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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 1, marec 2008

Maškarný ples pre deti
Dňa 27. 1. 2008 o 14,00 h zaplavili vstupnú halu 
Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach rytieri, víly, 
lienky a iné milé potvorky, ktoré svojou prítomnos-
ťou rozžiarili pochmúrne nedeľné popoludnie. Deti 
preoblečené za rozprávkové bytosti priniesli svojou bez-
prostrednosťou úsmev na tvár všetkým naokolo. Veríme, 
že si dobre zatancovali, zasúťažili a o rok prídu opäť.
Ďakujeme p. Vorlovi a p. Garaiovej za pomoc pri napĺ-
ňaní balíčkov pre deti.

Maškarný ples v materskej škôlke
V čase plesov, zábav a karnevalov sa jeden karneval 
uskutočnil aj v našej škôlke v Poluvsí. Stalo sa tak v piatok 
1. februára 2008. A bolo super. Zabávali sa malí aj veľkí. 
Rodičia doniesli občerstvenie a postarali sa aj o bohatú 
tombolu. Najväčšiu radosť zo žrebovania mali deti. Cien 
bolo neúrekom, takže sa ušlo každému. Nezabudli sme ani 
na dražbu detských prác. Deti mali zaujímavé masky. No 
nezaostali ani dospelí. Tí odvážnejší sa obliekli do masiek 
– niektoré nás pobavili (MISS XXL), niektoré vystrašili (ses-
trička s injekciou). Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme 
sa na ďalšie stretnutie.       Ľubica Hoskovcová

A vy, milé fašiangy, lúčime sa s Vami...
Fašiangy – čas veselosti a zábavy – sa skončili, nastal 
čas 40-dňového pôstu.
Mesto v spolupráci s kúpeľmi zorganizovalo fašian-
gový sprievod. Podujatie začalo živou muzikou pred 
mestským úradom. Potom sa pripojili aj masky, ktoré 
roztancovali ľudí a zabávali ich peknými pesničkami. 
Muzikanti spolu s maskami prešli niektorými ulicami
                                                  pokračovanie na str. 2

Milí čitatelia, práve držíte v rukách prvé tohtoročné číslo Spravodajcu.
S určitou pravidelnosťou k vám prichádza už deviaty rok. I v tomto novom roku sa Vám bude redakčná rada 

snažiť priblížiť dianie v meste. Budeme uverejňovať informácie z rozhodnutí mestského zastupiteľstva, z rokovaní 
primátora mesta s obchodnými partnermi, podnikateľskou sférou, so záujmovými zložkami pôsobiacimi na území 
mesta. Svoje zastúpenie budú mať informácie z kultúry a športu ako aj informácie z oblasti matriky. I v tomto druhom 
roku volebného obdobia nás čaká náročná práca, aby všetky iniciatívy priniesli osoh nášmu mestu. Či už je to oblasť 
projektovej činnosti v programovacom období 2007 - 2013, príprava na prijatie eura, pokiaľ bude takto rozhodnuté, 
nemenej dôležitá je oblasť ekonomického rozvoja mesta, starostlivosť o verejnú zeleň a čistotu mesta.

Želám Vám, vážení občania i do nasledujúcich týždňov a mesiacov toleranciu, múdrosť, ľudskosť, rozvahu 
a solidaritu s núdznym. Nech naše mesto obchádza sebeckosť, nenávisť, hnev či chamtivosť.

Prajme nášmu kúpeľnému mestu pokojné spolunažívanie všetkých občanov. Aby bolo vidno, že 
Rajecké Teplice sú hrdým mestom v Európskej únii. S blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami prijmite 
želanie ich pokojného prežitia, ako aj radosť z nového života.                                   S úctou Peter Dobeš, 



– 2 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

VIII. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 8/2007 VIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v Rajeckých Tepliciach zo dňa 13. 12. 2007 vyberáme:
Mestské zastupiteľstvo:
I.  BERIE NA VEDOMIE
1/  Plnenie Uznesenia č. 7/2007 zo VII. riadneho zasadnutia MsZ 
2/  Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene č. 2 rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na rok 2007
3/  Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2009 – 2010 
4/  Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na roky  2008 – 2010
5/  Prezentáciu koncepcie rozvoja užšieho centra Rajeckých Teplíc - Ing. Ján 

Majerský, PhD.
6/  Žiadosť Ľubomíra Repkovského, Kuneradská cesta 58, Rajecké Teplice a spol. 

o zaradenie obslužnej komunikácie v areáli Základnej školy Rajecké Teplice 
a o jej preklasifikovanie na prístupovú komunikáciu k pozemkom, ktoré sa 
nachádzajú po ľavej strane (v susedstve) areálu ZŠ Rajecké Teplice

II.  SCHVAĽUJE
1/  Zmenu č. 2 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2007
2/  Zmenu organizačnej štruktúry Mesta Rajecké Teplice od 01. 01. 2008
3/  Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2008 
4/  VZN č. 46/2007 o dani z nehnuteľnosti 
5/  VZN č. 47/2007 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady
6/   Doplnok VZN č. 18 o poplatkoch za úkony vykonávané mestským úradom 
7/  Žiadosť firmy Proma, s.r.o., Bytčická cesta 16, Žilina v zastúpení APHRODITE 

- SLK Rajecké Teplice, s.r.o., Panenská 33, 811 03 Bratislava, IČO: 36 006 
297 (na základe splnomocnenia) o vyjadrenie k PD pre územné rozhod-
nutie s názvom stavby Apartments Aphrodite II. za podmienky kladných 
záväzných stanovísk

8/  Prenájom miniihriska v areáli ZŠ pre TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská za 
cenu 1,- Sk  na dobu určitú od 01. 01. 2008 do 31. 08. 2008, za podmienky 
zabezpečenia komplexnej údržby, opráv, bezpečnosti hrajúcich počas 
celej doby nájmu zo strany nájomcu

9/  Zrušenie knižnice v miestnej časti Poluvsie a s knihami naložiť podľa 
návrhu komisie sociálnych vecí, kultúry a vzdelávania

III.  ODPORÚČA
1/  Žiadateľovi Ľubomírovi Repkovskému, Kuneradská cesta 58, Rajecké 

Teplice a spol. zriadiť obslužnú prístupovú komunikáciu po pozemkoch 
žiadateľov, aby nebola narušená obsluha areálu ZŠ Rajecké Teplice 
a rozvoj športových plôch v ZŠ Rajecké Teplice.

IV.  UKLADÁ
1/  Mestskému úradu zabezpečiť cez spracovateľa doplnku č. 7 ÚP Ing. 

Pivarčiho:
 a) preriešenie koncepcie zástavby kúpeľného parku D3, č. 19
 b) doplnenie parkovania pozdĺž Ul. Osloboditeľov oproti jazeru, riaditeľ-

stvu SLK Rajecké Teplice, a.s. a Tenisovej hale
 c) rozšírenie funkcie územia č. 41 v návrhu územného plánu o plochu 

pre rekreáciu a šport 
 d) doplnenie funkcie územia v lokalite Dielnice na funkciu obytno-rekre-

ačnú s výnimkou jestvujúcej chatovej oblasti
 e) vyriešenie reálneho odbočenia zo št. cesty I/64 (obchvat) na lokalitu 

Lúčky Lány a Dielnice
 f) vyriešenie prístupovej cesty k záhradníctvu SLK Rajecké Teplice, 

a.s. k lokalite Dielnice ako účelovú obslužnú komunikáciu s prepoje-
ním na Lúčky Lány a zahrnúť ju ako verejnoprospešnú stavbu

                pokračovanie na str. 3

Žiadosť 
o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku
na „Domov dôchodcov
v Rajeckých Tepliciach“

Mesto Rajecké Teplice v septembri 
2007 podalo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na výstavbu 
Domova dôchodcov v Rajeckých 
Tepliciach v rámci výzvy vyhlásenej 
Nórskym finančným mechanizmom 
a Fondom počiatočného kapitálu. 
Na základe bodového hodnotenia sa 
naša žiadosť umiestnila na 28. mieste 
v poradí z celkového množstva 107 
žiadostí v rámci prioritnej oblasti 
Zdravie a starostlivosť.
S poľutovaním musíme konštato-
vať, že žiadosť nebola podporená  
vzhľadom na nedostatok finanč-
ných prostriedkov.
Nakoľko si uvedomujeme potrebnosť 
domova dôchodcov v našom meste 
pripravujeme ďalšie projekty, ktoré 
by viedli k jeho realizácii. 

pokračovanie zo str. 1

Rajeckých Teplíc a koho stretli, toho 
vytancovali. Pre niektorých ľudí to 
bolo prekvapenie, niektorí sa skrývali 
a podaktorí sa hanbili zatancovať si. 
Vo večerných hodinách pokračovala 
zábava spojená s tradičným pocho-
vávaním basy. Ľudia sa zabavili, 
starší si možno aj pospomínali, aké 
fašiangy kedysi zažívali. Dúfame, že 
budúci rok sa nám podarí roztancovať 
a zabaviť ešte viac ľudí.

Nový album
kapely Amphibios

Kapela Amphibios, ktorej dvaja čle-
novia pochádzajú z Rajeckých Teplíc, 
vydáva v marci nový album.
Ide o zmes tanečnej hudby rôznych 
žánrov. Na podporu vydania tohto 
CD budeme môcť zhliadnuť aj ich 
nový videoklip The Sun na televíznej 
hudobnej stanici Musicbox, kde už 
rotuje ich prvé video ku skladbe Mind 
Of Yours. Amphibios sa okrem toho 
umiestnil na 1. mieste v hitparáde 
„Topmjuzik“ v rámci regionálnych 
televízií, a tým aj v TV Patriot.

             Matúš Dobeš, člen skupiny
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2/  MsÚ zapracovať vyhodnotené pripomienky komisie finančnej, podnika-
teľskej a legislatívno-právnej schválených MsZ do príjmovej a výdavkovej 
časti: 

 a) Zmeny č. 2 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2007
 b) Rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na  rok 2008

IX. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 1/2008 IX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 12. 2. 2008 vyberáme:
Mestské zastupiteľstvo:

I.  BERIE NA VEDOMIE
1/  Plnenie Uznesenia č. 8/2007 z VIII. riadneho zasadnutia MsZ 
2/  Informatívnu správu o spracovaní aktualizácie ÚPN SÚ Rajecké Teplice 
3/  Informáciu primátora mesta vo veci výstavby splaškovej kanalizácie na 

Ul. Školská
4/  Žiadosť SLK, a.s. o vytvorenie pešej zóny
5/  Žiadosť spoločnosti  Lure Group,  spol. s  r. o. Žilina  o  realizáciu dažďovej 

kanalizácie Ul. 1. mája
II.  SCHVAĽUJE
1/  Vyhodnotené pripomienky spracované obstarávateľom Ing. arch. Burianom: 

a) dotknutých orgánov a právnických osôb 
 b) fyzických osôb k návrhu zmeny Doplnku č. 7 ÚPN O Rajecké 

Teplice 
2/  Kúpu pozemku v súlade s GP č. 116/2005
 diel č.   od KN-E p.č.          k p.č. KN    vým.dielu v(m2) druh pozemku
 2  38     561/2  1107   zastavané plochy
 4                 41/2  561/2   529   zastavané plochy
 5                 41/2  562/2   756   zastavané plochy
 6                 43/1  562/2   647   zastavané plochy
 všetko v k. ú. Rajecké Teplice od Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 

19, Bratislava za stanovenú cenu 680.500,- Sk
3/  Žiadosť Ing. Milana Machu, bytom Rosina 821 a Mgr. Jany Uhrínovej, by-

tom Dolný Val 121/56, Žilina na výstavbu rekreačnej chatky na pozemku 
p. č. 1263/5 KN k.ú. Rajecké Teplice v lokalite Dielnice

4/  Členov Rady školy pri Základnej škole Rajecké Teplice
 Mária Mičurová, Ing. Ján Valúch, Peter Piala
5/  Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 4.1 ROP regenerácia sídel 

na realizáciu projektu „Rekonštrukcia námestia“, ktorý je v súlade s Progra-
mom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Rajecké Teplice

6/ Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia námestia“ po schválení 
žiadosti o NFP

7/ Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia námestia“ vo výške 5 % z cel-
kových oprávnených nákladov

8/  Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Rajeckých 
Tepliciach na rok 2008

III.  UKLADÁ
1/  a)  MsÚ rokovať so zástupcami SVS, a.s. vo veci splaškovej kanalizácie
      na Ul. Školská s dopracovaním PD pre úplné odkanalizovanie všet-
      kých občanov bývajúcich na Ul. Školská a Ul. Pionierska 

 b) rokovať s MŽP SR vo veci klasifikovania podmienok čerpania finančných 
prostriedkov na splaškovú kanalizáciu z Enviromentálneho fondu

2/ MsÚ  rokovať so spoločnosťou  Lure Group,  spol. s  r. o. Žilina  o finančnej 
spoluúčasti na výstavbe dažďovej kanalizácie

IV.  RUŠÍ 
1/  Bod 9 Uznesenia č. 3/2007 v časti II. Schvaľuje  

Alizea – radosť deťom, 
nezisková organizácia

Vznikla v novembri roku 2005. 
Táto organizácia je zameraná na 
pomoc deťom v Rajeckej doline pri 
ich vzdelávaní, športovaní a vyu-
žívaní voľného času. Úzko spolu-
pracujeme so ZŠ v Raj. Tepliciach 
a Materskými školami.
Vďaka sponzorom a spoluobčanom, 
ktorí poslali 2 % z dane za rok 2006 
sme mohli zakúpiť hračky do MŠ 
a školského klubu, učebné a špor-
tové pomôcky, ale aj zorganizovať 
športové dopoludnie pre žiakov ZŠ pri 
príležitosti MDD. Podrobnejšie o na-
šej činnosti Vás budem informovať 
v ďalšom vydaní Spravodajcu.
Aj v tomto roku môžeme prijímať 
2 % z dane. Ak máte chuť podporiť 
deti svojimi 2 % z dane, alebo máte 
nápady na spoluprácu pri vytváraní 
zaujímavých aktivít pre deti, kontak-
tujte nás na č. telef. 0903 166 880
alebo e-mail: alica.jancikova@cen-
trum.sk.   
Ďakujeme za podporu. 
      Alica Jančíková
      riaditeľka n. o.

Novoročný
Trojkráľový koncert

V nedeľu 6. 1. 2008 o 18,00 h sa 
rozozvučali tóny organu, flauty, 
pozauny a trúbky, aby formou 
Novoročného Trojkráľového kon-
certu potešili hostí vo farskom 
kostole v Rajeckých Tepliciach.
Nedeľný podvečer spríjemnili mladí 
interpreti z Konzervatória v Žiline
Mgr. Art. Marta Gáborová - organ,
Veronika Súkeníková - zobcová 
flauta, Michal Súkeník - trúb-
ka, Michal Svrček - pozauna.
Veríme, že všetci hostia si odniesli 
pozitívny dojem a načerpali energiu, 
ktorú hudba poskytuje.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že Mestská 
knižnica v Poluvsí bola pre nezáu-
jem verejnosti ZRUŠENÁ Mestským 
zastupiteľstvom, podľa uznesenia č. 
8/2007, II. ods. 9. Knihy budú darova-
né Občianskemu združeniu Kultúra, 
Detskému domovu v Domaniži a pod-
ľa záujmu okolitým školám. 
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Spoločenská kronika
Narodení

Tobias Max Szaniewski 14. 12. 2007
Elena Mičušíková 31. 12. 2007
Romana Knapcová 11. 1. 2008
Matúš Radoslav Michal 14. 1. 2008
Emma Tassara  17. 1. 2007
Dávid Hulala 22. 1. 2008

Manželstvo uzavreli
Zuzana Lihocká
a Adam Lula 1. 12. 2007
Adriana Mičechová
a Petr David 14. 12. 2007
Miroslava Lihocká
a Marián Husárik 2. 2. 2008

 

Opustili nás
Ján Ďurian 10. 12. 2007
Mária Capková 11. 12. 2007
Žofia Jakešová 14. 12. 2007
Eleonóra Kľačková 4. 1. 2008
Milan Kucko 6. 1. 2008
Jozef Hrdý 8. 1. 2008
Jozef Dobeš 12. 1. 2008
Mária Slamková 13. 1. 2008
Štefan Brezáni 18. 1. 2008
Viktória Knapcová 20. 1. 2008
Štefan Capko 2. 2. 2008
Mária Jankechová   14. 2. 2008
Elena Harantová      22. 2. 2008

Z činnosti mesta za rok 2007 vyberáme:
Vo všetkých objektoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta, sa vykonávali podľa 

potreby bežné opravy a údržby, revízie a prehliadky. Významnou investíciou 
bola rekonštrukcia kúrenia ZŠ pavilónu A, B a telocvične a výmena okien na 
celom pavilóne B, dokončenie výmeny okien v pavilóne A a v časti telocvič-
ne. Značné rekonštrukcie prebehli v zdravotnom stredisku – vybudovanie 
2 ambulancií – diabetológia, dermatológia, výmena hlavných vchodových 
dverí a iné. V MŠ v Rajeckých Tepliciach prebehlo zateplenie schodišťa, 
v elokovanej triede v Poluvsí zas rekonštrukcia celého objektu.

Okrem pravidelného vývozu komunálneho odpadu mesto zabezpečuje 
aj separovaný zber.

V roku 2007 bolo vydaných 36 listín o určení/zrušení súpisného čísla. 
V stavebnej komisii bolo prerokovaných 35 žiadostí. Oddelenie vydalo 15 
záväzných stanovísk pre špecializovanú štátnu správu a 14 rybárskych lístkov. 
Na úseku ciest a pozemných komunikácií boli vydané rozhodnutia ohľadom 
chodníka v Poluvsí, mosta cez Kuneradku a Dolnej ulice. Z investičných akcií 
bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na dažďovú kanalizáciu v Poluvsí, boli 
rozpracované agendy: autobusové nástupište, chodník pri kúpalisku Laura, 
nový územný plán mesta.

Mesto zabezpečovalo celoročnú údržbu ciest, vianočnú výzdobu, čistotu 
mesta, údržbu zelene, verejného osvetlenia, cintorínov a domov smútku, 
miestneho rozhlasu, údržba strojového parku a iné. Pracovníci sa významnou 
mierou pričinili o výstavbu miniihriska, rekonštrukciu poškodeného mosta 
na Štúrovej ulici, vybudovanie zberného dvora na Ul. Osloboditeľov a reali-
záciu rekonštrukcie elokovanej triedy MŠ v Poluvsí. Vydalo sa 28 povolení 
na drobné stavby a 17 rozkopových povolení.

Mesto vydalo 1200 výmerov k dani z nehnuteľnosti, 210 výmerov dani za 
psa a 68 výmerov dani za ubytovanie. Zaúčtovaných bolo 17 210 položiek, čo 
je o 205 viac ako v roku 2006. V roku 2007 počet občanov v dôchodkovom 
veku, stravujúcich sa v školskej jedálni počas pracovných dní, bolo 58. 

V roku 2007 bolo zorganizovaných 63 kultúrno-spoločenských podujatí. 
Knižnica v uplynulom roku získala 327 knižných titulov, počet návštevníkov 
knižnice bol 3424 a návštevníkov internetu 884.

Celkový počet riešených priestupkov mestskou políciou v uplynulom 
roku bol 1148.

Zvýšenie kapacity Materskej 
školy v Rajeckých Tepliciach

Vážení rodičia!
Oznamujeme vám, že k 1. 9. 2008 
mesto Rajecké Teplice – zriaďo-
vateľ Materskej školy v Rajeckých 
Tepliciach, plánuje rozšíriť kapacitu 
MŠ o jednu triedu. V jarných mesia-
coch sa bude konať rekonštrukcia 
jestvujúcej budovy a rozšírenie 
o jednu triedu.
Vychádzame v ústrety rodičom, 
ktorých deti neboli prijaté do MŠ 
v školskom roku 2007/2008.
Rodičia, ktorí majú záujem umiest-
niť svoje dieťa, nech predložia 
žiadosť s vyjadrením detského 
lekára do 31. 3. 2008.

Hľadáme správkyňu 
domu smútku

Mesto Rajecké Teplice hľadá správ-
cu alebo správkyňu Domu smútku 
Poluvsie. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť telefonicky na č. 041/509 
90 60 alebo 0905 548 523 alebo 
osobne na sekretariáte Mestského 
úradu v Rajeckých Tepliciach.

Inzercia
Predám 10 m3 palivového 

bukového dreva 1.000,- Sk/m3

Kontakt: 0904 998 072

Ponúkam 
výkopové práce malým pásovým 

bagrom s rozšíriteľným podvozkom 
od 1 metra do 1,5 metra.
Kontakt: 0903 508 829

Prečo nefungoval mestský rozhlas?
Mnohí občania zaregistrovali, že od novembra 2007 nebol funkčný mestský 
rozhlas. Rozhlas slúži 40 rokov – potreboval by kompletnú rekonštrukciu. 
Rozvody (káble) sa vplyvom poveternostných podmienok a vekom opotrebovali 
(zničená izolácia kábla, zhrdzavené spojky káblov). Uvedené skutočnosti 
vytvárali skrat a rozhlas bol nefunkčný. Aj napriek značnému technickému 
pokroku a spolupráci so špecializovanými firmami sme chyby nedokázali 
promptne lokalizovať a odstrániť. Jediným riešením bolo nakoniec prácne 
sondovanie trasy od stĺpa k stĺpu. Bolo potrebné skontrolovať niekoľko ki-
lometrov rozvodov, 80 stĺpov a reproduktorov. Začiatkom februára sa nám 
vďaka oddeleniu technických služieb podarilo chybu lokalizovať a opraviť. 
Dúfajme, že rozhlas bude fungovať, aj keď sa v budúcnosti nevyhneme 
komplexnej rekonštrukcii rozhlasu. 
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Škola je miesto, kam sa mladí ľudia chodia učiť, spoznávať svet, nadväzovať priateľstvá, prežívať prvé 

lásky. Vedomosti sú najväčším darom a v tomto duchu si každý rok stanovujeme hlavné ciele v oblasti pedagogickej, 
výchovnej i personálnej. Škola je otvorený dynamický systém, plní funkciu informačnú, komunikačnú, vzdeláva-
ciu a poradenskú. Každoročne sa snažíme zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, zameriavame sa 
na hodnotovú orientáciu žiakov v duchu humanizmu, venujeme sa problematike predchádzania všetkých foriem 
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a ostatných prejavov intolerancie. Rôznymi športovými aktivitami a reláciami do 
školského rozhlasu sa snažíme podporovať zdravý spôsob života. Kultúrnymi podujatiami podporujeme a rozvíjame 
v žiakoch estetické cítenie a vzťah ku kultúrnym hodnotám.

Od 1. júla 2007 je vo funkcii riaditeľa ZŠ v Ra-
jeckých Tepliciach Mgr. Ing. Martin Gutten, zástup-
cami riaditeľa sú Mgr. Marta Fialová a Mgr. Pavel 
Poliaček. V školskom roku 2007/2008 navštevuje 
Základnú školu v Rajeckých Tepliciach 408 žia-
kov a je zriadených 16 tried. Pracovné uplatnenie 
tu našlo 28 pedagogických a 6 nepedagogických 
zamestnancov, ktorí sa svojou snaživou prácou 
podieľajú na vzdelávaní a výchove našich detí

V popoludňajších hodinách je školou zabezpe-
čená bohatá krúžková činnosť rôzneho zamerania 
a to v 18 krúžkoch. Žiaci vydávajú vlastný časopis 

SONDA, ktorý vychádza každý mesiac. Prezentujú 
v ňom svoje nápady, informujú o živote v škole. 
Koordinátorkou časopisu je Mgr.Anna Dubovanová. 
Jedenkrát za mesiac vysiela školské rádio Rebel, 
ktorého redaktormi sú samotní žiaci. Prinášajú do 
všetkých tried nové informácie z histórie, športu, kul-
túry, novinky z hudby. Koordinátorkou rádia je Mgr. 
Katarína Repáková. Škola pravidelne organizuje 
základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy a podľa 
záujmu žiakov i lyžiarske výcviky. V popoludňajších 
hodinách je možné na škole navštevovať ZUŠ – odbor 
výtvarný i hudobný – hra na husle, súkromnú jazy-
kovú školu – výučbu anglického jazyka a súkromnú 
tanečnú školu.

Škola má primerané materiálno-technické vyba-
venie, aj keď je stále čo vylepšovať. Ale môžeme sa 
pochváliť novým futbalovým ihriskom s umelým povrchom. Investorom bolo mesto Rajecké Teplice – zriaďovateľ 
ZŠ. Ďalšími investíciami zriaďovateľa boli: výmena plastových okien v prvej budove ZŠ a kompletná rekonštruk-
cia plynovej kotolne. Vznikli tak tri samostatné kotolne pre každú budovu. Zriaďovateľ prispel ďalšími finančnými 
prostriedkami na kompletnú rekonštrukciu podlahy veľkej telocvične a rekonštrukciu striech na obidvoch budovách 
školy i telocvične. Výmena okien pokračovala i v druhej budove a v telocvični. Na tieto opravy  prispelo finančný-
mi prostriedkami ministerstvo školstva. Finančné prostriedky z ministerstva 
„Projekt jazykové laboratórium“ sme získali aj na zriadenie novej jazykovej 
učebne, ktorá je vybavená štrnástimi novými počítačmi, novým nábyt-
kom a kompletným zariadením na výučbu cudzích jazykov a informatiky. 
V súčasnosti sa vykonáva maľovanie chodieb školy.

V oblasti materiálno-technickej je našou ďalšou snahou zrekonštruovať 
toalety v obidvoch budovách školy, zmodernizovať zborovňu pre pedagó-
gov, doplniť inventár o moderné učebné pomôcky, ktoré pomôžu skvalitniť 
vyučovací proces. 

Činnosť školy smeruje k cieľu, aby sme dokázali poskytnúť žiakom 
široké spektrum možností vzdelávania a získania kompetencií, ktoré 
sú nevyhnutné na uplatnenie sa v budúcom povolaní i v samotnom 
živote. Od toho sa odráža spokojnosť nielen detí, ale aj rodičov.

                                                   Mgr. Zuzana Výbochová, učiteľka ZŠ

l Komplexné dodávky

pre riadenie v energetike l

l Technické a programové 

vybavenie energetických 

dispeèingov a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Kálov 3

ENERGODATA
RIADIACE SYSTÉMY
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Rajecké Teplice – súčasť konferencie Inovačný rozvoj regiónov

Informácie

29. januára 2008 sa v Žiline konala konferencia 
pod názvom Inovačný rozvoj regiónov 2008.
Mesto Rajecké Teplice vystupovalo v rámci kon-
ferencie v sekcii inovatívne prístupy s projektom 
„Putovanie Rajeckou dolinou“.
Vďaka projektu sa podarilo podporiť rozvoj jednot-
ného rezervačného systému a jeho napojenie na 
Českú republiku, zatraktívneniu Rajeckej doliny 
a regiónu Opava ako zahraničného partnera pro-
jektu. Rovnako sa podporili kultúrne aktivity  inštitúcií 
z Rajeckej doliny a regiónu Opava v priamej väzbe 
na cestovný ruch, zvýšila sa tuzemská a zahranič-
ná návštevnosť v regióne a v neposlednom rade 
sa podporili turisticko-informačné kancelárie a ich 
napojenie na informačný systém Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch.
Pri príležitosti konania uvedenej konferencie 
udelil predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár mestu 
Rajecké Teplice poďakovanie za prínos v oblasti 
inovačného rozvoja Žilinského kraja.

Dobrovoľní hasiči hodnotili

Dňa 13. 1. 2008 členovia DHZ R. Teplice na výročnej členskej schôdzi hodnotili uplynulý rok.
Ako už býva tradíciou uplynulý rok sme začali hasičským plesom. V roku 2007 sme sa zamerali pre-

dovšetkým na oslavy 80. výročia založenia DHZ, ktoré sa konali 30. 6. 2007. Len na pripomenutie tejto 
slávnosti spomeniem slávnostné posvätenie štandardy – zástavy a hasičského vozidla pánom dekanom 
Jozefom Šurabom, slávnostný sprievod mestom a sprievodné kultúrne akcie. 

Medzi najdôležitejšie aktivity hasičov patrí brigádnická činnosť, údržba motorových vozidiel, miestne 
a okrskové taktické cvičenia, zber starého železa ako aj preventívne prehliadky.  DHZ mal v roku 2007 
35 členov, s poľutovaním konštatujeme, že ani jednu príslušníčku nežného pohlavia. Z tohto počtu boli 
na výročnej členskej schôdzi 4 členovia odvolaní a 1 prijatý. 

Hlavnými úlohami, ktoré si hasiči naplánovali do tohto roka, je rozšírenie svojej členskej zá-
kladne a dôstojná reprezentácia Rajeckých Teplíc na súťaži hasičských družstiev. Chceme sa 
zamerať aj na vodné hydranty, preventívne prehliadky v chatových oblastiach, u malých a stred-
ných podnikateľov a v neposlednom rade byť nápomocní občanom nášho mesta. 

        Milan Remenec, predseda DHZ Rajecké Teplice

Vážení rodičia
Oznamujeme vám, že zápis detí do Materskej školy v Rajeckých Tepliciach pre školský rok  2008/2009 
sa bude konať v mesiaci  marec na základe prihlášky. K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdra-
votnom stave dieťaťa. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 
piaty rok veku.
Rozhodnutie o prijatí rodičia obdržia najneskôr do 30. apríla 2008.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo na MsÚ v Rajeckých Tepliciach.
Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prostredníctvom neziskovej organizácie ALIZEA –  ra-
dosť deťom, odovzdali v roku 2007 2 % z dane pre Materskú školu v Rajeckých Tepliciach. Zo 
získaných prostriedkov boli zakúpené učebné pomôcky a didaktický materiál v hodnote 22.000,- 
Sk. Veríme, že i  v tomto roku  rodičia venujú  našej MŠ 2 % zo svojich daní.
Ďakujeme!                                                                   Vlasta Poliačková, riaditeľka materskej školy
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Demografický vývoj obyvateľov mesta Rajecké Teplice

rok 2006 rok 2007

Spolu Raj. Teplice Poluvsie Spolu Raj. Teplice Poluvsie

 Počet narodených detí 26 18 8 20 15 5

 Počet zomretých občanov 24 18 6 33 25 8

 Počet uzavretých manželstiev 14 10 4 25 22 3

Čo nového v riešení priestoru autobusového nástupišťa a rekonštrukcie námestia
Mesto Rajecké Teplice na základe mnohých rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR dosiahlo kúpnu cenu po-
zemkov vo vlastníctve MH SR pod nové autobusové nástupište pri železničnej stanici o celkovej výmere 3039 m2 
v hodnote 680.500,- Sk. Pôvodná navrhovaná cena MH SR bola 3.618.600,- Sk. Po uzatvorení kúpnej zmluvy 
a nadobudnutí listu vlastníctva mesto vydá stavebné povolenie na výstavbu autobusového nástupišťa. 
Rekonštrukcia námestia ako srdca a reprezentačného miesta nášho mesta patrí medzi najdôležitejšie priority. V rámci 
očakávaných výziev pripravujeme žiadosť do Regionálneho operačného programu – podprogram Regenerácia 
sídel. Uvedená výzva by mala byť zverejnená v polovici roka 2008.
Držme si palce, aby sa naše námestie čo najskôr stalo zónou oddychu a načerpania nových síl.

Marec 2008 
- Výstava fotografií Jána Frnku 
- Veľkonočný koncert
Apríl 2008 
- Výstava „Folklór očami detí“
Máj 2008 
- Memoriál Jozefa Gabčíka
- Deň matiek
- 31. 5. – 1. 6. 2008
  Hody Rajecké Teplice, MDD

Ako sa starať o svoje okolie – povinnosť zo zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov:

§ 9 Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti

1.  Závady v zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia.

2.  Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez 
obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať 
sprácovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou sú povinní bez prieťahov odstraňovať 
vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou  alebo 
snehom.

3.  Rozsah povinností uvedených v odseku 2  upravujú s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všeobecne 
záväznými nariadeniami.

4. Pri znečistení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je po-
vinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Ak sa 
tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením 
komunikácie do pôvodného stavu.

§ 9a Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom ciest a miestnych komunikácií

4. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré 
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Jún – August 2008 
- Víkendové programy kultúrneho leta
- 13. 6. 2008 Euro Musette a Golden Tango
- 5. 7. 2008 Hody Poluvsie
- 26. – 27. 7. 2008 Letné slávnosti 
Október 2008
- Mesiac úcty k starším
December 2008
- Stretnutie s Mikulášom, Čertom a Anjelom
- Vianočný koncert

Kalendárium kultúrno-spoločenských akcií 2008
(zmena programu vyhradená)
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 Informácie

Nový most na Ulici Ľ. Štúra
V júli 2007 došlo na Ulici Ľ. Štúra k poškodeniu mosta. Oslovili sme odborníkov v oblasti mostných konštrukcií, 
ktorí konštatovali, že uvedený objekt je nutné demontovať a postaviť nový. Po demontáži nosných prvkov bolo 
zistené, že existujúce opory starého mosta boli v minulom storočí viackrát rozširované a narušené eróziou 

vody z potoka Kuneradka. Aj tieto 
opory bolo nutné asanovať. Projektant 
navrhol nové komplexné riešenie celej 
mostnej konštrukcie vzhľadom k pou-
žitiu mosta v budúcom období – teda 
jeho zaradenie do vyššej zaťažovacej 
triedy – nosnosť do 40 ton. Celkové 
náklady rekonštrukcie predstavovali 
sumu 1.205.394,- Sk. 
Veríme, že uvedené riešenie prispe-
je k skvalitneniu cestnej dopravy a 
bezpečnosti v centre mesta.
Chceme poďakovať vedeniu spo-
ločnosti Váhostav – SK – Prefa, 
s.r.o. k promptnému dodaniu diela 
k spokojnosti nás všetkých. 

Slávnostné otvorenie mosta

Výstavy cestovného ruchu
Začiatok kalendárneho roka je známy tým, že sa usporadúvajú výstavy, veľtrhy cestovného 

ruchu, aby si klienti mohli vybrať dovolenku na rok 2008. Mesto Rajecké Teplice ako člen 
združenia Euroregión Beskydy sa v mesiacoch január a február zúčastnilo na troch veľtrhoch, 
Brno – Regiontour, Bratislava – ITF Slovakiatour a Praha – Holiday World.

V stánku s veľkými rozmermi sme prezentovali nielen mesto Rajecké Teplice, ale aj Rajeckú 
dolinu a slovenskú časť Euroregiónu Beskydy. O náš stánok bol veľký záujem, pretože v ňom 
našli návštevníci informácie z troch štátov – Poľska, Česka a Slovenska.

V roku 2008 plánujeme ešte navštíviť veľtrh cestovného ruchu v Poľsku. 

Stánok Eurogeriónu Beskydy v Brne Stánok Eurogeriónu Beskydy v Bratislave


