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KORyTO RAJČANKy 
SA zREVITAlIzUJE

Už ste avizovali, že po roko-
vaní so Slovenským vodohospo-
dárskym podnikom by sa mala 
vykonať údržba koryta Rajčanky. 
Kedy sa začnú práce?

V marci sme oslovili Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p. 
(SVP, š. p.), ako správcu toku, 
so žiadosťou o spoluprácu. Išlo 
konkrétne o odstránenie drevín 
a krovín v koryte rieky, o odstráne-
nie nánosov a naplavenín v koryte, 
opravu poškodených zábradlí, 
ktoré sú osadené v opornom múre, 
a nátery tohto zábradlia v intra-
viláne. Náter začali realizovať 
vodohospodári v júli, avšak kvôli 
nepriaznivému počasiu boli práce 
prerušené. Opravu zábradlia sme 
ešte na jar zrealizovali vo vlast-
nej réžii. Sami však nemôžeme 
vykonávať práce v koryte vodného 
toku, preto ich musí zrealizovať 
správca toku. tým je práve SVP, š. 
p., a ten deklaroval, že tieto práce 
naozaj zrealizuje. Odstránenie ná-
letových drevín z koryta Rajčanky 
vykoná správca vodného toku 
v mimovegetačnom období októ-
ber 2019 – marec 2020. Následne 
bude možné odstránenie nánosov 
a naplavenín.

Ako pokračuje rekonštrukcia 
rozvodov tepla a oprava dotknu-
tého chodníka na Hollého ulici, 
dokedy budú platiť ešte obme-
dzenia?

Čo sa týka chodníka pred pane-
lákmi na Hollého ulici, práce idú 

podľa plánu. V júni som obyvateľov 
týchto bytoviek poprosil o trpez-
livosť pri zníženom komforte bý-
vania a najmä parkovania. máme 
september, a ak sa nič neskom-
plikuje, práve koncom tohto 
mesiaca budú práce ukonče-
né. Aj vďaka tejto rekonštruk-
cii sme mohli jednoduchšie 
riešiť aj niektoré z podnetov 
občanov, napr. vytvorenie 
rampy pre kočíky popri 
schodisku na chodníku 
poza bytovku alebo úpravu 
nájazdu pri bývalej VÚb.

pokračujú aj práce na výstav-
be nového bytového domu za 
Medikou, ako pokračujú práce? 
Už viete, kedy sa budú prideľovať 
byty?

Veľmi často kladená otázka zo 
strany občanov, ako aj poslan-
cov je, kedy bude bytový dom 
dokončený a kedy sa budú môcť 
byty prideľovať, aby sme aspoň 
sčasti uspokojili enormný dopyt po 
mestských nájomných bytoch. No 
a harmonogram je taký, že tento 
konkrétny, ktorý je aktuálne vo 
výstavbe, by mal byť dokončený 
a skolaudovaný do konca novem-
bra. Keďže je fi nancovaný z pro-
striedkov Štátneho fondu rozvoja 
bývania, bude potrebných niekoľ-
ko mesiacov na administratívne 
ukončenie projektu. Vo výsledku 
by mali byť byty pridelené na jar 
2020. Chcem ešte ale upriamiť 
pozornosť na jednu vec, a to je tiež 
veľmi často kladená otázka, akou 
formou sa tieto byty budú pride-
ľovať. Už ako kandidát na primá-
tora som deklaroval, že som za čo 
najtransparentnejšie prideľovanie 
bytov. Preto som už na májové 
zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva predložil návrh, aby uchádza-
čov vyberala komisia, vyžrebovaná 
spomedzi poslancov. Táto forma 
je transparentná, pričom je stále 
zabezpečené individuálne posu-
dzovanie každej jednej žiadosti 
o mestský nájomný byt.

Skončilo sa leto a s ním aj 
Rajecké kultúrne leto. Ako ho 
hodnotíte?

Ťažko sa mne hodnotí kultúrne 
leto, to musia občania. Svojou 

hojnou účasťou však dokazujú, že 
o podujatia záujem majú a kultúr-
no-spoločenský život je v Rajci 
prirodzenou potrebou a pre mňa 
záväzkom na zvyšovanie jeho 
úrovne. Keď sa spätne obzriem, 
z môjho pohľadu bolo kultúrne leto 
úspešné, sú však veci, na ktorých 
musíme popracovať. Ale v princípe 
som zameraný na výsledok, a ten 
je dobrý. Občan sa v Rajci v lete 
rozhodne nemal čas nudiť. Jún bol 
nabitý akciami, navyše veľmi roz-
manitými. Na svoje si mohol prísť 
freestylista, ale aj milovník vážnej 
hudby. Za všetky spomeniem len 
Deň detí, Rajecký športový deň či 
Rajrockfest. Júl sa niesol v zna-
mení dovoleniek, a preto sme 
zvolili na tri víkendy letné kino 
pod hviezdami. August už tra-
dične patrí Rajeckému maratónu 
a jarmoku. A že tento rok sa veru 
vydaril. To, že sme toto podujatie 
odštartovali už v piatok, sa ukázalo 
ako veľmi dobré rozhodnutie, 
celkový dojem trochu naštrbilo 
len počasie. V auguste sme tiež 
spoločne oslávili 120. výročie 
železničnej trate a Rajec bol tiež 
súčasťou Oldtimer Rallye Tatry. 
Celkom novú tradíciu sme sa 
rozhodli začať spoločne s obcami 
Malá a Veľká Čierna a Jasenové, 
a to prvým ročníkom výstupu na 
vyhliadkovú vežu na Dubovej 1. 
septembra. Takže keď to zhrniem 
– je na čom stavať pre Rajecké 
kultúrne leto 2020, a teraz sa 
môžeme venovať príprave farmár-
skych dní a vianočných trhov.

 za rozhovor ďakuje z. ščasná, 
snímka: archív MsÚ 

Na otázky odpovedá 
Milan lipka, 
primátor mesta
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ANKETA O špORTOVEJ 
HAlE UKONČENá

RAJECKÉ DETI A SENIORI 
SpOlOČNE VySáDzAlI 
KOMUNITNÚ záHRADU 

V júni tohto roka sa v Domove vďaky uskutočnila 
akcia zameraná na skrášlenie záhrady a posilnenie 
medzigeneračnej solidarity. 

Zúčastnili sa jej nielen seniori zo 
spomínaného zariadenia, ale aj 
deti zo susednej Katolíckej spo-
jenej školy, členky z organizácie 
Slovenského zväzu telesne postih-
nutých a seniorky z klubu Jednoty 
dôchodcov.

V rámci akcie si deti spolu so 
seniormi najskôr zasúťažili v hra-
vých pohybových disciplínach 
a spoznávali liečivé bylinky, neskôr 
nasledovali vedomostné súťaže, 
pri ktorých sa účastníci podujatia 
pobavili pri hádaní slovenských 
porekadiel. Veľmi dôležitým 
bodom programu bolo spoločné 
vysádzanie rastliniek do vyvýše-
ných záhonov, ktoré budú natrvalo 
umiestnené v záhrade Domova 
vďaky. V záhrade pribudli jahody, 
rajčinové kríčky, voňavé liečivé 
bylinky či upokojujúca levanduľa. 
Spolupráca seniorov a detí pri-
niesla nielen skrášlenie vonkajšej 
relaxačnej zóny zariadenia, ale aj 
posilnenie pocitu spolupatričnosti 
a užitočnosti pri kultivovaní život-
ného prostredia. Po dobrej práci 
a veselých aktivitách čakala na 
všetkých zaslúžená odmena, keď si 
vychutnali príjemné posedenie pri 
guláši a pohostení.

Za finančné prostriedky na 

Na konci mesiaca jún a začiat-
kom mesiaca august sme vyhlásili 
prostredníctvom webového sídla 
mesta a mesačníka Rajčan anketu 
k budove, ktorú všetci poznáme 
pod názvom športová hala. Roky sa 
v meste hovorí o tom, že by bolo 
potrebné niečo s touto budovou 
urobiť. Nuž a jedna z možností bola 
ponúknutá nám všetkým, aby sme 
sa vyjadrili.

Ankety sa zúčastnilo celkom 250 
občanov, ktorí napísali 330 rôz-
nych návrhov. Všetky nápady sme 
jednotlivo posudzovali a následne 
rozdelili do siedmich tematicky ob-
dobných kategórií. Najväčší záujem 
(viac ako 47 %) bol využiť budovu 
na športové účely, ďalej nad 18 % to 
bol obchodný účel. Nasledoval 13 % 
podiel pre kultúrno-spoločenské 
využitie. Verejnoprospešné zamera-
nie dosiahlo skoro 7 %, vzdelávanie 
detí a mládeže bolo nad hranicou 
6 %. Necelých 5 % navrhli obyvatelia 
využiť ako sociálne zariadenie pre 
chorých, seniorov, necelé 4 % tvorili 
rôzne využitia hraničiace s ich reál-
nym uskutočnením. Z ankety vyply-
nul prevažujúci názor občanov, ktorí 
vidia zmysel v jeho viacúčelovom 
využití.

Po zvážení všetkých možných 
riešení z pohľadu efektivity, pre-
vádzkových nákladov a technických 
obmedzení budeme rozvíjať vaše 
myšlienky tak, aby sme obsiahli čo 
najviac vašich predstáv. V praxi to 
znamená, že naším ďalším cieľom 
je vytvoriť podmienky pre niektoré 
športové, spoločenské, kultúrne, ale 
aj trhové účely vytvorením modu-
lovej úpravy vnútorných priestorov 
podľa potreby. O konkrétnych 
návrhoch vás budeme čo najskôr 
informovať. Vážime si každý váš 
zmysluplný názor a zároveň ďakuje-
me všetkým, ktorí ste sa zúčastnili.

Milan lipka, 
primátor mesta

snímka: archív MsÚ

zakúpenie byliniek a záhradných 
potrieb patrí veľká vďaka Nadácii 
SPP. Vyvýšené záhony daroval 
Domovu vďaky primátor, ktorý 
vo svojom voľnom čase spoločne 
s dobrovoľníkmi záhony vyhotovil. 
Drevo na výstavbu záhonov daro-
valo miestne cenzuálne spoločen-
stvo. Všetkým, ktorí sa materiálne 
aj osobne podieľali na zorganizo-
vaní vyššie spomínaných aktivít, zo 
srdca ďakujeme.

Mgr. lívia Hodasová, 
riaditeľka Domova vďaky

2x snímka: archív DV
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z AUgUSTOVÉHO zASADNUTIA 
MESTSKÉHO zASTUpITEľSTVA

KOMpOSTOVANIE – CESTA 
K zNÍžENIU MNOžSTVA ODpADU

Ďalšie riadne zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci sa uskutočnilo 
14. augusta. po určení overovateľov a zapisovateľky zápisnice primátor informoval 
poslancov o zmene na poste zástupcu primátora. 

pozývame vás na prednášku s diskusiou na tému kompostovanie – 19. septembra 2019 
o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 

Do 15.6.2019 bol zástupcom 
primátora JUDr. Bohuslav Gelatka, 
toho však primátor odvolal a na 
jeho miesto dňom 17.6.2019 vyme-
noval Ing. Petra Pekaru. Následne 
sa poslanci zaoberali predajom 
a prenájmom nehnuteľností.

Mesto Rajec má zámer zapojiť 
sa do vyhlásenej výzvy minister-
stva hospodárstva Slovenskej 
republiky na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na podporu 
budovania verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc. Cie-
ľom projektu s názvom Nabíjacia 
stanica pre elektromobily v Rajci 
je získanie dotácie na vybudova-
nie elektrickej nabíjacej stanice 
na území mesta Rajec. Po krátkej 
diskusii bolo zapojenie sa do výzvy 
poslancami schválené.

Následne vedúca finančného 
oddelenia p. Záborská informovala 
poslancov o rozpočtových opatre-
niach, ktoré boli prijaté. Následne 
predložila poslancom aj Monitoro-
vaciu správu o plnení programové-
ho rozpočtu a výsledky hospodá-
renia mesta Rajec za prvý polrok 
2019. túto správu, ako aj odborné 
stanovisko hlavnej kontrolórky 
mesta Ing. Sekáčovej k predlože-
nej monitorovacej správe poslanci 
zobrali na vedomie.

Vedúca finančného oddelenia 
taktiež predložila poslancom návrh 
zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu mesta Rajec a hlavná 
kontrolórka mesta predniesla k na-
vrhovanej zmene svoje odborné 
stanovisko. Poslanci jednomyseľne 
navrhovanú zmenu rozpočtu na 
rok 2019 schválili.

Ďalej sa poslanci zaoberali pri-
jatím návratných zdrojov finan-
covania – zobratím úveru. tento 
úver by bol použitý na dostavbu 
rozostavanej športovej haly, o jej 
využití však poslanci ešte budú 
rozhodovať. Taktiež by sa časť 
úveru použila na rekonštrukciu 
chodníkov v meste. Poslanci tento 
úver schválili.

Pokračovala hlavná kontrolórka 
mesta, ktorá informovala poslan-
cov o kontrole plnenia uznesení, 
ktoré boli prijaté na zasadnutí mZ 
dňa 23.5.2019, ako aj o uznese-
niach doposiaľ nesplnených.

Vedúca oddelenia vnútornej 
správy p. Uríková informovala 
poslancov o vykonanej kontrole 
Najvyšším kontrolným úradom SR 
a následných opatreniach, ktoré 
mesto prijalo. Zároveň podala 
informáciu o splnených opatre-
niach a o liste z NKÚ SR, v ktorom 
žiadal predseda Ing. Mitrík, aby 

boli poslanci o výsledkoch kontroly 
informovaní, o čom je potrebné 
zaslať výpis z uznesenia. Poslanci 
túto správu zobrali na vedomie.

Ďalej vedúca oddelenia vnútor-
nej správy predložila poslancom 
návrh zásad odmeňovania poslan-
cov, ako aj návrh Rokovacieho 
poriadku komisií pri mZ. Oba tieto 
dokumenty poslanci jednomyseľne 
schválili.

Hlavná kontrolórka mesta 
predniesla poslancom správu 
o výsledku uskutočnených kon-
trol za obdobie od 23.5.2019 do 
14.8.2019. Túto správu taktiež 
poslanci zobrali na vedomie.

Primátor mesta Ing. Milan Lipka 
vyhodnotil interpelácie poslancov, 
ktoré boli prednesené na rokovaní 
MZ dňa 23.5.2019.

V závere rokovania poslanci 
predniesli nové interpelácie, kto-
rými sa budú zaoberať jednotlivé 
oddelenia msÚ. tieto sa týkali 
napr. orezania drevín v okolí rieky 
Rajčanky, osadenia živého plota na 
bočnú ulicu Partizánsku, nasviete-
nie chodníka na ul. Hollého sme-
rom ku COOP Jednote a podobne.

Alena Uríková,
vedúca odd. vnútornej správy 

MsÚ Rajec

michal Varík (OZ Kompostuj.me) 
nám porozpráva o kompostovaní 
na sídliskách, v bytoch i v záhra-
dách. Pozrieme si vermikompo-
stér, v ktorom dážďovky menia 
bioodpad na kompost, dozvieme 
sa podrobnosti o efektívnom kom-
postovaní i triedení odpadu.

Prednášku s diskusiou organizu-

jú mesto Rajec a Áno pre život, n. 
o., je súčasťou projektu Rozvinutá 
občianska participácia a efektívna 
verejná správa v rajeckom regió-
ne. Kompostovanie má zmysel 
– nevytvárame odpad. Organická 
hmota sa vracia do prirodzeného 
kolobehu a mení sa na „čierne 
zlato“.  Eva Stanková

termín
19. septembra 2019 
o 16.00 h 
vo veľkej zasadačke 
Mestského 
úradu v Rajci. 
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Mesto Rajec dáva do povedomia občanom 
Rajca pripravovanú sociálnu službu – prepravnú 
službu, ktorá bude zabezpečovaná 5-miestnym 
automobilom s plošinou pre imobilných občanov. 

Reakcia Ing. Jozefíny šimikovej na článok 
uverejnený v čísle 7-8/2019, na 
s. 9 – Informácie z Cenzuálu:

PREpRAVNá SlUžbA bUDE  
zAbEzpEČENá 
pROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO 
ÚRADU zA TýCHTO pODMIENOK:

 prepravná služba sa bude posky-
tovať v pracovných dňoch, v čase 
od 6.30 do 14.30 h,
 objednať telefonicky alebo osob-
ne, najneskôr deň vopred, ideálne 
v čase od 13.00 do 14.30 h,
 potrebné uviesť: kto, kedy, kam 
a za akým účelom potrebuje vyu-
žiť prepravnú službu,
 nárok na jazdu prepravnou 
službou bude nutné preukázať 
oznámením, ktoré vydá pracovník 
msÚ v Rajci,
 zrušenie objednávky je potrebné 
nahlásiť v dostatočnom predstihu,
 trvalý alebo prechodný pobyt 
prepravovanej osoby v meste 
Rajec.

KOMU bUDE pREpRAVNá 
SlUžbA URČENá:

 osobám s ťažkým zdravotným 
postihnutím, odkázaným na 
individuálnu prepravu, a oso-
bám s nepriaznivým zdravotným 
stavom s obmedzenou schop-
nosťou pohybu a obmedzenou 
schopnosťou orientácie, pričom 
odkázanosť musia preukázať,
 občanom starším ako 62 rokov, 
držiteľom preukazu osoby 
s ťažkým zdravotným postih-

nutím, prijímateľom domácej 
opatrovateľskej služby poskytova-
nej Mestom Rajec a prijímateľom 
registrovanej služby. Určená je tiež 
rodičom alebo zákonným zástup-
com s dieťaťom do 6 rokov, ktoré-
ho vek preukážu zdravotnou kar-
tičkou. Pre tieto osoby je služba 
určená iba na prepravu k lekárovi, 
do lekárne alebo na úrady.

ÚČEl VyUžITIA pREpRAVNEJ 
SlUžby A DOSTUpNOSť 
K žIADOSTIAM:

 prepravná služba odvezie kam-
koľvek, napr. k lekárovi, na náv-
števu, na nákup do obchodných 
sietí a pod.
 žiadosti budú k dispozícii na 
príslušnom referáte sociálnych 
služieb alebo na webe mesta 
Rajec.

CENA zA pREpRAVNÚ SlUžbU 
A SpôSOb ÚHRADy: 

 služba bude spoplatnená 
paušálnym poplatkom 0,40 eur za 
každý začatý kilometer,
 poplatok sa bude uhrádzať v ho-
tovosti priamo vodičovi hneď po 
tom, čo vás dovezie do cieľa.

V blízkej budúcnosti bude 
vyhlásená anketa mestom Rajec 
pre občanov mesta, ktorej cieľom 
bude zmapovať potreby občanov 
o prepravnú službu a získať pod-

klady na vypracovanie konkrét-
nych podmienok na jej zavedenie 
do praxe.

Bližšie informácie k pripravova-
nej sociálnej službe vám zodpovie 
pracovník referátu sociálnych 
služieb Mgr. Edita Ondríková – 
kontakt MsÚ Rajec, tel. č.: 0907 
55 00 77.

Mgr. Edita Ondríková, referent 
sociálnych služieb

2x snímka: archív MsÚ

bUDE Už AJ V RAJCI
Sociálny taxík 

Čo som uviedla, je iný ekonomický 
pohľad, ako nám prezentuje vedenie 
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, 
pozemkové spoločenstvo. Takýto 

rozbor som si mohla dovoliť spraviť 
len na základe podkladov predlože-
ných vedením CS Rajec PS, ekono-
mických skúseností a toho, že som 

vo vedení CS Rajec PS pracovala 
8 rokov. Preto si myslím, že nejde 
o „miešanie hrušiek s jablkami“, ale 
o pochopenie súvislostí a možno 
som pri tom aj niekoho „na tých 
hruškách nachytala“. Nech si čitateľ 
urobí záver sám. Celý príspevok 
bude uverejnený v čísle 10/2019.

Ing. Jozefína šimiková

pRáVO NA ODpOVEĎ
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Rajecké kultúrne leto

Pochodeň symbolizuje všetko, 
čo nás spája – mier, priateľstvo, 
porozumenie a harmóniu – napriek 
našim rozdielnym národnostiam, 
kultúram či vieram. Pripojiť ste sa 
mohli k behu kdekoľvek po trase 
ako jednotlivec, rodina či ako sku-
pina. V našom meste mal mierový 
beh zhruba hodinovú zastávku, 
kde si pre nás bežci pripravili rôzne 
zábavné súťaže.

Pokračovali sme freestylovým 
podujatím Crewo Street Style, 
o ktorom ste si mohli prečítať 
v predchádzajúcom čísle.

Nasledovali Rajecké hody, ktoré 
sa začali koncertom Pro Musica 
Nostra thursoviensi v Rajeckom 
kostole, o ktorom sme už tiež písali 
v minulom čísle. Hody pokračovali 
26. júna Koncertom populárnej 
hudby rajeckej ZUŠ, na ktorom 
vystúpili so svojím umením žiaci 
a pedagógovia tejto školy. 28. júna 
nasledoval Rajrockfest, plný dobrej 
rokovej muziky. Vyblázniť ste sa 
mohli pri koncertoch skupín AYA, 
Farizeo, mr. teddy and the Sidekic-
ks, Sektor 20,0 či Sanchez Amster-
dam. Hody sme ukončili Rajeckým 
hodovaním 30. júna. Od rána ste si 
mohli prezrieť historické motocykle 
a autá počas Rajeckej retrojazdy. 
Popoludní na vás čakalo vystúpe-
nie lotyšského detského súboru 
Carousell. Perfektne zvládnutý 
repertoár prilákal množstvo divá-
kov. Pokračovali sme koncertom 
country skupiny Sako Band a deň 
ukončil koncert známej slovenskej 
skupiny Arzén.

tri júlové víkendy (12. – 27.7.), 
vždy v piatok a v sobotu sme 
obnovili Rajecké letné kino pod 
hviezdami. Počas šiestich večerov 
ste si mohli pozrieť české komédie 
či rozprávky. Aj keď počasie nebolo 
veľmi priaznivé, našlo sa niekoľko 
desiatok divákov, ktorých ani dážď 
a chlad neodradil od zážitku kina 
pod holým nebom.

August sme začali Rajeckým 
jarmokom a 36. rajeckým marató-
nom. V piatok 9. augusta si prišli 
na svoje všetky deti na športo-

V tomto roku sme rajecké kultúrne leto privítali Mierovým behom, ktorý cez naše 
mesto prechádzal 14. júna. peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s 
horiacou pochodňou, ktorú nesú cez viac ako 140 krajín sveta státisíce dobrovoľ-
ných bežcov.
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vo-zábavnom podujatí, na ktorom 
si mohli vyskúšať svoje zručnosti 
a mohli sa zabaviť na množstve 
atrakcií. Podvečer patril dospelým, 
keď vystúpila obľúbená hudobná 
skupina Veselá trojka Pavla Kršky. 
V sobotu 10. augusta sa od ôsmej 
hodiny ráno postupne predstavili 
rôzne skupiny a zoskupenia. Pred 
štartom Rajeckého maratónu sa 
už tradične predstavili mažoretky 
Kordovánky, potom už nasledovali 
štarty rôznych behov Rajecké-
ho maratónu, ktoré odštartovala 
ambasádorka podujatia Danka bar-
teková. Od desiatej hodiny patrilo 
pódium zabávačovi a spevákovi 
Stanovi Vitálošovi a poludnie skve-
lému folklórnemu súboru Jedľovi-
na. Nasledovali koncerty Lukáša 
Adamca, Kmeťobandu st. a Dary 
Rolins. Deň sme ukončili párty 
zábavou DJ-ov Trambusa a P.M.C., 
ktorá trvala až do skorých ranných 
hodín. Takmer dvadsaťhodinový 
kultúrny program bol naplnený 
rôznymi štýlmi a žánrami a určite si 
každý divák prišiel na svoje.

V októbri si pripomenieme 
výročie, kedy význam Rajeckej 
doliny stúpol výstavbou železnice 
Žilina - Rajec, ktorá značne po-
mohla rozvoju priemyslu 
a prispeli na ňu všetky 
obce z okolia. 
Znie to neu-
veriteľne, 
ale 

postavená bola za niečo vyše pol 
roka a slúži dodnes. Spočiatku vlak 
premával trikrát denne, čo bolo 
na vtedajšie potreby obyvateľstva 
postačujúce.

Pri príležitosti 120. výročia otvo-
renia železničnej trate Žilina - Rajec 
mesto Rajec v spolupráci s Považ-
ským múzeom v Žiline a ďalšími 
organizáciami pripravilo špeciálny 
program. Hoci výročie bude až na 
jeseň, oslavy sa konali už v lete. 
17. augusta na návštevníkov čakali 
jazdy v historických vozňoch a za-
ujímavý sprievodný program. Zo 
Žiliny o 9.15 a popoludní o 13.15 
vyrazil do Rajca parný rušeň radu 
310.433, ktorý zodpovedá prvému 
vlaku Rajeckej Anče z roku 1899. 
Počas jednej jazdy odviezol v troch 
vozňoch 180 cestujúcich a jeho 
súčasťou bol aj reštauračný vozeň. 
Na železničnej zastávke v Raj-
ci čakala na cestujúcich výstava 
k histórii trate i malé občerstvenie. 
Dopoludnia pri príchode vlaku vy-
stúpila Ďurčanská päťka 
a popoludní hudobná 
skupina Retro.

22. augusta sa pote-

šili všetci milovníci veteránov, keď 
v popoludňajších hodinách malo 
na rajeckom námestí zastávku po-
dujatie Oldtimer Rallye tatry – 
jazda historických vozidiel po 
Slovensku. Diváci si mohli pozrieť 
nevídanú škálu veteránov, od 
repliky najstaršieho kočiarového 
elektromobilu Dora z roku 1906 či 
Fordu T z roku 1918 až po klasické 
historické vozidlá. Trať podujatia 
bola rozdelená do troch etáp a tr-
vala tri dni.

Ku koncu prázdnin neodmysli-
teľne patrí Spomienková slávnosť 
na Slovenské národné povstanie. 
Zorganizovali ju predstavitelia mes-
ta Rajec spolu s členmi základnej 
organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Rajci 
28. augusta pri pamätníku Sloven-
ského národného povstania na 
námestí, aby si pripomenuli jeho 
75. výročie. V krátkych príhovo-
roch primátor mesta Milan Lipka 
a predseda ZO SZPB v Rajci Jiří 
Novák zdôraznili dôležitosť pripo-
mínania si takýchto významných 
historických udalostí. Po príhovo-
roch spoločne položili vence k pa-
mätníku SNP a tichou spomienkou 
si uctili všetkých padlých v bojoch 
za slobodu. Spomienkovú slávnosť 

dôstojne doplnila svojím hu-
dobným vystúpením Základná 
umelecká škola v Rajci.

Kultúrne leto sme ukončili 
1. septembra spoločným 
stretnutím obyvateľov Rajca, 
Jasenového, Malej Čiernej 
a Veľkej Čiernej pri vyhliad-

kovej veži na Dubovej. 
Čakal tu na vás guľáš, 
pivo, nealko, kultúrny 

program a aktivity pre 
deti.

z. ščasná, odd. kultúry
5x snímka: archív 

MsÚ
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Bohužiaľ, tento významný rodák 
nás navždy opustil 26.7.2019 vo 
veku 89 rokov. Posledná rozlúčka sa 
uskutočnila 1.8.2019 práve v „jeho“ 
bratislavskom krematóriu, krema-
tóriu a zúčastnila sa jej aj delegácia 
z nášho mesta na čele s primátorom 
Milanom Lipkom.

Ferdinand Milučký sa narodil 26. 
septembra 1929 v Rajci v rodine 
klampiara a už ako gymnazista preja-
vil svoj výtvarný talent. Po ukončení 
Gymnázia v Žiline začal v roku 1949 
študovať na Fakulte architektúry 
a pozemného staviteľstva v Brati-
slave, ktorú ukončil v roku 1953 ako 
inžinier architekt. Ako architekta ho 
priťahoval predovšetkým Emil Belluš. 

Priamo s ním spolupracoval na 
súťažných projektoch bratislavského 
Slavína a veľvyslanectva v Pekingu. 
Je autorom a spoluautorom mno-
hých projektov, napr. bratislavského 
sídliska Trávniky, Galérie Cypriána 
Majerníka, Domu umenia v Piešťa-
noch, bývalých československých 
veľvyslanectiev v Ríme a Moskve. Pre 
naše mesto v roku 1991 vypracoval 
projekt rekonštrukcie radnice. V roku 
1962 začal projektovať prvé krema-
tórium na Slovensku, ktoré posta-
vili v Bratislave. Tu dostal možnosť 
naplniť svoje architektonické krédo 
a výsledkom je jedno z najlepších 
diel našej novodobej architektúry. Aj 
vďaka jeho prísnemu autorskému do-
hľadu pri realizácii stavieb patria jeho 
diela k zlatému pokladu slovenskej 
architektúry 20. storočia.

Výnimočného slovenského 
architekta Ferdinanda Milučkého 
neobišli ani mnohé ocenenia. V roku 
1964 dostal Cenu Dušana Jurkoviča 
za interiérovú a výstavnú tvorbu 
v bratislavskom Dome knihy. O dva 
roky neskôr mu tú istú cenu udelili za 
urbanistickú tvorbu pri projekte bra-
tislavského sídliska trávniky. Cenou 
Dušana Jurkoviča Milučkého ocenili 
aj v roku 1967 za Krematórium a ur-

nový háj v bratislave a za interiérovú 
tvorbu (Slovenská reštaurácia, Kino-
automat) pre svetovú výstavu expo 
“67 v montreale. V roku 1971 dostal 
opäť Cenu Dušana Jurkoviča za 
Spoločenský dom v Moskve. Za Dom 
umenia v Piešťanoch mu v roku 1980 
udelili cenu ministra výstavby. Jeho 
prácu na rekonštrukcii a interiéroch 
klenotnice na bratislavskom hrade 
ocenil v roku 1988 svojou cenou aj 
Zväz slovenských architektov. Cenu 
Emila Belluša za celoživotné dielo 
získal Ferdinand Milučký v roku 1993 
a v roku 1999 mu Viedenská univerzi-
ta udelila Cenu Johanna Gottfrieda 
Herdera za architektúru v európskom 
kontexte. V roku 1999 si prevzal titul 
Čestný občan mesta Rajec. Prezident 
SR Ivan Gašparovič vyznamenal 
Ferdinanda Milučkého v roku 2005 
Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za 
architektúru a umenie.

Architekt a projektant Ferdinand 
Milučký pozdvihol architektúru do 
sféry umenia a svojou tvorbou ostá-
va uznávaným umelcom.

Česť jeho pamiatke!
z. ščasná,

odd. kultúry MsÚ Rajec
snímka: archív MsÚ, wikipedia

Ak ste niekedy navštívili galériu Cypriána Majerníka, Dom umenia v piešťanoch, 
bratislavské krematórium či rajeckú radnicu, možno neviete, že projekt týchto budov 
vytvoril rajecký rodák, Čestný občan mesta Rajec, architekt a projektant Ferdinand 
Milučký. 

zOMREl ČESTNý ObČAN 
FERDINAND MIlUČKý
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Zúčastnilo sa jej 33 krajín a zo 188 
prác získala naša žiačka Katka Šále-
ková z triedy Mgr. Martina Kšiňana 
fantastické 3. miesto v kategórii 
13 - 15 rokov. Zaujímavé je aj to, že 
Slovensko zastupovalo medzi 188 
prácami 6 tvorivých počinov práve 
z našej Základnej umeleckej školy 
v Rajci. Šesť žiačok vyhralo národné 
kolo a ich práce boli prezentované 
v Japonsku.

Katka spolu so sestrami máriou 
a Alžbetou navštevujú našu ZUŠ 
odmala. Pod vedením M. Kšiňana 
urobili obrovský pokrok. Katka je 

prijatá na Súkromnú umeleckú školu 
v Žiline.

tento obrovský celosvetový 
úspech našej Katky je o to cennejší, 
že bude inšpiráciou pre všetkých 
žiakov vo výtvarnom odbore. 
Ukázal mimoriadnu kvalitu našej 
každodennej pedagogickej práce na 
poli umenia.

Našej žiačke Katke Šálekovej a jej 
učiteľovi Mgr. Martinovi Kšiňanovi aj 
touto cestou srdečne blahoželáme 
a s hrdosťou ďakujeme!

paedDr. Marián Remenius,
riaditeľ zUš Rajec

VEľKá gRATUláCIA 
pRE KATKU

pROgRAM 
AMbASáDORSKá 
šKOlA EURópSKEHO 
pARlAMENTU

V závere júla sa konala v japonskom 
Tokiu celosvetová výtvarná súťaž 
Detská mapa sveta.

Na základe prihlášky a motivač-
ného vyjadrenia bolo Gymnázium 
Rajec zaradené do vzdelávacieho 
programu Ambasádorská škola 
Európskeho parlamentu (EPAS), 
ktorý organizuje v SR Academia 
Istropolitana Nova. Tento projekt 
vznikol v Holandsku a realizuje sa vo 
všetkých členských štátoch EÚ sú-
časne. Úspešná škola v závere získa 
plakety a certifikát. Ambasádorkou 
seniorkou sa stala p. bieniková 
a ambasádorkami juniorkami žiačky 
4. ročníka – J. Trsťanová, N. Sudoro-
vá, V. Podoláková, V. Rybárová a S. 
Huličiaková.

3. ročník sa začal úvodným 
stretnutím účastníkov s úspešnými 
ambasádormi z predchádzajúceho 
ročníka 17. septembra 2018 na Práv-
nickej fakulte UK v Bratislave. Po 
návrate do školy tím dostal za úlohu 
vytvoriť harmonogram práce, urče-
ný od októbra až do mája. Spome-
nieme napríklad relácie v školskom 
rozhlase, zriadenie informačného 
kútika, rôzne videá, ankety, testy, 
simulované voľby...

3. mája sa na pôde školy uskutoč-
nili simulované voľby do Európskeho 
parlamentu. Cieľom bolo uvedome-
nie si vlastnej osobnej dôležitosti 
pri formovaní obrazu našej i európ-
skej spoločnosti. Žiaci si vyberali 
z existujúcich ôsmich politických 
skupín, ktoré v súčasnosti pôso-
bia v eÚ. Vytvorená bola volebná 
komisia, rozmnožené hlasovacie 
lístky, voličské zoznamy a požiča-
ný priestor na úpravu hlasovacích 
lístkov z mestského úradu v Rajci. 
Ďakujeme! Hlasovania sa zúčastnilo 
82,10 % žiakov.

Program EPAS sme zavŕšili kon-
ferenciou, ktorej sa zúčastnila p. ria-
diteľka, pedagogický zbor a všetci 
žiaci školy. Jej cieľom bolo zhodno-
tiť prácu tímu, pozitíva i negatíva, 
ku ktorým pri realizácii projektu 
dochádzalo. V závere bola uskutoč-
nená spätná väzba, test, ktorého 
účastníkmi boli trojčlenné družstvá 
z jednotlivých tried. Víťazmi sa stali 
žiaci 1.A triedy. Tí zvýšili svoje skóre 
až o 20 % v porovnaní s testom ab-
solvovaným na začiatku školského 
roka. Blahoželáme!

Mgr. V. bieniková,
gymnázium, Javorová 5, Rajec

Katarína Šáleková (snímka: archív K. Šálekovej)

Hemispherical Understanding Kataríny Šálekovej (snímka: SAV)
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NA USTálENýCH 
A VyCHODENýCH 
CESTáCH SA NIKDy...

Začíname zvyčajne výsledkami ma-
turitnej skúšky.

23. mája pri slávnostnom 
odovzdávaní maturitných vysved-
čení v mestskej radnici mali naši 
maturanti možnosť konfrontovať 
vlastné predsavzatia a plánované 
ciele s dosiahnutými. My učitelia 
sme boli spokojní. Trieda IV.A po-
čas štyroch rokov bola najlepšou 
triedou na škole. Vynikala nielen 
svojimi študijnými výsledkami, 
ale aj zapojením sa do rôznych 
mimoškolských aktivít, vedomost-
ných a umeleckých súťaží. Bolo 
preto prirodzené očakávať dobré 
výsledky maturitných skúšok. 
Goetheho myšlienka nadobudla 
reálnu podobu. Všetci maturanti 
úspešne zmaturovali, priemernú 
známku z ústnej časti maturitnej 
skúšky 1,58 si dlho nepamätáme. 
Potešili nás aj výsledky externej 
časti. V matematike sme dosiahli 
priemer 69,3 %, to je o 17,7 % viac 
ako národný priemer, a umiestnili 
sme sa na 2. mieste medzi gymná-
ziami v ŽSK. V slovenskom jazyku 
a literatúre sme prevýšili národný 
priemer o 13,6 % a predbehli sme 
niektoré regionálnou verejnosťou 
preferované žilinské gymnáziá ako 
Gymnázium sv. Františka z Assisi, 

Gymnázium Hlinská, Gymnázium 
Kráľovnej pokoja. Výsledky exter-
nej časti v anglickom jazyku nás 
zaradili na strednú priečku. Našim 
maturantom budeme držať palce, 
aby rovnako úspešne zvládli nielen 
prijímacie skúšky, ale aj celé štú-
dium na vysokých školách.

Aj žiaci ostatných ročníkov sa 
podieľali na reprezentácii školy 
v rôznych súťažiach. Všetkým 
zúčastneným žiakom ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu školy.

Rada rodičov finančne odmenila 
víťazov celoročne prebiehajúcej 
envirosúťaže triednych kolektí-
vov, ktorá prispieva k udržiavaniu 
poriadku a estetizácii vnútorného 
prostredia školy – 1. miesto III.A,  
2. miesto I.A, 3. miesto IV.A trieda.

Dosahovať dobré výsledky vo 
výchovno-vzdelávacom procese je 
na jednej strane potešujúce, no na 
strane druhej aj zaväzujúce. Preto 
aj v budúcom školskom roku sa 
budeme snažiť s plnou vážnosťou 
a zodpovednosťou napĺňať svoje 
poslanie, nadväzovať na tradíciu, 
šíriť dobré meno školy a pokračovať 
v kontinuite.

RNDr. Henrieta Melišová,
gymnázium, Javorová 5, Rajec

snímka: archív školy

V duchu myšlienky J. W. goetheho „Na ustálených 
a vychodených cestách sa nikdy nestane nič výnimoč-
né“ je prirodzené na konci školského roka spomínať, 
rekapitulovať a hodnotiť. 

Matematický klokan je najväč-
šia matematická súťaž na svete, 
určená pre žiakov základných 
a stredných škôl. Do súťaže je 
zapojených takmer 70 štátov zo 
štyroch kontinentov. Vlani sa do 
súťaže zapojilo 6 115 035 žiakov, 
z toho 65 518 zo Slovenska. Tento 
rok sa súťaž konala 21. marca 
a bol to už jej 22. ročník. Žiaci 
Základnej školy na Lipovej ulici sa 
do súťaže zapájajú každoročne 
a aj napriek tomu, že matemati-
ka patrí medzi menej obľúbené 
predmety, tento rok sa zapojilo 
až 120 žiakov z prvého až devia-
teho ročníka. Žiaci 1. stupňa mu-
seli vyriešiť 18 úloh za 45 minút 
a žiaci 2. stupňa museli zvládnuť 
24 úloh za 60 minút. tretina úloh 
bola za 3 body, ďalšia za 4 body 
a posledná za 5 bodov. Zadania 
sú dostupné na stránke 
www.matematickyklokan.sk.

Výsledky súťaže boli zverejne-
né 10. apríla a na konci mája boli 
do školy zaslané diplomy a ceny. 
Titulom úspešný riešiteľ sa môže 
pochváliť 15 žiakov: Sofia Majbí-
ková 1.A 100 %; Michal Jasenovec 
1.C 100 %; Chiara mlynárová 1.C 
93,3 %; Šimon Praznovec 2.A 76,7 
%; Matej Sádecký 2.A 75,6 %; 
Timea Haásová 3.B 95,6 %; Tomáš 
Herda 3.C 75,6 %; Karolína Kupko-
vá 5.A 82,5 %; Natália Dúbravková 
5.A 77,5 %; Mikuláš Blažek 5.B 
82,5 %; Lucia Kudelová 6.A 86,7 
%; Pavol Kardoš 6.C 90 %; Samuel 
Kromka 7.B 95,8 %; Lukáš Úradník 
8.C 80,8 %; Karolína Vráblová 9.B 
94,2 %.

Šampiónom školy sa stala 
timea Haásová (predbehla 99,7 
% žiakov vo svojej kategórii). 
Ostatní riešitelia získali účastnícky 
diplom a malý darček. Úspešným 
riešiteľom srdečne gratulujeme 
a ďakujeme za vzornú a úspešnú 
reprezentáciu našej školy. Ostat-
ným žiakom ďakujeme za účasť 
v súťaži.

paedDr. Mária žuchová, 
zš lipová, 

koordinátor súťaže

MATEMATICKý 
KlOKAN

!
šampiónom školy sa stala 
Timea Haásová
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V bioklimatickom parku Drienová 
pri Rajci odhalili 29. júna pamätník 
novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho 
snúbenici martine Kušnírovej. Pa-
mätník je z kameňa a má tvar dvoch 
pootvorených špirál. Jeho odhalenia 
sa zúčastnili aj rodičia zavraždeného 
novinára a mama martiny.

Za touto iniciatívou stojí správca 
parku Ladislav Židek z občianskeho 
združenia Ekoenergia, kde v ekolo-
gickej komunitnej farme dobrovoľ-
níci pestujú plodiny tradičným spô-

sobom, chovajú domáce zvieratá či 
zachraňujú staré odrody ovocných 
stromov. A práve tu buduje správca 
galériu pamätníkov ľuďom, ktorí za 
svoje názory a presvedčenie zomreli.

Na ekumenickom i ekologickom 
podujatí ukázali zástupcovia ne-
ziskovej organizácie Áno pre život 
aj ďalšie príklady, ako žiť v súlade 
s prírodou.

zuzana Dobešová,
áno pre život, n.o.

snímka: autor

V DRIENOVEJ ODHAlIlI pAMäTNÍK JáNOVI A MARTINE

Rodinný piknik 

Rodinné centrum Paletka je ob-
čianske združenie, ktoré vzniklo 
z nadšenia a odhodlania skupiny 
mamičiek vytvoriť v našom meste 
príjemné prostredie pre rodiny 
s malými deťmi. Počas našej troj-
ročnej existencie sme pripravili už 
množstvo podujatí, a to pravidel-
né – montessori dielničky, krúžok 
Vedou spoznávame svet, detská 
herňa…, ale aj príležitostné, naprí-
klad privítanie mikuláša, rodinný 
pobyt, worskshopy pre mamičky, 
kurzy kváskovania, tvorivé dielne...

Tento rok sa nám už po druhý-
krát podarilo zorganizovať Rodinný 
piknik. Opätovne sme mohli využiť 
priestor farskej záhrady, ktorá sa 
na takýto typ podujatia výborne 
hodí. Radosť na tvári malých, ale aj 
veľkých vykúzlilo predstavenie Jan-
ko a marienka v podaní známeho 
Divadla zo šuflíka. Keďže na tento 
deň pripadol aj Deň otcov, pre nich 
a deti si zábavné aktivity pripra-
vila Šaša Jaša. No a perfektnou 
hudbou a svojím „bublifukovačom“ 
potešil DJ Miňo. O občerstvenie 
sa postarali mamičky chutnými 
domácimi koláčmi a spoločná 

opekačka.
Tešíme sa, že prostredníctvom 

tejto, ale aj ďalších našich aktivít sa 
naša „paletkovská“ rodina rozrastá 
a môžeme sa spolu tešiť, radovať, 
ale si aj pomôcť a podržať sa 
v našich rodičovských povinnos-

tiach. Dúfame, že v budúcnosti 
prijmete aj vy naše pozvanie, a to 
nielen na piknik, ale aj na ďalšie 
aktivity, ktoré opäť rozbehneme od 
septembra tohto roka.

Eva Javorská (RC paletka)
snímka: autor

Rodinné centrum paletka v spolupráci s mestom Rajec zorganizovalo v nedeľu 16. júna 
príjemné poobedie pre celú rodinu s názvom Rodinný piknik. pre tých z vás, ktorí  
o tomto centre ešte nepočuli, ho v skratke predstavím. 

pONÚKOl zAUJÍMAVý pROgRAM 
pRE CElÚ RODINU
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Potom v dňoch 2. až 10. augusta na 
majstrovstvách Európy v Bratislave 
obsadila 28. miesto z 85 hráčok 
(ako najlepšia zo Sloveniek v ka-
tegórii) za päť bodov z deviatich 
zápasov, aby následne na majstrov-
stvách Európskej únie v Koutoch 
nad Desnou (ČR) v dňoch 16. až 
24. augusta dosiahla zatiaľ svoj 
najlepší výsledok – stala sa majster-
kou Európskej únie! A to dokonca 
spôsobom, kedy neprehrala ani jed-
nu partiu, získala 6,5 boda z 9 (za 
štyri výhry a päť remíz) a zvíťazila 
nielen vo svojej kategórii dievčat, 
ale ovládla kategóriu aj celkovo 
(kedy nechala za sebou aj všetkých 
chlapcov!), čo by malo znamenať 
pridelenie mužského titulu CM!

timka priviedla k šachu aj svoju 
sestru, ešte len 5-ročnú Ninu, ktorá 
už začína zbierať víťazné trofeje. Na 
majstrovstvách Slovenska v rapid 
šachu v Ružomberku zvíťazila 
v kategórii dievčat do šesť rokov. 
Nestratila sa ani na majstrovstvách 
eÚ. Na svojom prvom medzinárod-
nom podujatí získala štyri body (4 

výhry, 5 prehier), a to v kategórii do 
8 rokov! Obsadila tak medzi dievča-
tami 7. miesto (všetky súperky pred 

ňou mali 7 - 8 rokov) a príjemne 
prekvapila.  šK Rajec

snímka: archív klubu

TIMEA HAáSOVá JE MAJSTERKOU 
EURópSKEJ ÚNIE V šACHU

Naša talentovaná hráčka, šachistka Timka Haásová zbiera jeden úspech za druhým. 
V liptovskom Mikuláši v apríli vybojovala tretie miesto na majstrovstvách Slovenska 
v kategórii do 10 rokov. 

Nezisková organizácia Áno pre 
život realizuje projekt Vzťahom 
k bezpečiu, ktorý podporila Nadá-
cia pre deti Slovenska z nadačného 
fondu Deti v bezpečí.

Zámerom projektu je napomôcť 
pri vytváraní bezpečného prostre-
dia v rodinách detí, ktoré prežili 
rôzne traumatické udalosti alebo sa 
v krízovej situácii práve nachádzajú. 
Cieľovou skupinou sú zanedbá-
vané, týrané a zneužívané deti, 
obete domáceho násilia, ktoré sú 
prechodne umiestnené v zariadení 
núdzového bývania, ale tiež deti 
z rodín rajeckého regiónu, ktorým 
organizácia poskytuje dlhodobo 
pomoc a podporu.

„Bezpečie deťom poskytuje 
najmä zdravá vzťahová väzba 
s rodičom. V prípade jej narušenia, 
a tým aj pocitu bezpečia, vznikajú 

u detí zranenia, ktoré poznačia ich 
život. Pomocou arteterapie, filiálnej 
terapie, špeciálnopedagogickým 
a psychologickým poradenstvom 
chceme podporiť znovunadviazanie 
vzťahu rodič - dieťa, ponúknuť ro-
dičom možnosti a spôsoby riešenia 
výchovných problémov a predo-
všetkým pomôcť deťom s emócia-
mi, s ktorými mnohokrát zápasia,“ 
uviedla vedúca Domova G. B. Molla 
Daniela Augustínová.

„Do nášho zariadenia núdzového 
bývania prichádzajú matky s deťmi, 
ktoré žili dlhodobo v patologic-
kom prostredí. Ide často o deti so 
syndrómom CAN. Bezpečie deťom 
prináša pevný a zdravý vzťah 
v rodine, so vzťahovými osobami. 
Našim matkám však často chýbajú 
rodičovské zručnosti, pretože sa 
ich samy nemali kde naučiť. Už viac 

ako 15 rokov pracujeme s matkami 
na rozvoji a posilnení rodičovských 
kompetencií v rámci Filiálnej tera-
pie. V r. 2015 sme tento program 
nadstavili o program terapia hrou, 
pri ktorej sa môžeme viac zamerať 
na psychoterapiu detí a zároveň 
poskytnúť spôsoby riešenia výchov-
ných problémov matkám. tieto 
programy majú dobré výsledky 
u matiek i u detí. Deti sú smelšie, 
viac kooperujú, matky rozumejú 
pocitom detí. Postupne sa prehlbu-
jú vzťahové väzby medzi rodičom 
a dieťaťom, dôvera a pocit bezpe-
čia. A to je jedným z cieľov našej 
práce, preto v týchto programoch 
budeme pokračovať aj v budúcnos-
ti,“ hovorí koordinátorka projektu 
terézia Podolanová.

áno pre život, n.o.
snímka: autor

VzťAHOM K bEzpEČIU

timea Haásová  (v strede) na majstrovstvách eÚ v šachu.



Rajčan13www.rajec.sk
MESAČNÍK MESTSKÉHO 

ÚRADU V RAJCI

Informácie 
z Cenzuálu

Ani počas prázdninového obdobia sa u nás v lese 
práce nezastavili. pracovníci pokračovali v plánovanej 
ťažbe dreva, kontrole a ošetrovaní lesných porastov, 
ako aj v poreze dreva na stredisku píla. 

Výbor Cenzuálu sa v súlade s 
plánom zasadnutí zišiel dňa 31. júla 
na chate Oselná. Hlavným bo-
dom programu, okrem iného, bola 
informácia o plnení plánovaných 
ekonomických výsledkov spoloč-
nosti za prvý polrok 2019. Správu 
predniesol predseda Cenzuálu Ing. 
Pekara, ktorý konštatoval, že za 
prvý polrok bol dosiahnutý zisk 
132 260 €, čo predstavuje 86 % 
ročného plánu. Vo svojej správe 
poukázal aj na vážne problémy, 
ktoré nás budú čakať v druhom 
polroku, ako priamy dopad nega-
tívneho vývoja odbytových cien 
na trhu s drevom. Nie je žiadnou 
novinkou skutočnosť, že na trhu s 
drevom u nás cítiť veľký prebytok 
drevnej hmoty z Českej republiky, 
ktorý tlačí odbytové ceny nadol. 
Len pre porovnanie, cena ihličnaté-
ho, najmä smrekového dreva, klesla 
od začiatku roka viac ako o 20 %, za 
ktoré sa predáva dnes na trhu. Ako 
pozitívnu informáciu predseda uvie-
dol dosiahnutie zisku na stredisku 
Píla za prvý polrok a veríme, že sa 
to podarí udržať až do konca roka. 
K tejto správe vo výbore prebehla 
obsiahla diskusia, odznelo veľa 

návrhov a pripomienok zo strany 
jednotlivých členov výboru. Bolo 
prijatých niekoľko uznesení, aby 
sme zabezpečili splnenie plánova-
ných úloh, ako napríklad úpravu 
ťažobných plánov v prospech listna-
tého dreva, znížiť prebierky a robiť 
iba nevyhnutné práce, utlmiť práce 
na opravách základných prostried-
kov, ako aj časovo posunúť nákup 
investícií. V ďalšom bode programu 
výbor prerokoval rôzne otázky vý-
robno-prevádzkového charakteru. 
Odznela tu tiež informácia, že SPF 
Bratislava na poslednú chvíľu podal 
odvolanie proti rozhodnutiu OÚ 
Žilina, ktorý spornú parcelu EKN 
č.8000/1 o výmere 26,5 ha priznal 
nášmu Cenzuálu. Dôležitá pripo-
mienka odznela, aby sa na ďalších 
zasadnutiach výboru pripravila stra-
tégia rozvoja spoločnosti na budúce 
obdobie, najmä čo sa týka diverzi-
fikácie všetkých činností Cenzuálu. 
Najbližšie sa výbor stretne spolu s 
DR a riadiacimi zamestnancami v 
doline Porubská na Palovej búde 
17. augusta, o tomto zasadnutí vás 
budeme tiež informovať. 

Ing. Karol Dobeš, člen výboru
snímka: archív CS

pOlICAJNÉ 
OKIENKO

Policajti Obvodného oddelenia 
Policajného zboru Rajec naďalej 
vykonávajú kontroly na požívanie 
alkoholu u vodičov motorových 
vozidiel, kde dňa 21.8.2019 vykonali 
kontrolu vodiča OMV OPEL Corsa 
červenej farby EČ ZA, ktoré viedol 
28-ročný mladík, tento bol podro-
bený dychovej skúške na prítom-
nosť požitia alkoholu v dychu, kde 
výsledok hodnoty bol 0,84 mg/l. 
Tomuto vodičovi bola obmedzená 
osobná sloboda v zmysle § 85/2 
Trestného poriadku, nakoľko sa 
dopustil trestného činu ohrozova-
nia pod vplyvom návykovej látky 
§ 289/1 Trestného zákona, pričom 
následnou lustráciou bolo zistené, 
že osoba má uložené závažné opat-
renie, a to zákaz viesť motorové 
vozidlá, uložené trestným rozkazom 
Okresného súdu Žilina za jazdu pod 
vplyvom alkoholu v mesiaci máj 
roku 2019, takže uvedené vozidlo 
tento nepoučiteľný mladík viedol 
pod vplyvom alkoholu aj v čase 
jeho zákazu viesť motorové vozidlá, 
teda sa dopustil sa aj trestného činu 
marenia výkonu úradného roz-
hodnutia § 348 Trestného zákona. 
tomuto mladíkovi bolo jeho vozidlo 
v zmysle ustanovenia § 89 Trest-
ného poriadku zaistené za účelom 
prepadnutia veci v ďalšom súdnom 
konaní.

Naďalej týmto vyzývame vodičov 
motorových vozidiel, aby sa zdržia-
vali požitia alkoholických nápojov 
pred a počas jazdy motorovými 
vozidlami, nakoľko takéto kontroly 
aj naďalej budú pokračovať.

mjr. phDr. Miloš Jarina, 
riaditeľ OO pz Rajec

snímka: archív OO pz Rajec
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SpOMIENKA
Roky sa míňajú, čas letí ako vody prúd.
Tí, čo Ťa mali radi, nemôžu zabudnúť.

Dňa 16.9.2019 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho 
drahého

Jozef ElOgU z Rajca.
Spomína a o modlitbu prosí smútiaca rodina.

SpOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.

So smútkom v srdci sme si pripomenuli 
25. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil 
náš otec

Milan KRAJČOVIECH.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, 
nezabudne.

S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry
s rodinami. Za tichú spomienku ostatným
ďakuje celá rodina.

Jubilanti september 2019

Narodili sa

Zosobášili sa v Rajci

Opustili nás

Jubilanti september 2019

Pri jazde sa môžeš dopustiť TRESTNÉHO ČINU PORUŠOVANIA 
OCHRANY RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV podľa § 305 ods. 2 Trestného 
zákona tým, ak:
v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody 
a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného 
hospodárstva budeš neoprávnene jazdiť (okrem zákonom ustanove-
ných výnimiek) na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku mo-
torovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, 
motocyklom alebo skútrom.

Ide o územia s 2. a vyšším stupňom ochrany prírody a krajiny:
https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochra-
na-prirody/prehlad-chranenych-uzemi-slovenskej-republiky/ 

Za uvedený trestný čin hrozí 
TREST ODŇATIA SLOBODY AŽ NA 1 ROK
(prípadne zaistenie, resp. zhabanie motorového prostriedku)

70 rokov
Júlia Jančovičová
zdenka Imrišková
ľudovít šuhajda

75 rokov
ladislav biely

80 rokov
Mária Kohútová

81 rokov
ladislav Mládenek

82 rokov
Anna Vojtasová

Srdečne blahoželáme!

Simona Rúčková – jún
Matej Sandanus – júl
Jakub Jankech – júl

Jana Vanáková 
a Martin pohanka – 6.7.2019
Slavomíra balážová 
a Juraj Valašek – 3.8.2019
Veronika Halková 
a peter papala – 8.8.2019
Martina Surovčíková 
a Jozef bucha – 17.8.2019

Ján gazdík 1943 – 22.6.2019
Anna bytčiančinová 1933 – 
28.6.2019
Emília Rybárová 1934 – 
1.8.2019
Jozef pekara 1966 – 5.8.2019
Milan Rýpal 1949 – 13.8.2019
 

Uverejnené so súhlasom 
menovaných osôb 
alebo rodinných príslušníkov.

MOTOROVÉ VOZIDLÁ, 
MOTOROVÉ TROJKOLKY, 

MOTOROVÉ ŠTVORKOLKY, 
MOTOCYKLE ALEBO SKÚTRE

a ich trestno-právne dôsledky

DREVOSPRACUJÚCA FIRMA V RAJCI 
PONÚKA VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE:

VIAC INFO NA TEL. Č.: 

0918 042 628, 0908 710 704

inzercia

- VODIČ VZV / NAKLADAČA VOLVO

- ÚDRŽBÁR / MECHANIK NA VYKONÁVANIE OPRÁV

- OPERÁTOR/KA VÝROBY

POŽIČOVŇA NÁRADIA RAJEC

(búracie kladivá, vibračné dosky, 

stropné debnenie, lešenie, iné...) 
KONTAKT: 

, 0904 131 604
0910 887 888

inzercia

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU 

AKCIA  do 30.9.2019-20%  

 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

inzerciainzercia
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Web: www.renovovanie.szm.sk

inzerciainzercia



Rajčan15www.rajec.sk
MESAČNÍK MESTSKÉHO 

ÚRADU V RAJCI

Už prvý deň zažiarilo trio junior – 
V. buchová, m. Kasmanová a e. 
Ondrušová sú vicemajsterky eu-
rópy. Vynikajúce výsledky získali 
aj sólisti – O. Kubačák, 2x majster 
Európy; V. Buchová, II. vicemaj-
sterka Európy; N. Straňanková, 
4. miesto; V. Bieliková, 5. miesto; 
P. Cibulková, 6.miesto. V kategó-
rii mini mix máme vicemajsterky 
Európy. Pod vedením T. Okruhlico-
vej predviedli tanec s názvom teP 
a všetky srdcia zrazu bili pre tento 
krásny šport. Seniorky a ich búrka 
v Paríži skončili piate. Vrcholom 
boli veľké formácie. Najmladšie ka-
detky s trénerkou N. Straňankovou 
a T. Pekarovou dosiahli 5. miesto. 
Seniorská zostava hrdo prevzala 4. 
miesto a juniorky s tancom Škola 
už tretí rok po sebe vyhrali. Na 
majstrov Európy a trénerky P. Ci-

bulkovú a T. Janekovú sme právom 
veľmi pyšní.

September je pre nás výnimoč-
ný. Chystáme sa na International 
Grand Prix do Petrohradu repre-
zentovať Slovensko a Rajec medzi 

súťažiacimi z celého sveta. My 
sme dali do tréningov všetko, vy 
nám držte palce a o trošku šťastia 
poprosíme „tam hore“.

-MK-
snímka: archív MK
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stropné debnenie, lešenie, iné...) 
KONTAKT: 

, 0904 131 604
0910 887 888

inzercia

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU 

AKCIA  do 30.9.2019-20%  

 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

inzerciainzercia
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KORDOVáNKy MIERIA DO RUSKA
V júli sme aj vďaka 3500-eurovej podpore od mesta Rajec vycestovali na majstrovst-
vá Európy v záhrebe. Mažoretky z Rajca sa medzi takmer 6000 súperkami nestratili. 
Všetkých 12 choreografií porota vyhodnotila v top šestke.
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Mesto Rajec v spolupráci s Farnosťou Rajec vás pozývajú 
na vernisáž ku otvoreniu výstavy grafi ckých diel rajeckého 
rodáka Andreja Paulinyho, SDB, ktorá sa uskutoční v nede-
ľu 6. októbra 2019 o 15. 
hodine v Radnici v Rajci . 
Vernisáž bude viesť his-
torička umenia PhDr. Ale-
na Piatrová, PhD.

Výstavu si budete môcť 
pozrieť do 4. novembra 
2019.

14.10. - 18.10.

DOBROČINNÚ
ZBIERKU

DOBROČINNÚ 
ZBIERKU

MESTO RAJEC ORGANIZUJE

14.10. - 18.10.
8.00 - 16.00 hod. 

KLUBOVŇA 

ODDELENIA KULTÚRY MESTSKÉHO ÚRADU RAJEC

8.00 - 16.00 hod. 

letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)

     nepoškodená obuv všetkých druhov

deky, uteráky, utierky, záclony, posteľná bielizeň (plachty, obliečky) 

     nepoškodené hračky

nepoškodené potreby do domácnosti (hrnce, poháre...)
2     látky minimálne 1 m  (nie odrezky a zvyšky)

pondelok                                                              piatok

20
19

VEĽKÁ ZASADAČKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCIVEĽKÁ ZASADAČKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

29.9. -  1.10.201929.9. -  1.10.2019

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV – PRIDOMOVÝ ZÁHRADKÁR V RAJCI V SPOLUPRÁCI S MESTOM RAJEC VÁS POZÝVAJÚ NA VÝSTAVU

OVOCIE - ZELENINA - MEDOVOCIE - ZELENINA - MED

VSTUPNÉ JE DOBROVOĽNÉ 

MINISÚŤAŽ PRE NÁVŠTEVNÍKOV VÝSTAVY 
O FINANČNÚ ODMENU

VSTUPNÉ JE DOBROVOĽNÉ

MINISÚŤAŽ PRE NÁVŠTEVNÍKOV VÝSTAVY 
O FINANČNÚ ODMENU

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. 
Svojou účasťou na podujatí súhlasíte

 s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

SVOJE VZORKY PRINESTE v sobotu 28.9.2019 

od 9.00 do 16.00 hod. do veľkej zasadačky. 
RADI PRIVÍTAME AJ NEORGANIZOVANÝCH ZÁHRADKÁROV 

pOzVáNKA
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