
prostredí, kde sú minimálne obmedzenia a
sociálny pracovník je
vedený klientom. Veľkú
popularitu si v našich
zariadeniach získala
hra BOCCIA.
Snoezelen je multistimulačná terapia,
ktorá produkuje pocit
pohody, spôsobuje
uvoľnenie, privádza
k relaxácii. Ale tiež aktivizuje, prebúdza záujem, vyvoláva spomienky, organizuje človeka, riadi a zrovnáva
p o d n e t y, o d b ú r a v a
strach, agresivitu a prináša istotu, radosť, navodzuje a podporuje vzťahy. Pre tieto ciele sú vytvorené špeciálne miestnosti so svetelnými, zvukovými a taktilnými podnetmi (vodná posteľ, závesný hojdací vak, vodný valec, relaxačné kreslo, štrbinový bubon a pod.).
Ergoterapia je terapia prácou (pestovanie kvetín, zeleniny, výroba
rôznych výrobkov v pracovných dielňach). Je to nielen rozptýlenie, ale aj
určitá záťaž a skúška schopností v danej oblasti.
Konceptov práce s osobami so špeciálnymi potrebami je skutočne
veľa a nie je možné ich tu všetky vymenovať. Záleží len na odbornosti a
kreativite sociálnych pracovníkov, aké koncepty vyberú. Výsledkom je
spokojný klient, jeho individuálne pokroky a budovanie vlastnej nezávislosti. Dobre a pravidelne prevádzaná terapia je určite prospešná a má
naozaj liečivé účinky.
Ľubomír Sečkár
2x snímka: autor

VÍŤAZNÝ VSTUP RAJECKÝCH STOLNOTENISTOV DO SEZÓNY 2017/2018
Po šesťmesačnej prestávke
sa posledný septembrový týždeň
opäť roztočili oblastné stolnotenisové ligy, v ktorých máme zastúpené dve mužstvá.
Zostava hráčov účinkujúcich
v oboch súťažiach:
Jozef Kavec, Peter Kavec, Jozef Smieško st., Vladimír Vavrík,
Ivan Dávidík, Róbert Augustín,
Marián Macák, Jozef Smieško ml.,
Branislav Fučík, Tomáš Smieško,
Vladimír Komorovský, Ján
Knapec a Jozef Geľatík.
A tím STK Rajec sa po dlhej
26-ročnej prestávke vrátil do najvyššej okresnej súťaže 5. ligy pre
okresy Žilina, Čadca, Bytča a Kysucké Nové Mesto.

Snímka: archív STK

JOZEF GEĽATÍK, RAJECKÁ POSILA Z KĽAČÍ,
SA KONCENTRUJE NA PRÍJEM SÚPEROVHO SERVISU

V prvom zápase domácich čakalo susedské derby s hosťami Stránske D, ktoré sa odohralo v 39. týždni na domácich stoloch. Vstup
do zápasu mali lepší domáci po dvoch víťazných štvorhrách. Chalani po prvých dvoch kolách zistili, že súper je herne zraniteľný, a tak
využili veľkú šancu a zvíťazili 11:7. Motiváciou
a vôľou hráčov bolo získať víťazstvo a dokázať
to vo vzájomnom majstrovskom zápase.
Chlapcom gratulujeme!
Diváci na lavičkách videli výborný stolný
tenis z oboch strán. Vedeli sme, že zostava
hostí nemá až takú hernú kvalitu na víťazstvo a
zápas nemohol inak skončiť ako ich prehrou.
V určitých momentoch sa hra prikláňala na
stranu hostí, ale v koncových stavoch setov sa
víťazstvo nakoniec priklonilo na stranu Rajca.
Bolo to o tom, kto je viac skúsenejší, taktickejší,
vyzretejší, kvalitnejší a nám sa podarilo v nasledujúcich kolách odskočiť súperovi do ví-
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ÚTOK FUTBALISTOV NA ČELO TABUĽKY POKRAČUJE
Napriek nie príliš presvedčivým výsledkom zo začiatku sezóny sa
naši futbalisti opäť bijú o najvyššie priečky v V. lige. Po neúspechu
v Predmieri ich čakal doma náročný súper z Turzovky, ktorý má vo svojich radoch okrem iných futbalistov najlepšieho strelca súťaže Rolanda
Šmahajčíka, či bývalého hráča Rajca Tibora Kašjaka.
FK Rajec – FK Tatran Turzovka 2:1
Góly: 25. Ladislav Person, 45. Ján Jeťko – 47. Tibor Kašjak
Po vyrovnanom úvode dostal Rajec do vedenia krásnou strelou z voleja Ladislav Person. K nemu sa na konci prvého polčasu presnou hlavičkou po rohovom kope pridal Ján Jeťko. Na začiatku druhého polčasu
ešte vykresal iskierku nádeje pre hostí gólom po priamom kope Tibor
Kašjak. V 66. minúte prišla ďalšia komplikácia pre Rajec, keď sa po druhej žltej karte
z ihriska porúčal Tomáš Hollý. Aj v desiatich
však Rajec ostal pozorný v defenzíve a súpera prakticky k ničomu nepustil a víťazstvo
si postrážil.
TJ Fatran Varín – FK Rajec 2:2
Góly: 43. Miroslav Ceplák, 44. Michal
Bielik – 52. a 70. Ján Jeťko

Šipčiaka. Na tento gól ešte v poslednej minúte zápasu odpovedal Martin
Mazák. Zápas tak napokon skončil tenisovým výsledkom 6:1.
Posledný zápas jesennej časti, ktorý mali hráči Rajca odohrať v Rajeckých Tepliciach bol odložený kvôli nepriaznivému počasiu. V prípade
výhry sa môže Rajec dostať po jesennej časti na čelo tabuľky. Dôležitý
v tomto ohľade však bude taktiež výsledok zápasu Čierne – Skalité.
DORAST: Dorastenci zvládli sériu troch zápasov, v ktorých bodovali
naplno, a tak si stále udržujú kontakt s béčkom Kysuckého Nového
Mesta, ktoré momentálne vedie IV. ligu dorastu. Práve na jeho pôde mali
dorastenci odohrať posledný zápas jesennej časti, ktorý bol ale kvôli nepriaznivému počasiu odložený, a tak sa o jesennom lídrovi zatiaľ nerozhodlo. Rajeckí dorastenci strácajú na svojho
súpera v tabuľke momentálne tri body, ak
však Kysucké Nové Mesto porazia zásluhou
lepšieho vzájomného zápasu v tabuľke sa
dostanú pred svojho súpera.
Výsledky dorastu v uplynulom období:
FK Rajec – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
2:1, góly: Patrik Kašuba, Jakub Chupáň. TJ
Fatran Varín – FK Rajec 1:3, góly: Roman
Rybárik, Jakub Chupáň, Patrik Kašuba. FK
Rajec – TJ Tatran Oščadnica 3:0 (kontumácia – súper sa na stretnutie nedostavil).

Tento zápas bol zápasom dvoch rozdielnych polčasov. V tom prvom boli aktívŽIACI: Starším ani mladším žiakom sa
nejší domáci, ktorí využili nedorozumenia
MICHAL DRAHNO (vľavo) V ZÁPASE S TURZOVKOU
žiaľ ani naďalej nedarí v III. lige tak, ako by
v obrane Rajca na dva zlepené góly pred
sme si priali.
koncom prvého polčasu a s bodovými náStarší žiaci podávajú hlavne v domácom prostredí sympatické výkodejami Rajca to vyzeralo zle-nedobre. V druhom polčase však na seba
ny, ktoré sa však nedarí premieňať na bodový zisk. K takýmto zápasom
zobral zodpovednosť strelec Ján Jeťko a dvoma gólmi vyrovnal stav
sa radí aj ten doma so Staškovom (2:3), ale hlavne súboj mužstiev z dolzápasu. Navyše po druhom góle Jeťka videl červenú kartu domáci
nej polovice tabuľky vo Varíne, kedy naši chlapci viedli 0:1. O svoje vedebrankár Frátrik a zdalo sa, že tento moment by mohol definitívne zlomiť
nie však prišli a napokon súperovi podľahli dvoma inkasovanými gólmi
zápas v prospech Rajca. Opak bol však pravdou, po červenej karte sa
v posledných desiatich minútach 2:1. Tento zápas opäť ukázal na čom
nehralo asi 5-7 minút a možno aj to prispelo k tomu, že Rajec sa netreba hlavne pracovať smerom do jarnej časti súťaže, a to je koncendokázal dostať do potrebného tempa. Gól už napokon nepadol, a tak bral
trácia počas celých 70 minút a tiež koncovky zápasov. Starším žiakom
Rajec z Varína aspoň bod za remízu.
patrí po jesennej časti 13. miesto so štyrmi bodmi.
Mladší žiaci sú na tom v tabuľke podobne, keď im patrí 13. miesto
FK Rajec – ŠK Belá 6:1
s troma bodmi. Avšak za týmto umiestnením je hlavne takmer kompletné
Góly: 4. a 28. Ján Jeťko, 26. Ladislav Person, 41. Mário Korda, 48.
prebudovanie kádra, keď v mužstve ostal iba jeden hráč základnej zostaDominik Rybár, 90. Martin Mazák – 77. Rudolf Šipčiak
vy z minulej sezóny a ostatní len zbierajú skúsenosti. V tíme mladších
žiakov taktiež momentálne absentuje čistokrvný brankár, čo sa však
Rajec na svojho súpera nekompromisne vybehol a do stavu 3:0 ho
vedenie klubu pokúsi v zimnej prestávke vyriešiť. Taktiež by sme chceli
do ničoho nepustil. Následne v úseku piatich minút zneškodnil tri veľké
v zimnej prestávke doplniť káder aspoň o jedného skúsenejšieho hráča.
šance Belej brankár Matej Fraštia. Domáci napokon išli do šatní s náskoOčakáva sa teda, že výsledky mladších žiakov by sa mali v jarnej časti
kom 4:0. Na začiatku druhého polčasu nekompromisne premenil svoj
zlepšiť.
únik Dominik Rybár a od tohto momentu akoby sa zápas už len dohrával.
Robo Michalec; 1x snímka: archív FK
Hosťom sa podarilo znížiť na 5:1 po rohovom kope zásluhou hlavičky
ťazného konca. Krédo A mužstva je. „Chceme
urobiť všetko preto, aby sme zvíťazili a mali
dobrý štart do nového súťažného ročníka.“
Výsledky ďalších zápasov: TZO Bytča B –
STK Rajec A 7:11, STK Rajec A – TJ STO
Višňové B 12:6, TJ Tatran Krásno nad Kysucou
A – STK Rajec A 3:15.
Tabuľka V. ligy OSST Žilina po 4. kole

Na čele súťaže 5. ligy sú tri tímy bez prehry
a s plným počtom bodov, ale s rozdielnym
počtom skóre – Radoľa B, Kysucký Lieskovec
B a domáci Rajec A.

Tabuľka VI. Ligy OSST Žilina po 4. kole:

STK Rajec B
27. septembra bolo na programe prvé kolo
6. ligy mužov OSST Žilina, v ktorom B tím STK
Rajec cestoval do Kotešovej. Zápas bol veľmi
ťažký. Hostia nastúpili s dvoma bývalými hráčmi z 3. a 4. ligy za KSTZ Žilina Petrom Mandom
a Pavlom Papšom, ktorí rozhodli o ich víťazstve 10:8. Vývoj zápasu bol na oboch stranách
vyrovnaný až do záveru, kde Kotešová ovládla
posledné dve dvojhry a tešila sa z tesného
víťazstva.
Béčkari v troch po sebe nasledujúcich kolách dvakrát podľahli (s Neslušou 5:13 a s STK
Radoľa 5:13) a raz remizovali (TK Strečno 9:9),
čo znamená, že sú na chvoste tabuľky 6. ligy
s 5 bodmi.

Bez finančnej podpory z Mesta Rajec pod
vedením primátora Ing. Jána Rybárika a bez
poskytnutia hracích priestorov v Základnej
škole na Lipovej ulici pod vedením PaedDr.
Mariana Paprskára by rajeckí stolnotenisti
neodštartovali ďalší súťažný ročník, za čo im
všetkým patrí veľké poďakovanie!
Jozef Kavec, STK Rajec
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Snímka: Pavol Rýpal

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti – november 2017
65 rokov
Marta Slyšková
Antónia Šuhajdová
Vladislav Mrozik

SENIORI OSLÁVILI SVOJ SVIATOK
Klub dôchodcov – denné centrum v Rajci uskutočnil 11. októbra pri
príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším slávnostnú schôdzu. Seniorov prišli pozdraviť aj deti z Materskej školy na Mudrochovej ulici pod
vedením učiteliek S. Pialovej a E. Albertovej. Deti svojim pekným programom obohatili toto stretnutie. Po programe predsedníčka p. Jandušíková zablahoželala seniorom všetko najlepšie a privítala prítomného
primátora Ing. J. Rybárika, ktorý sa prihovoril seniorom a poďakoval sa
im za vykonanú prácu a zaželal im, aby jeseň svojho života prežívali čo
najkrajšie v pokoji a dobrom zdraví. Po príhovoroch predsedníčka
zhodnotila uskutočnené akcie, zablahoželala jubilantom a oslávencom
a vyzvala všetkých prítomných k slávnostnému prípitku. Nasledovala
beseda a podalo sa občerstvenie. Na záver predsedníčka poďakovala
účinkujúcim za ich program a seniorom za hojnú účasť. Stretnutie pokračovalo vo veselej nálade s hudobnou skupinou Kvanto, ktorá vyhrávala do spevu aj tanca.
Štefan Pecho

TÝŽDEŇ NOSENIA V RAJCI
V dňoch 2. až 8. októbra sa stretli rodičia po celom svete, aby spoločne oslávili Medzinárodný týždeň nosenia detí, ktorý sa tento rok niesol v znamení hesla Spradení v jedno. Vďaka nemu môžeme vo veľkom
zažiť radosť z nosenia, spoznať a stretnúť rodičov s podobným štýlom,
naučiť sa niečo nové, zúčastniť sa rôznych nosiacich súťaží a v neposlednom rade priblížiť nosenie detí aj širokej verejnosti. Tvorcom tejto
myšlienky je organizácia Babywearing International, ktorá vzdeláva a
podporuje rodičov v oblasti nosenia detí. Na Slovensku túto udalosť
zastrešujú dobrovoľníci z OZ
Nosma.
Okrem niekoľkých desiatok slovenských
miest sa tento
rok do týždňa
nosenia zapojilo
aj naše mesto.
V spolupráci
s laktačnou a
nosiacou poradkyňou Luckou
Ludvikovou sme
zorganizovali Workshop o nosení pre začiatočníčky. Snažili sme sa
mamičkám priblížiť základné informácie o nosení, o vplyve nosenia na
psychomotorický vývoj bábätka, ale aj ako nosenie vplýva na nosiaceho. Na záver sme vysvetlili aký je rozdiel medzi ergonomickými a neergonomickými pomôckami. Ukázali sme mamičkám, ako sa nastavujú
nosiče a naučili sme ich základné úväzy a manipuláciu so šatkami.
Ale týmto workshopom s nosením v Rajci nekončíme. Môžete sa tešiť na ďalšie pravidelné stretnutia. Viac informácii o nosení, dojčení, cvičení či rehabilitácii, workshopoch a prednáškach sa dozviete na FB
stránke Fyzioterapia s Jankou.
Janka Kavcová, fyzioterapeutka,
nosiaca mamina a odborný garant pre ergonosenie.sk
1x snímka: autor

81 rokov
Mária Margerajterová
85 rokov
Božena Mikysová

70 rokov
Vladimír Stehlík
Miroslav Baroniak
Irena Závodská

80 rokov
oslavovala
v októbri
Anna
Porubčanská

80 rokov
Karol Pekara

Srdečne blahoželáme!

Narodila sa v októbri
Miriama Lacušková

Zosobášili sa v Rajci
Jana Domanická a Martin Šutka – 14.10.2017
Mgr. Jarmila Kašubová a Miroslav Gábor – 28.10.2017
Mgr. Lucia Dubcová a Ing. Marián Fusko – 28.10.2017
Zuzana Kozáriková a Ing. Lukáš Bobko – 28.10.2017

Opustili nás
Štefan Tužinčin 1961 – 1.10.2017
Emília Tužinčinová 1948 – 14.10.2017
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

SPOMIENKA
Keby sa tak dalo, mamička naša,
vrátiť ten čas, dotknúť sa ťa dlaňou
a počuť zas tvoj hlas. Ako ti z očí
žiarila láska a dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života.
Tento rok si pripomíname
20. výročia úmrtia našich mamičiek:
Mária FABANOVÁ,
rod. Kosperová
Margita ANTOLOVÁ,
rod. Fabanová
Prosíme, kto ste ich mali radi,
spomeňte si na ne.
S láskou spomína na Máriu – dcérka
Anička s rodinou a na Margitku – deti
Martuška a Ondrej s rodinami
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