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MESTO RAJEC BUDE REVITALIZOVAŤ DVA 
VNÚTROBLOKY SÍDLISK Z EUROFONDOV

Mestu Rajec sa podarilo zís-
kať nenávratný fi nančný príspe-
vok vo výške viac ako 340 000 eur 
na revitalizáciu vnútroblokov. Jeden 
je na sídlisku Sever medzi Smre-
kovou a Ružovou ulicou a druhý 
je medzi bytovými domami na Ul. 1. 
mája a Obrancov mieru. Už sa začali 
práce na ich realizácii? Kedy budú 
práce dokončené?

Áno, stavenisko bolo odo-
vzdané zhotoviteľovi. Na sídlisku 
Sever práce začnú ešte tento 
rok, na vnútrobloku 1. mája až 
budúci, z dôvodu blížiacej sa 
zimnej údržby. Počas rekon-
štrukcie na tomto mieste bude 
obmedzené parkovanie a ne-
chceme práve na zimu zhustiť 
parkovanie na okolitých uliciach. Začiatkom októbra sa uskutoč-

nil krst knihy Vladimír Kompá-
nek – rajecký rodák, ktorú vydalo 
mesto Rajec. Prečo ste sa rozhodli 
vydať knihu práve o Vladimíro-
vi Kompánkovi?

Vladimír Kompánek bol mimo-
riadne významný sochár a maliar, 
ktorý sa z jednoduchých pomerov 
vypracoval medzi špičku v ume-
leckom svete. Práve táto kniha je 
takým poďakovaním od jeho ro-
dákov z Rajca pri príležitosti jeho 
nedožitých 95. narodenín.

Dá sa táto kniha niekde zakú-
piť?

Áno, v pokladni v klientskom 
centre.

Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na 
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom, 
investičnými akciami, či na témy, ktoré sa prerokúvajú 
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky 
položila Zuzana Ščasná.

VNÚTROBLOKY SÍDLISK Z EUROFONDOV

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 
KONANÝCH DŇA 29. OKTÓBRA 2022 
V MESTE RAJEC

SUMÁR ZA MESTO RAJEC
SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY

1 2 3 4

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4824 1433 1045 1215 1131
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2611 752 618 613 628
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 2609 751 618 613 627
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva 2523 731 612 577 603
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta 2562 745 599 606 612
Percento účasti 54,13 52,48 59,14 50,45 55,53

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu primátora mesta
Monika Ďurechová, JUDr., 68 24 13 19 12
Peter Hanus, Mgr. 1101 377 224 268 232
Lumír Kardoš 78 13 25 17 23
Milan Lipka, Ing. 961 274 255 232 200
Emanuel Piala 354 57 82 70 145

Vizualizácia vnútrobloku Obr. mieru a 1. mája

Výsledky volieb
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VÝSLEDKY VOLIEB PRIMÁTORA MESTA

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet 
platných hlasov

1. Peter Hanus, Mgr. Nezávislý kandidát 1101
2. Milan Lipka, Ing. Nezávislý kandidát 961
3. Emanuel Piala Nezávislý kandidát 354
4. Lumír Kardoš Nezávislý kandidát 78
5. Monika Ďurechová, JUDr. SMER – SD, REPUBLIKA 68

VOLEBNÝ OBVOD 1
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných 
hlasov

1. Michal Šupka, Mgr. Nezávislý kandidát 430
2. Ján Pekara Nezávislý kandidát 322
3. Radoslav Kadurik Nezávislý kandidát 294
4. Juraj Jasenovec, Ing. KDH 288
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Marek Kmeť, Ing. Nezávislý kandidát 260
2. Boris Uhliarik Nezávislý kandidát 220
3. Boris Rizman Nezávislý kandidát 210
4. Mária Turzová, Ing. SMER – SD, REPUBLIKA 161
5. Alojz Ďurech SMER – SD, REPUBLIKA 52

VOLEBNÝ OBVOD 2
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. číslo Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných 
hlasov

1. Róbert Augustín, Mgr. KDH 325
2. Peter Pekara, Ing. Nezávislý kandidát 277

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Andrea Gašpárková Nezávislý kandidát 192
2. Lumír Kardoš Nezávislý kandidát 105
3. Monika Ďurechová, JUDr. SMER – SD, REPUBLIKA 69
4. Karol Dobeš, Ing. SMER – SD, REPUBLIKA 51

VOLEBNÝ OBVOD 3
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. číslo Meno a priezvisko 
kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných 
hlasov

1. Zuzana Polačková, Mgr., M.A., PhD., Nezávislý kandidát 283
2. Daša Blažeková, Ing., Nezávislý kandidát 172
3. Ján Kavec Nezávislý kandidát 161
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Ján Mihalec, PaedDr. KDH 154
2. Jana Kavcová, Mgr. Nezávislý kandidát 134
3. Petra Juríčková Nezávislý kandidát 120
4. Katarína Gažúrová, Mgr. ŽIVOT – NS 112
5. Karol Mikolka, Bc. Nezávislý kandidát 107
6. Michal Dolinay, Ing. Nezávislý kandidát 89
7. Anna Kecerová Veselá, JUDr. Nezávislý kandidát 76

VOLEBNÝ OBVOD 4
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných 
hlasov

1. Martin Matejka Nezávislý kandidát 501
2. Anna Poljačková Nezávislý kandidát 356
3. Marta Repková, Bc. KDH 320
4. Zuzana Žideková, Ing. Nezávislý kandidát 314
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Jozef Kavec Kresťanskodemokratické hnutie 198

Ing. Juraj Kecer, predseda mestskej volebnej komisie



Rajčan 4 NOVEMBER / 2022
MESAČNÍK MESTSKÉHO 
ÚRADU V RAJCI

Realizácia projektu a diela bola 
zameraná na dosiahnutie cieľa 
projektu, teda na zníženie energe-
tickej náročnosti administratívnej 
budovy Mestského úradu v Rajci. 
Tento cieľ bolo možné dosiahnuť 
len realizáciou viacerých opatrení 
ako zvýšenie tepelného odporu 
obalových a výplňových konštrukcií 
budovy, systémom vykurovania, 
ktorý využíva obnoviteľné zdro-
je energie. Rekonštrukcia teda 
zahŕňala zateplenie obvodového 
plášťa, stropu najvyššieho podlažia 
budovy a stropu suterénu, výmenu 
všetkých výplňových konštrukcií 
za okná a dvere najvyšších štan-
dardov, inštaláciu nového systému 
vykurovania napájaného tepelnými 
čerpadlami v kombinácií s fotovol-
tickými panelmi a novovybudova-
nými rozvodmi vykurovania k vy-
kurovacím telesám v celej budove.

Pridanou hodnotou realizovanej 
stavby je debarierizácia hlavného 
vstupu do budovy MsÚ. Vybudo-
vaním rampy spĺňajúcej všetky 
normové požiadavky na užívanie 
imobilnými osobami sú výrazne 
skvalitnené služby klientskeho cen-
tra na prízemí MsÚ.

Na záver môžeme s radosťou 
skonštatovať, že projekt bol úspeš-
ne zrealizovaný. Mesto Rajec ako 
jedno z prvých miest na Slovensku 
reaguje na aktuálnu energetickú 
situáciu. Už teraz sú pripravova-
né ďalšie projekty na dosiahnutie 
energetických úspor všetkých bu-
dov vo vlastníctve mesta s použi-
tím obnoviteľných zdrojov energie.

Ing. Rybárová Lucia,
odd. strategického rozvoja

Ing. Bahledová Ivana,
ved. OIV a ŽP

Snímky: archív MsÚ

ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH 
NÁKLADOV MSÚ S VÝZNAMNÝM 
BENEFITOM PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Po úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva 
životného prostredia SR, zastúpeného Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, mesto 
Rajec začalo vo februári tohto roka s realizáciou projektu Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MsÚ v Rajci. 

Rampa zabezpečujúca bezbariérovosť vstupu do budovy MsÚ

Strojovňa nového systému vykurovania
Nový zdroj vykurovania budovy – tepelné 
čerpadlá

Fotovoltické panely na streche budovy Únik tepla už len cez otvorené okná
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Jedným z prezentujúcich bolo 
i naše mesto. Primátor mesta Ing. 
Milan Lipka uviedol prednášku na 
tému Civilná ochrana na úrovni 
samosprávy. Hlavná časť jeho 
prezentácie bola zameraná na 
legislatívne povinnosti mesta súvi-
siace s krízovým riadením a reálne 
príklady riešenia rôznych krízových 
situácií. Účastníci kurzu z viacerých 
ministerstiev, najvyššieho kon-
trolného úradu, či predstavitelia 
verejnej správy sa živo zaujímali 
o súčasnú situáciu v tejto oblasti 
a v podmienkach samosprávy. 
Vzhľadom na prežité skúsenosti 
z ostatných rokov v rámci pandé-
mie či súčasnej energetickej núdze 
bolo nielen čo prezentovať, ale 
aj podeliť sa o riešenie mnohých 
otázok krízových situácií, s ktorými 

sme sa donedávna stretli a zrejme 
niektoré nás ešte len čakajú.

Súčasťou návštevy bolo tiež 
stretnutie s prorektorom pre kvalitu 
a rozvoj Akadémie ozbrojených 
síl generála Milana Rastislava 
Štefánika doc. Ing. Vladimírom 
Andrassym, PhD. Na rokovaní boli 
prediskutované súčasné témy 
krízového manažmentu a plánova-

nia, ako aj spoločné skúsenosti so 
znižovaním energetickej náročnosti 
verejných budov. V závere náv-
števy boli prezentované možnosti 
prípravy krízových manažérov pro-
stredníctvom softvérových nástro-
jov simulačného centra a možnosti 
využitia pre obce a mestá.

MsÚ Rajec
Snímka: Ing. Daniel Brezina, PhD.

Hemží sa na sociálnych sieťach, 
skloňuje sa v kaviarňach, pohos-
tinstvách a neraz aj pri rodinných 
stoloch.

V súčasnosti sa stáva témou, 
ktorej venujú pozornosť nielen 
médiá a odborníci, ale aj laická 
verejnosť. Vyvoláva ju najmä fakt, 
že niektorí jednotlivci alebo sku-
piny obyvateľstva bez zábran po-
užívajú fyzické násilie či hrozbu 
použitia násilia s cieľom obme-
dziť, potláčať, znemožniť výkon 
základných práv a slobôd pre 
určité skupiny obyvateľstva defi-
nované ich pohlavím, národnos-
ťou, rasou, etnikom, farbou pleti, 
vierovyznaním, jazykom, sexu-
álnou orientáciou, príslušnosťou 
k spoločenskej triede, majetkom. 
Súčasnú vlnu extrémizmu je teda 
možné považovať za obrovský 
problém a jeho riešenie je dnes 
veľmi aktuálne.

Mesto Rajec v spolupráci 

s odborom prevencie kriminality 
Ministerstva vnútra SR a Krajským 
riaditeľstvom Policajného zboru 
v Žiline, pod záštitou primátora 
mesta Rajec Ing. Milana Lipku, 
dňa 3. októbra v čase od 08.45 
do 11.30 hod. v Kultúrnom dome 
v Rajci, zorganizovalo preventívnu 
aktivitu s názvom „Extrémizmus 
v spoločnosti“.

Zúčastnili sa jej študenti 1. až 4. 
ročníka Gymnázia v Rajci žiaci 8. 
až 9. ročníka Katolíckej spojenej 
školy Rajec a Základnej školy na 
Lipovej ulici v Rajci – celkom 280 
študentov a žiakov.

Obsahom preventívnej aktivity 
bol príhovor primátora mesta, 
divadelné predstavenie na tému 
extrémizmus v spoločnosti, odo-
hrané hercami rajeckého ochot-
níckeho súboru Kožkár, prednáška 
lektora odboru prevencie krimi-
nality MV SR a následná diskusia 
s účastníkmi preventívnej aktivity.

Mesto Rajec sa pokúsilo usku-
točnenou preventívnou aktivitou 
všetkým zúčastneným priblížiť 
problematiku extrémizmu v spo-
ločnosti, vyvolať diskusiu na danú 
tému, napomôcť k správnemu 
rozhodovaniu počas krízových 
situácií a prispieť k riešeniu prob-
lému extrémizmu v našej spoloč-
nosti.

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

VÝMENA SKÚSENOSTÍ KRÍZOVÉHO 
MANAŽMENTU AJ ZA ÚČASTI MESTA 

EXTRÉMIZMUS V SPOLOČNOSTI

V mesiaci september sa na katedre bezpečnosti a obrany akadémie ozbrojených síl 
pod gesciou prof. Ing. Vojtecha Jurčáka, CSc., uskutočnil štvordňový krátkodobý 
odborný kurz Krízový manažment, integrovaný záchranný systém, civilná ochrana, 
ktorého účelom bolo zvyšovať pripravenosť verejnej správy.

Na slovo extrémizmus narážame v poslednom čase na každom kroku: v titulkoch 
mediálnych správ, v analýzach expertov, v postrehoch komentátorov, vo vyjadreniach 
politikov i občianskych aktivistov. 
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Alchýmia triedenia komunálneho odpadu 
V spolupráci mesta Rajec a Združenia obcí Rajecká dolina sa od roku 2006 separuje 
komunálny odpad aj v našom meste. Niektorí obyvatelia triedia odpad od prvých dní, 
iní stále nevedia, ako majú triediť a do ktorej nádoby patrí konkrétny druh odpadu. 

• plastové nápojové fľaše (od nealko nápojov, vôd, piva, vína, káv bez obsahu mlieka) 
označené symbolom         a textom ZÁLOHOVANÉ (nestlačené!, prázdne, uzatvorené 
pôvodným závitovým uzáverom, s čitateľným EAN kódom)

• nápojové plechovky (od nealko nápojov, vôd, piva, vína) označené symbolom         a 
textom ZÁLOHOVANÉ (nestlačené!, prázdne, s čitateľným EAN kódom)

• do zálohového systému patria nápojové obaly s objemom od 0,1 do 3 l (vrátane)

POZOR! 
zálohované nápojové obaly musia byť do zberných automatov umiestnené:
- NESTLAČENÉ
- BEZ ZVYŠKOVEJ TEKUTINY
- S ČITATEĽNÝM EAN (čiarovým) KÓDOM 
- a odporúča sa odovzdávať ich uzatvorené pôvodným uzáverom

• plastové nápojové fľaše neoznačené symbolom         (staré neregistrované, zo 
zahraničia, s odtrhnutou etiketou – t. j. bez viditeľného EAN kódu a symbolu        ) -> 
PLASTY

• plastové fľaše od živočíšneho či rastlinného mlieka a mliečnych nápojov a kávy s 
obsahom mlieka -> PLASTY

• plastové fľaše od potravín, ktoré štandardne neslúžia na priame pitie a uhasenie 
smädu – od sirupov, olejov, octov a tvrdých alkoholických nápojov s obsahom 
alkoholu viac ako 15 % -> PLASTY

• nápojové plechovky neoznačené symbolom         (staré neregistrované, zo zahraničia, 
s odtrhnutou etiketou – t. j. bez viditeľného EAN kódu a symbolu        ) -> PLASTY

• plechovky od živočíšneho či rastlinného mlieka a mliečnych nápojov a kávy s 
obsahom mlieka -> PLASTY

• plechovky od potravín, ktoré štandardne neslúžia na priame pitie a uhasenie smädu 
– od sirupov, olejov, octov a tvrdých alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac 
ako 15 % -> PLASTY

• iné hliníkové či kovové obaly -> PLASTY
• iné plastové obaly -> PLASTY

9

Patrí sem

Nepatrí sem

Zálohovanie fliaš a
plechoviek od nápojov
Zálohované fľaše a plechovky vraciame 
na označené odberné miesta do 
zberných automatov alebo v prípade 
ručného zberu pri pokladni v obchode.

plechoviek od nápojov
Zálohované fľaše a plechovky vraciame 

plastové nápojové fľaše (od nealko nápojov, vôd, piva, vína, káv bez obsahu mlieka) 
označené symbolom         
pôvodným závitovým uzáverom, s čitateľným EAN kódom)

označené symbolom         označené symbolom         

plastové nápojové fľaše neoznačené symbolom         (staré neregistrované, zo 
bez viditeľného EAN kódu a symbolu        ) 

nápojové plechovky neoznačené symbolom         
bez viditeľného EAN kódu a symbolu        ) 

(staré neregistrované, zo 
bez viditeľného EAN kódu a symbolu        ) 

(staré neregistrované, zo zahraničia, 
bez viditeľného EAN kódu a symbolu        ) 

plechovky od živočíšneho či rastlinného mlieka a mliečnych nápojov a kávy s 

Barbora Nedeľková & Barbora Šablová
Powered by INCIEN & NATUR-PACK
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Alchýmia triedenia komunálneho odpadu 
Vo štvrtom pokračovaní seriálu o triedení komunálneho odpadu si povieme viac o tohtoročnej novinke – zálohova-
ní fl iaš a plechoviek od nápojov.

Zdroj: Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, január 2022, Barbora Nedeľková & Barbora Šablová, Powered by INCIEN & NATUR-PACK. Spracoval: MsÚ Rajec

Viac info
a tipy

• zálohované nápojové obaly sú označené symbolom         umiestneným v blízkosti 
čiarového (EAN) kódu a textom „ZÁLOHOVANÉ“

• pri kúpe nápoja uhradí spotrebiteľ popri cene za nápoj aj záloh za obal, ktorého 
výška je rovnaká pre plastové fľaše aj plechovky, a to 0,15 €

• záloh dostaneme naspäť za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom, 
preto je dôležité vratné obaly nestláčať, ani neodliepať nálepky z fliaš

• zaviesť zálohovanie je povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 300 m², 
pričom v predajniach s menšou plochou je zálohovanie dobrovoľné

• Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % 
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aby sa plastové fľaše a plechovky vyskytovali voľne 

pohodené v prírode.

V krajinách, ktoré zálohovanie zaviedli, kleslo množstvo 
voľne pohodených nápojových obalov o 95 %. 
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Komunitný plán je metóda, pomo-
cou ktorej môžeme plánovať obsah 
a rozsah sociálnych služieb tak, 
aby zodpovedali špecifikám nášho 
mesta a potrebám našich obča-
nov. Snahou je, aby sme postupne 
v ďalšom období zabezpečovali 
úlohy a ciele stanovené v komunit-
nom pláne sociálnych služieb. Vďaka 
komunitnému plánu sa nám bude 
dariť adresnejšie a efektívnejšie vy-
užívať financie mestského rozpočtu 
pre skvalitnenie sociálnych služieb 
tam, kde je to potrebné a dôležité. 
Dokument je podkladom nielen 
pre odborníkov, ale aj pre všetkých 
obyvateľov mesta.

Čo je CIEĽOM komunitného plá-
novania sociálnych služieb?

- posilňovať sociálnu súdržnosť 
komunity

- podporovať sociálne začleňo-
vanie a predchádzať sociálnemu 
vylúčeniu jednotlivcov i skupín

Čo všetko komunitný plán OBSA-
HUJE?

 analýzu poskytovaných soci-
álnych služieb podľa jednotlivých 
druhov sociálnych služieb, foriem 
sociálnych služieb a poskytovateľov 
sociálnych služieb

 analýzu požiadaviek prijímateľov 
sociálnych služieb a ďalších oby-
vateľov v územnom obvode mesta 
na rozvoj sociálnych služieb podľa 
jednotlivých druhov sociálnych 
služieb, foriem sociálnych služieb 
a cieľových skupín v územnom ob-
vode mesta

 analýzu demografických údajov 
a sociálnej situácie

 určenie cieľov a priorít rozvoja 
sociálnych služieb podľa jednot-
livých druhov sociálnych služieb, 

foriem sociálnych služieb a cieľo-
vých skupín, vrátane kvantifikácie 
potrebnej kapacity týchto služieb, 
a ak ide o sociálnu službu v zariade-
ní, potrebného počtu miest v jed-
notlivých druhoch zariadení

 časový plán realizácie komunit-
ného plánu sociálnych služieb

 spôsob každoročného vyhodno-
covania plnenia komunitného plánu 
sociálnych služieb

 podmienky a spôsob zmeny 
a aktualizácie komunitného plánu 
sociálnych služieb.

Kto sa na procese prípravy komu-
nitného plánu ZÚČASTŇUJE?

Zadávateľ (objednávateľ) – ten, 
kto je zodpovedný za zaistenie so-
ciálnych služieb, ktoré zodpovedajú 
miestnym potrebám – obec.

Poskytovateľ – môže ním byť 
verejný či neverejný poskytovateľ 
sociálnych služieb (fyzická osoba, 
nezisková organizácia, organizácia 
zriadená obcou).

Užívateľ – človek v nepriaznivej 
sociálnej situácii, ktorému sú služby 
určené.

Verejnosť – každý, kto má záujem 
zapojiť sa do procesu komunitného 
plánovania.

Čo je základnou PRIORITOU 
komunitného plánovania sociálnych 
služieb?

- partnerstvo medzi všetkými 
účastníkmi, ich vzájomná a otvorená 
spolupráca

- hľadanie zdrojov a potenciálu pre 
zaistenie služieb v komunite

- dostupnosť informácií – zaiste-
nie dobrej informovanosti o oblasti 
sociálnych služieb všetkým členom 
komunity

- uvedomujúc si súvislosti – so-
ciálne služby musia byť hodnotené 
a riešené v súvislosti s ďalšími služba-
mi občanom, napr. zdravotnými, voľ-
nočasovými a vzdelávacími aktivitami

- verejný záujem – komunitný plán 
musí byť verejnou vecou a verejnos-
ťou kontrolovaný

- kompromis predstáv a možností, 
požiadaviek a dostupných zdrojov

Aký je prínos komunitného 
plánovania sociálnych služieb pre 
MESTO?

Proces komunitného plánovania 
umožňuje, aby sociálne služby zod-
povedali zisteným miestnym potre-
bám a reagovali na lokálnu odlišnosť 
a tiež združovali súčasné zdroje 
a zefektívnili ich využitie. Komunit-
né plánovanie zvyšuje dostupnosť 
a kvalitu sociálnych služieb a rozširu-
je alebo optimalizuje ich ponuku.

Aký je prínos komunitného 
plánovania sociálnych služieb pre 
OBČANA?

Umožňuje občanom účasť a zapo-
jenie sa do procesu prípravy a usku-
točňovania plánu sociálnych služieb 
v komunite, zvyšuje sa tak ich podiel 
na rozhodovaní o tom, kým budú 
zabezpečované, akú budú mať formu 
a v akej kvalite budú poskytované.

Čo je VÝSLEDKOM komunitného 
plánovania?

Výsledkom je predovšetkým 
systém sociálnych služieb, ktorý 
zodpovedá zisteným miestnym po-
trebám, reaguje na lokálne odlišnosti 
a zaisťuje, že finančné prostriedky 
vynakladané na služby sú efektívne 
využité.

Mgr. Sláva Kurtová, referent
sociálnych služieb MsÚ Rajec

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB 2023 - 2030

Mesto Rajec v tomto období pracuje na tvorbe komunitného plánu sociálnych 
služieb. Ide o strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva 
samospráve zo zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme požiadať o spo-
luprácu pri dotazníkovom prieskume, ktorý zmapuje 
vaše potreby, názory, očakávania v oblasti sociálnych 
služieb a pomôže nám nastaviť sociálne služby tak, 
aby vyhovovali Vašim potrebám.

Dotazník je anonymný a výsledky prieskumu budú 
použité pre potreby spracovania komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Rajec. Do prieskumu je 
možné sa zapojiť prostredníctvom on-line dotazníka, 
ktorý nájdete na webovej stránke www.rajec.info, 
prípadne vyplnením dotazníka priamo na Mestskom 
úrade v Rajci vo vstupnej hale.

Prieskum prebieha do 20. 11. 2022.
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ZÁHRADKÁRSKA VÝSTAVA 2022 
V NOVÝCH PRIESTOROCH

Výstavu otvoril predseda SZZ ZO 
PZ v Rajci Ing. Ľubor Žucha za prí-
tomnosti tajomníka SZZ OV v Žiline 
Ing. Ľudovíta Deáka, podpredsedu 
OV SZZ v Žiline Ing. Štefana Jan-
toščiaka, organizátorov a ostatnej 
verejnosti. Prítomní v príhovoroch 
vyzdvihli prácu všetkých zúčastne-
ných a pozitívne zhodnotili umiest-
nenie výstavy v nových priestoroch.

Veľký priestor tržnice umožnil 
deťom vystaviť väčšie množstvo 
prác, návštevníkom väčšiu voľnosť 
pri prehliadke a organizátorom 
poskytol viac priestoru na aranžo-
vanie. Výhodou novej tržnice oproti 
veľkej zasadačke MsÚ bolo chladné 
prostredie, ktoré umožnilo expo-
náty náchylné na vädnutie udržať 
dlhšie čerstvé.

Začiatok záhradkárskej sezóny 
bol síce chladnejší, ako sme boli 
zvyknutí po iné roky, ale príjemný. 
Nočné mrazíky definitívne skončili 
v druhej dekáde apríla a potom 
postupne začali rozkvitať ovocné 
stromy a kríky s oneskorením asi 
10 až 14 dní. Chladnejšie počasie 
pokračovalo aj v máji, nemalo však 
vplyv na násadu plodov. Ovocia 
všetkých druhov sa nakoniec urodi-
lo dostatok. Za zmienku stojí úroda 
hrozna, ktorá bola naozaj výni-
močná. Nezvyčajné bolo, že vinič 
nenapadla ani múčnatka. Zelenine 
z priesad sa na jar celkom dobre 
darilo. Teplomilné druhy však mali 
slabší rozbeh. Začiatkom júna sa 
začalo prudko otepľovať, rastlinky 
sa prebudili a začali rýchlo rásť. Ale 
nie nadlho. Prišli dva horúce suché 
mesiace, ktoré opäť všetko zabrz-
dili. Bolo treba takmer každý deň 
zavlažovať. Zriedkavé, slabé dažde 
však aj tak potešili záhradkárov. 
Úroda zeleniny oproti iným rokom 
bola preto vo všeobecnosti slabšia, 
nepomohli ani výdatné septem-
brové dažde. V októbri sa počasie 
ustálilo a bolo možné v pohode 
pozbierať úrodu. Dva veľmi slabé 
ranné mrazíky teplomilné rastliny 
nepoškodili.

29 organizovaných aj neorga-
nizovaných záhradkárov vystavo-
valo 275 vzoriek svojich vlastných 

výpestkov ovocia, zeleniny, kvetov 
a iných rastlín či plodov. Bol to veľ-
ký úspech, veď záhradkári napriek 
dlhotrvajúcemu nepriaznivému 
septembrovému počasiu priniesli 
na výstavu to najzaujímavejšie, čo 
sa im podarilo vypestovať. Včelári 
zo ZO SZV v Rajci upútali návštev-
níkov výstavy informáciami a his-
torkami sprevádzajúcimi procesy 
získavania medu. A deti za pomoci 
učiteľov vo svojich krásnych diel-
kach predviedli, ako vnímajú okolitú 
prírodu.

Hodnotenie výpestkov mala na 
starosti 5-členná komisia v zložení 
Ing. Štefan Jantoščiak, ktorý bol 
zároveň aj jej predsedom, Peter 
Tarana, Ing. Peter Dubec, Zuzana 
Lenhartová a Martin Krajči. Mu-
sela sa zhostiť ťažkej úlohy – vy-
brať podľa stanovených kritérií 
z množstva krásnych a hodnotných 
výpestkov desať. Ohodnotení boli 
nasledovní pestovatelia, členovia 
zväzu záhradkárov: Peter Tarana za 
jablko odrody Jonalord, Miroslav 
Peško za hrušku odrody Marillato-
va, Mária Najmanová za kolekciu 
hrozna, František Rybár za mrkvu, 
Milan Rybárik za zemiaky, Margita 
Veselá za kolekciu zeleniny, Antónia 
Polačková za rozchodník, Ľubica 
Baroniaková za kolekciu byliniek, 
Margita Janžová za tekvicu Lagená-
riu, Ľubor Žucha za svetelný koreň, 
Marián Tarana, ako nečlen zväzu 
záhradkárov, za hrušku odrody 
Lucasova.

K dispozícii bol minikvíz pre 
návštevníkov výstavy, týkajúci sa 
záhradkárskej tematiky súvisiacej 
s vystavovanými exponátmi. Záu-
jemcovia odovzdali 111 vyplnených 
lístkov s odpoveďami, z ktorých 
bolo vyhodnotených 26. Najpresnej-
šie odpovede uviedla Aneta Hollá 
z Fačkova, ktorá bola prizvaná na 
slávnostné vyhodnotenie výsta-
vy. Otázky a správne odpovede 
v minikvíze boli nasledovné: 1. Uveď 
presný názov odrody jablka – Spar-
tan, 2. Uveď presný názov odrody 
hrušky – Marillatova, 3. Uveď presný 
názov odrody hrozna – Izabela, 4. 
Uveď názov liečivej rastliny – pama-
jorán, 5. Uveď názov strukoviny – 
sója, 6. Koľko semienok obsahuje 
tekvica? – 162.

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, 
medu a prác detí sa opäť vydarila. 
Svedčí o tom aj množstvo návštev-
níkov podpísaných v knihe návštev 
v počte 1018, ktorí si ju so záujmom 
prezerali. Poskytla k nahliadnutiu 
ucelený prehľad jesenných plodín, 
ktoré možno pestovať v Rajeckej 
doline. V blízkej budúcnosti sa 
tieto znalosti môžu vyplatiť. Správy 
z médií naznačujú, že zdražovanie 
potravín bude pokračovať. Znamená 
to, že sa bude musieť každý posta-
rať sám o seba? Máme medzi sebou 
množstvo skúsených záhradkárov, 
ktorí ochotne poradia, ako si dopes-
tovať a uskladniť domáce potraviny.

Ľubor Žucha
Snímka: archív organizácie

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, medu a prác detí sa konala od 2. do 4. októbra 
v priestore mestskej tržnice v spolupráci s mestom Rajec.
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Bola to vôňa dažďa a chladu, 
ktorými nás prekvapili prvé septem-
brové dni. Príroda sa tešila, my me-
nej. Bola to vôňa prvých momentov 
nového poznávania mimo školy.

Malí zvedaví druháci šli do sveta, 
aby spoznali, že svet je ešte väčší, 
ako si pôvodne mysleli, a za pár 
hodín spoznali Ameriku, Áziu, 
Afriku, Európu a najmä zvieratá, 
ktoré v týchto svetoch žijú. Navští-
vili ZOO Zlín a rozhodne neboli 
sklamaní.

Štvrtáci nakukli do hvezdárne 
v Kysuckom Novom Meste. Po 
ceste naspäť sa zastavili v Buda-
tínskom hrade a nakoniec zakotvili 
v Dopravnom múzeu v Rajeckých 
Tepliciach. Mali veľa, preveľa zážit-
kov. (Mgr. Ľ. Uhliariková)

Školáci zo šiesteho ročníka 
poznávali Bojnice: ZOO, spojené 
s prednáškou, Múzeum bane Cígeľ. 
Najväčším zážitkom bola jazda 
vláčikom – na niektorých miestach 
v úplnej tme. (Mgr. D. Gáperová)

Siedmaci počas exkurzie obdi-
vovali krásy Slovenska a zároveň 
sa naučili niečo z našej nie až tak 
dávnej histórie. Absolvovali nároč-
nú návštevu Harmaneckej jaskyne 

a navštívili Múzeum SNP v Banskej 
Bystrici. S pomocou animátorov sa 
preniesli o 80 rokov dozadu a mohli 
si vyskúšať vojenské uniformy aj 
výzbroj používanú v časoch 2. sve-
tovej vojny. (Mgr. M. Fraštiová)

A ešte… Babie leto, ktoré predsa 
len prišlo, a vôňa nádherných prác, 
ktorými sme ozdobili nielen výstavu 
ovocia, zeleniny a medu, ale aj 
priestory našej školy. V škole je 
teraz útulne a teplo. Nielen z prí-
jemného tepla, ale aj z prác, ktoré 
zdobia priestory našej školy. Naozaj 
KRÁSA.

Mgr. Jana Paulinyová
Snímky: archív školy

Nadýchli sme sa a plným dúškom sme do seba natiahli 
vôňu jesene so všetkým, čo k tomu patrí. Bola to vôňa 
začínajúcej školy, chvíľa rozbehu k novým métam. 

„Jeseň, pani bohatá, farbí stromy 
do zlata.“ Aj týmto nádherným úryv-
kom z básne Márie Rázusovej-Mar-
tákovej by sme mohli charakterizo-
vať tento mesiac, ktorý sme prežili 
v našej materskej škole. Ročné 
obdobie jeseň je najfarebnejšou čas-
ťou roka, kedy si naše deti osvojo-
vali i rozširovali poznatky o farbách 
a typických znakoch tohto obdo-
bia. Získavali poznatky o význame 
vitamínov. Spoznávali ľudské telo 
a starostlivosť o svoje zdravie. Počas 
výstavy ovocia, zeleniny a medu, 
ktorá sa uskutočnila v novovytvore-
nej krytej mestskej tržnici, bolo de-
ťom umožnené zážitkovo spoznávať 
rôzne druhy ovocia a zeleniny. Naši 
škôlkari si v priebehu výstavy pozreli 
i svoje výtvarné práce a diela svojich 
kamarátov.

Keďže je tento mesiac venovaný 
i našim starým rodičom, deti z trie-
dy Žabky i z triedy Lienky navštívili 
pri príležitosti mesiaca úcty k star-
ším v našom meste klub dôchodcov 
a Domov vďaky, kde svojím pripra-
veným programom potešili našich 
seniorov.

Počas rozprávkového hudob-
no-divadelného predstavenia 
Drozdík Čimko, ktoré sa uskutočni-
lo v našej materskej škole, sa deti 
oboznámili s priečnou i zobcovou 
flautou, elektrickým klavírom a ďal-
šími hudobnými nástrojmi.

Ku koncu mesiaca sme vo von-
kajších priestoroch materskej školy 
pripravili chutnučké Jesenné hodo-
vanie, kde sme sa spolu s rodičmi 
a svojimi blízkymi potešili rôznymi 
pochúťkami, ktoré nám ponúkajú 
plody jesene.

Mgr. Vencelová Katarína,
učiteľka MŠ Mudrochova

Snímka: archív školy

ČO SME ZAŽILI  
V MATERSKEJ ŠKOLE 
MUDROCHOVA 
V OKTÓBRI?

Vôňa jesene 
v ZŠ na Lipovej
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MŠ Obr. mieru: 
Zo škôlky k vám...

Staršie deti, ktoré svoje ťažké 
začiatky zvládli v predchádzajú-
cich rokoch, sa tešia na každoden-
né stretnutia so svojimi kamarátmi 
a učiteľkami.

Každý september v školskom 
prostredí prináša so sebou aj 
príležitosti spoznať nových ľudí. 
Týka sa to nielen detí, ale aj rodi-
čov a učiteľov. Želanie rodiča mať 
pre svoje dieťa dobrú učiteľku je 
rovnako očakávané ako želanie 
učiteľa mať dobrých rodičov zve-
rených detí.

Vzájomné spoznávanie sa, ktoré 
začína prvými pohľadmi a rozho-
vormi, už máme za sebou. Zvládli 
to aj samotné deti. Vedeli sa os-
tatným rovesníkom v triede pred-
staviť, povedať svoj vek, niektoré 
aj svoju adresu. Veľa vyjadrili aj 
vo svojich kresbách, keď nakreslili 
seba samého, svojho kamaráta či 
celú rodinu.

Tému rodiny sme v mesiaci 
október zámerne rozvinuli sme-
rom k starým rodičom. Októ-
ber, mesiac úcty k starším, sme 
dostali do povedomia našich detí 
aj prostredníctvom rozhovorov, 
obrázkov, rozprávok, riekaniek či 

detských piesní. Veľkou príleži-
tosťou k uskutočneniu stretnutia 
detí z materskej školy so staršími 
ľuďmi bolo pozvanie od jednej zo 
spoločenských organizácií nášho 
mesta, od Jednoty dôchodcov. 
Vybrané deti, predškoláci zo 4. 
triedy Sovičiek, ich navštívili 6. 
októbra v klube dôchodcov. Boha-
té publikum prítomných senio-
rov s radosťou sledovalo detský 
kultúrny program. Naši škôlkari 
smelo prednášali, tancovali aj 
spievali. Zaslúžene boli obdarova-
ní potleskom a sladkou odmenou. 
Krátka chvíľa vzájomného stretnu-
tia ich obohatila o nové skúsenosti 
a krásne zážitky.

Socializačný proces, ktorým 
prechádzajú naše 3 až 6-ročné 
deti, je pre ne náročný. Preto sa 
snažíme byť im nápomocní a po-
núkať rôznorodé spôsoby, ako ich 
naučiť žiť s druhými ľuďmi. Želáme 
si, aby to dokázali najmä cestou 
porozumenia, tolerancie a spokoj-
nosti. Veríme, že k tomu budú mať 
ešte veľa príležitostí!

Jana Demeterová,
MŠ, Obrancov mieru
Snímka: archív školy

Zhon, ktorí sme prežívali v materskej škole na začiatku 
školského roka, už pomaly utícha. Naši nováčikovia, 
väčšinou trojroční, ktorí po prvýkrát vstúpili do detského 
kolektívu, si už na nové prostredie začínajú zvykať. 

KSŠ: ÚČELOVÉ 
CVIČENIE
V PRÍRODE
TROŠKA INAK

Po upršaných septembrových 
dňoch konečne prišli pekné ok-
tóbrové dni. V piatok 7. októbra 
sa naši žiaci 2. stupňa so svoji- 
mi učiteľmi vybrali na účelové 
cvičenie. Mali sme namierené do 
Šuje na školský dvor bývalej zá-
kladnej špeciálnej školy. Išli sme 
vo viacerých prúdoch a všetci 
sme sa mali stretnúť v Šuji. Po 
príchode do areálu bývalej školy 
nás už čakal a privítal pán sta-
rosta Michal Pastorek aj s ďalšími 
pomocníkmi.

Účelové cvičenie malo presne 
definované zameranie v duchu 
požiarnej výchovy. Všetko bolo 
perfektne pripravené. Žiaci 
podľa tried plnili úlohy na jed-
notlivých stanovištiach. Museli 
zvládnuť prekážkovú štafetovú 
dráhu aj s hasičským výstrojom, 
otestovali si sily pri prekonávaní 
nástrah prostredia – preskakova-
nie vodnej priekopy, lezenie v tu-
neli, beh po lavičke a iné. Žiaci 
si otestovali nielen fyzické sily, 
ale dostali informácie aj o tom, 
ako poskytneme prvú pomoc 
zraneným. Mohli si dôkladne 
pozrieť výbavu hasičského auta. 
Na inom stanovišti si preveri-
li logické myslenie vo viazaní 
uzlov. Asi najlepšou disciplínou 
bolo mierenie na terč, ktoré bolo 
spojené s pumpovaním vody, kde 
tí najšikovnejší a zároveň naj-
rýchlejší boli odmenení sirénou 
na signalizačnom zariadení. Aby 
toho nebolo málo pre žiakov bolo 
pripravené ešte ručné pílenie 
dreva. I tu si mohli vyskúšať svoje 
manuálne zručnosti, trpezlivosť 
a presnosť. Po splnení všetkých 
disciplín sme ešte využili teplé 
lúče slnka a žiaci si mohli zahrať 
loptové hry v priestoroch škol-
ského dvora.

Touto cestou chcem poďakovať 
pánovi starostovi i jeho skvelému 
tímu, že nám venovali svoj čas, 
poskytli priestory školského dvo-
ra a hlavne za to, že nám pripra-
vili jednotlivé stanovištia, kde si 
naše deti preverili svoje schop-
nosti a fyzickú zdatnosť. Ďakuje-
me aj za malé občerstvenie, ktoré 
nás taktiež potešilo.

 Kolektív KSŠ
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GYMNÁZIUM VZDELÁVA A VYCHOVÁVA
Ruský jazyk, anglický jazyk a slovenský jazyk. V týchto predmetoch odovzdávajú 
svoje skúsenosti učitelia, ale i samotní žiaci nastupujúcej generácii detí z Rajeckej 
doliny. V budove gymnázia od pondelka do štvrtka prebiehajú postupne kurzy 
troch jazykov pre deti od 7 do 14 rokov. 

OKTÓBER, MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Najväčším darčekom, ktorý môžeš niekomu darovať, je tvoj čas, pretože keď niekomu 
daruješ čas, daruješ mu kúsok života, ktorý už nevrátiš.

Je tu opäť október – mesiac úcty 
k starším a naši členovia sa veľmi 
tešili na stretnutie, aby sme spo-
ločne prežili tieto slávnostné chvíle. 
Dva roky sme sa nemohli stretnúť 
a o to viac sme sa tešili na tieto 
chvíle. Úsmev na tvári nám vyčarili 
detičky z MŠ na Ul. obrancov mieru 
svojím milým programom. Ich vy-
stúpenie bolo odmenené srdečným 
potleskom. Tak ako po minulé roky, 
aj tento rok nás poctil svojou náv-
števou pán primátor Milan Lipka, 
ktorý pozdravil prítomných a vyjad-
ril im úprimnú úctu a poďakovanie 
za ich obetavosť a snahu byť stále 
užitoční pre svoje rodiny a mesto. 
Obdaroval nás darčekovým košom 
plným sladkostí, poprial nám veľa 
zdravia, šťastia a pohody v kruhu 
svojej rodiny. Vyslovil presvedče-
nie, že naše skúsenosti, lásku a čas 
budeme venovať predovšetkým 
svojím blízkym. Po dobrom obede, 

kávičke a zákusku sme si zatanco-
vali a zaspievali pri dobrej hudbe. 
Dobrou náladou sme si spríjemnili 
októbrové popoludnie. Stretnutie 
s priateľmi je veľmi vzácne, pre-
tože čas, je pre seniorov vzácny. 
Darujme si svoj čas lebo si daruje-

me kúsok života. Úsmev na tvári 
a láska v srdci nech nás sprevádza 
na každom kroku.

Rozália Mikolková,
predsedníčka Jednoty

dôchodcov Rajec
Snímka: Pavol Rýpal

Na veselý kurz ruštiny sa za-
písalo 12 detí z Rajeckej doliny, 
ktoré postupne spoznávajú 
nové písmenká ruskej abecedy. 
Postupne na deti čaká dohro-
mady 25 lekcií, na ktorých sa 
okrem azbuky zoznámia s oso-
bitosťami čítania, najčastejšie 
používanými ruskými slovíčkami 
a frázami, no taktiež s krásou 
ruskej prírody a kultúry. „Veľmi 
sa tešíme, že o naše kurzy pre-
javili deti v regióne taký záujem. 
Všetkým cudzím jazykom je 
potrebné venovať pozornosť, 
zároveň nesmieme zabúdať ani 
na ten rodný,“ – hovorí pedagóg 
Tomáš Hmíra.

Slovenský a anglický jazyk 
pre ukrajinské deti vedú žiač-
ky štvrtého ročníka gymnázia. 
Mladým talentom pomáhajú 
s plynulým hovorením i písaným 
slovom. „Spolupráca s deťmi 
nie je až taká jednoduchá, ako 

som si myslela. Až teraz som 
pochopila, aká je náročná práca 
učiteľov. Ale zvládame to. Deti 
sú veľmi milé a šikovné, je vidieť, 
že sa chcú niečo nové naučiť. 
Najväčšiu motiváciu pri učení má 
podľa mňa pochvala a povzbu-
denie. Na vhodnú motiváciu detí 
využívame rôzne príbehy, roz-
právky, učenie prostredníctvom 
obrázkov a pomocou rôznych 

hier. Snažíme sa spolu s mojou 
spolužiačkou Sárou zosúladiť 
tak, aby deti na naše hodiny 
chodili rady, aby sa tam nenudili 
a nezískali odpor k slovenské-
mu jazyku,“ – prezradila Rebeka 
Vlčková.

Všetky kurzy prebiehajú 
osobnou formou v uvoľnenej 
atmosfére, čomu dopomáhajú in-
teraktívne aj stolové hry a úsmev 
všetkých lektorov. „Z môjho 
pohľadu majú deti najradšej od-
menu. A keď si ju zaslúžia, prečo 
nie? Hoci je to pre nás možno 
maličkosť, deti majú obrovskú 
radosť z toho, keď sa im na ho-
dine niečo podarí,“ – zakončila 
Rebeka, ktorá nedávno absol-
vovala finálový galavečer MISS 
Reneta v Havířove, kde sa stretli 
najkrajšie žiačky stredných škôl 
zo Slovenska, z Česka a z Poľska.

Autor: Mgr. Tomáš Hmíra
Snímka: archív školy
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Narodili sa
Tomáš Mičic – október

Zosobášili sa v Rajci

Ivana Hajstrová a Peter Albert – 
1.10.2022
Ing. Nicole Bučeková 
a Roman Kysela – 15.10.2022
Dušica Kostić a Tomáš Gáper – 
15.10.2022
Katarína Muchová a Patrik Kašjak 
– 22.10.2022

Opustili nás

Ing. Ondrej Očko 1946 – 
28.9.2022
Jozef Kozarec 1948 – 13.10.2022
Ján Smieško 1958 – 14.10.2022
Mgr. Ľuboš Cibulka 1969 – 
15.10.2022
Antónia Hulinková 1941 – 
17.10.2022
Johana Kubalová 1951 – 
18.10.2022
Janka Kardošová 1951 – 
24.10.2022
Uverejnené so súhlasom menovaných 
osôb alebo ich rodinných príslušníkov.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKAZ činnosti 
ZO SZPB v Rajci

V minulom mesiaci sa 21. septembra konalo riadne 
zasadnutie výboru ZO SZPB v Rajci. V zmysle 
schváleného programu prerokoval výbor aktuálne 
organizačné otázky, najmä čo sa týka pripravovaných 
akcii v nasledujúcom období. 

Výbor vyslovil spokojnosť s prie-
behom spomienkovej akcie na 
počesť SNP, ktorá sa konala 26. au-
gusta na Námestí SNP v Rajci, a aj 
touto cestou ďakuje vedeniu mesta 
a všetkým tým, ktorí pomohli 
úspešne zorganizovať túto akciu. 
Hlavným bodom rokovania výboru 
bola príprava výročnej členskej 
schôdze, ktorá sa bude konať 26. 
novembra v klube dôchodcov o 14. 
hodine. Členovia výboru si rozdelili 
úlohy organizačného zabezpečenia 
VČS. Pozvánky spolu s programom 
schôdze budú doručené všetkým 
členom v priebehu mesiaca októ-
ber. Využívame aj tento priestor na 
pozvanie všetkých našich členov 
aby sa VČS osobne zúčastnili. 
Z pripravovaných podujatí na 
nasledujúce obdobie výbor schválil 
pripomenutie si obetí občanov 
z Rajca v I. svetovej vojne. Toto 
podujatie sa uskutoční 11. novem-
bra 2022 o 11. 00 hod. pri pamät-
níku obetiam vojny na Námestí A. 
Škrábika (pri Kostole sv. Ladislava). 
Pri tomto pietnom akte položíme 
kyticu k pamätníku a v krátkom prí-
hovore si uctíme pamiatku padlých 
spoluobčanov nášho mesta. Takisto 
na toto podujatie pozývame širokú 
verejnosť z Rajca a okolia.

Členovia ZO SZPB si pripomí-
najú dve dôležité udalosti, ktoré 
významne zasiahli do histórie našej 
vlasti. Prvou, aj keď negatívnou 

udalosťou bol 30. september 1938, 
ktorý je nazývaný dňom zrady 
ČSR, keď v Mníchove bola podpí-
saná dohoda o odstúpení pohra-
ničných území našej republiky 
(tzv. Sudety a Petržalka) v pro-
spech fašistického Nemecka. Toto 
ultimátum podpísali naši západní 
spojenci, zástupcovia Spojeného 
kráľovstva a Francúzska, s nacis-
tickým Nemeckom a fašistickým 
Talianskom. Tým ČSR stratila 
významnú časť svojho územia, 
utrpela politicky a vojensky a malo 
to medzinárodne silnú odozvu. 
Druhou významnou udalosťou bol 
6. 10. 1944, známy ako deň, keď 
na naše územie vstúpili vojaci 1. 
čsl. armádneho zboru pod vede-
ním plk. Ludvíka Svobodu. 1. čsl. 
armádny zbor bojoval v zostave 1. 
ukrajinského frontu ČA, ktorý mal 
za úlohu pomôcť povstaleckým 
silám v SNP. Karpatsko-duklianska 
vojenská operácia bola jednou 
z najväčších horských bitiek v de-
jinách II. svetovej vojny, zahynuli 
tam vtedy tisíce československých 
a sovietskych vojakov. Na ich po-
česť a z vďaky občania našej vlasti 
vybudovali pamätník na Dukle, kto-
rý pripomína tieto historické chvíle.

Členovia našej ZO SZPB budú 
vždy pripomínať najmä mladej 
generácii tieto významné udalosti 
v dejinách našej spoločnosti.

Ing. Karol Dobeš, ZO SZPB

SPOMIENKA
Mal si nás rád, my to vieme, 

s láskou na Teba spomíname. 
K Tvojmu hrobu chodíme a v ti-

chosti sa modlíme.

Dňa 26.10.2022 uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy vo veku 76 rokov 

opustil náš otec, starý otec, 
krstný otec a švagor

MILAN KAVEC Z RAJCA.
Čas nebeží tak rýchlo, aby sa 

dalo zabudnúť.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Janka, Mária s rodinami 
a synovia Ľuboš, Milana, Peter, 

Jozef s rodinami.

POĎAKOVANIE
Do večnosti si odišiel spať, zaplakal každý, kto Ťa 

mal rád. Odišiel si, my sme ostali sami, vždy budeš 
žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 15.10.2022 nás navždy opustil

MGR. ĽUBOŠ CIBULKA Z RAJCA.
Ďakujem všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 

milovaným synom. Ďakujeme blízkej i ďalekej rodine, 
priateľom, spolužiakom, spolupracovníkom 

a ostatným spolucítiacim.
Rodičia a brat s rodinou.
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ŠACHOVÉ SPRÁVY – OKTÓBER 2022

TENISOVÝ RAJEC CUP 2022

Po dvoch rokoch, počas ktorých 
pandemická situácia znemožnila 
konanie vrcholných šachových mlá-
dežníckych podujatí, sa v termíne 
16. – 27. septemra v gruzínskom le-
tovisku Batumi konali majstrovstvá 
sveta v klasickom šachu mládeže 
do 8, 10 a 12 rokov. Sme veľmi radi, 
že po naozaj urputných bojoch, 
rozpačitom začiatku, zato finiši 
ako zo šachových učebníc sa našej 
hráčke Timei Haásovej podarilo 
v konkurencii 101 hráčok z celého 
sveta obsadiť so 7,5 bodmi vynika-
júce 13. miesto v kategórii dievčat 
do 12 rokov. Počas jedenástich 
kôl podľahla len dvom súperkám 
z Kazachstanu z Ruska, remizovala 
s ďalšími súperkami z Kazachsta-
nu, z Gruzínska a z Ruska a pora-
zila šesť súperiek: z Kórey, Indie, 
Arménska, Srí Lanky, Kazachstanu 
a Turecka. Vo výsledkovej listine 
je dokonca prvou hráčkou z krajín 
kontinentálnej Európy po mladých 
šachistkách z tradičných šachových 

ázijských veľmocí. Veľmi si tento 
výsledok ceníme a ďakujeme za 
výbornú reprezentáciu Slovenska 
a mesta Rajec.

MAJSTROVSTVÁ 
OKRESU ŽIAKOV ZŠ 
V RAPID ŠACHU – RAJEC 
PREVALCOVAL ŽILINU

V utorok 4. októbra sa v CVČ 
Žilina konali školské majstrovstvá 
okresu Žilina v zrýchlenom šachu, 
na ktorých malí šachisti zo ZŠ Lipo-
vá ovládli kategórie mladších žiakov 
a doslova prevalcovali domácich 
hráčov. Alex Vereš zo IV.B zvíťazil 

v kategórii mladších žiakov a Nina 
Haásová zo IV.A zvíťazila v kategórii 
mladších žiačok. Celkovo sa turnaja 
zúčastnilo 60 detí.

POZVÁNKA NA 16. ROČNÍK 
ŠACHOVÉHO KRÁĽA 
MESTA RAJEC

Radi by sme pozvali všetkých 
priaznivcov šachovej hry na 16. roč-
ník podujatia Šachový kráľ mesta 
Rajec, ktoré sa uskutoční v sobo-
tu 10. 12. 2022 v sále Kultúrneho 
domu v Rajci. Všetci ste srdečne 
vítaní! ŠK Rajec

Snímka: archív klubu

Tento ročník bol zaujímavý 
rekordnou účasťou a vyťaženosťou 
všetkých troch domácich kurtov 
takmer celý deň. Ako tradične, viac 
ako o výhry a ceny išlo o zábavu 
a stretnutie členskej základne, ktorá 
sa nám neustále rozrastá. Taktiež 
mali rodičia, starí rodičia, známi či 
ďalší tenisoví fanúšikovia možnosť 
vidieť hrať naše talenty v súťažných 
zápasoch a bojoch o každú loptič-
ku. Nič si, samozrejme, nedarovali 
ani najstarší hráči, ktorí museli čeliť 
neustále sa zlepšujúcej konkurencii 
z mládežníckej kategórie.

Hlavný tréner a predseda klubu 
TK Rajec Jaroslav Jarina zhodnotil 
podujatie nasledovne: „Teší ma, že 
v pomerne malom meste, akým je 
Rajec, sa podarilo za tie roky vy-
budovať solídnu členskú základňu, 
vychovať mnohé talenty, viesť deti 
od skorého veku k športu, k tenisu, 

ktorý ich buduje nielen po fyzickej, 
ale aj po psychickej stránke. Záro-
veň sa zišla skvelá partia rodičov, 
s ktorých pomocou svojpomocne 
úspešne spravujeme celý tenisový 

areál, čím sa stávame veľmi dostup-
nou možnosťou pre všetkých špor-
tu chtivých obyvateľov mesta, ale aj 
okolitých obcí Rajeckej doliny.“

V detskej kategórii si nakoniec 
výhru vybojovala Natália Dávidiko-
vá, druhá skončila Lea Jakubesová 
a tretí bol Gregor Gažúr. V ka-
tegórii dievčat získala pohár Zoe 
Žilinčíková, druhé miesto obsa-
dila Klaudia Pauková a na treťom 
skončili Dominika Harantová spolu 
s Dianou Dávidikovou. Medzi do-
spelými tento rok zvíťazil Štefan 
Dávidik, ktorý vo finále porazil Ja-
roslava Vríčana, a bronzový úspech 
dosiahol Tobiáš Jonek, ktorý 
v semifinále porazil minuloročného 
víťaza turnaja.

Ďakujeme všetkým za účasť, za 
skvele športovo strávený nedeľný 
deň a vidíme sa opäť o rok.

 Text a foto: TK Rajec

Výborný výsledok na 
MS v šachu v Gruzínsku 
– 13. miesto pre Timeu 
Haásovú

Na konci septembra zorganizoval Tenisový klub Rajec tradičné podujatie RAJEC 
CUP, ktorého sa zúčastnili kluboví hráči a ich rodinní príslušníci, ktorí súťažili 
v kategóriách deti, mládež a dospelí. 
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Základnú poslušnosť svojich psíkov predviedli dievčatá z Kynologického klubu Rajec. 
Dievčatá ukázali, že mať dobrý vzťah so svojím psíkom nemusí byť niečo nezvyčajné, 
stačí so psíkom trénovať a tráviť s ním veľa času. 

Záchranársku kynológiu predsta-
vila Stanka z Kynologického centra 
v Žiline, dozvedeli sme sa, že 
vyhľadávanie ľudí je pre psíka zá-
bavou, a preto sa tomu môže ve-
novať akékoľvek plemeno, dôležitá 
je však správna motivácia. Dogfris-
bee a dogdancing ukázali dievčatá 
zo Psej univerzity. Diváci mohli 
vidieť rôzne štýly hádzania diskov 
a aj to, ako sa z toho teší psík aj 
majiteľ, ale aj to, že netancujú 
len border kólie, ale zvládne to aj 
bernský salašnícky psík. O dogpul-
ler disciplínach running a jumping 
nám prišla porozprávať Monika 
z Dogpuller SK. O intervenciách 
s asistenciou psíkov nám poroz-
právala Maťka zo Zmysel života, 
n.o., ktorá celú akciu moderovala 
a spoločne so svojimi sučkami 
Snežienkami a Vílou ľuďom poroz-

právala a ukázala niekoľko aktivít 
z praxe intervencií s asistenciou 
psíkov, v rámci ktorých spoločne 
pomáhajú ľuďom a učia detičky 
zážitkovým spôsobom správnemu 
i zodpovednému vzťahu aj prístu-
pu k zvieratkám. O poľovníctve so 
psami nám porozprávali členovia 
poľovného zboru Mladý háj. Počas 
celej našej akcie mali návštevníci 
možnosť konzultovať výživu svo-
jich psíkov v stánku plnamiska.sk.

Všetkým zúčastneným, ako pre-
zentujúcim, tak aj divákom, veľmi 
pekne ďakujeme, že aj napriek 
nepriaznivému počasiu podpo-
rili tuto krásnu akciu. Rovnako 
chcem poďakovať aj mestu Rajec 
za možnosť zorganizovať túto 
akciu priamo na námestí.

Martina Uhláriková
Snímka: LiaS photography

Kniha Vladimír KOMPÁNEK 
RAJECKÝ RODÁK v predaji

AKCIA  do 31.12.2022 -20%
 RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU

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

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

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

inzercia

Firma ZRUBY RAJEC 
HĽADÁ TESÁROV 

na výrobu drevodomov a stolárov 
na dokončovanie drevodomov. 

Prax nie je potrebná, zaučíme. 
Ponúkaný plat 

od 2000 – 3000 €/mesačne.

Pre bližšie informácie ohľadom 
práce nás prosím kontaktujte 

na telefónom čísle 

041 542 31 65.

inzercia

Rajecký psí deň

OZNAM

Mesto Rajec pripravilo knihu, ktorá približuje život a dielo 
Vladimíra Kompánka, ako majstra výtvarnej a slovnej 
výpovede, ale aj – a to predovšetkým – 
ako človeka a Rajčana. Prostredníctvom 
publikácie spomíname na niektoré z 
umelcových výtvarných i slovných posolstiev 
a z nich poskladáme mozaiku jeho života, 
práce, jej výsledkov a úspechov. Limitovanú 
edíciu knihy si môžete zakúpiť v pokladni 
Mestského úradu Rajec, za cenu 14,15 €. 
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Katarínska 

ZÁBAVA
26.11.2022 

19.00
KULTÚRNY DOM 

V RAJCI

Do tanca hrá: 

CVRČEK BAND
s hudobným hosťom

MIROSLAVOM JANČÚCHOM

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

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

Vstupné: 

/ osoba30,00 € 
(prípitok, 1. večera, 2. večera, 

káva, minerálka)

PREDPREDAJ od 29.9.2022:

Mestská knižnica Rajec: pondelok – piatok 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.

MESTO RAJEC


