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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 5, december 2011

Vážení spoluobčania,
neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Vianoc!  Pre každého 

známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny. Veď byť obklopený svojimi blízkymi 
v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do rokov 
mladosti, nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. Počas celého uponáhľaného roka, plného každoden-
ných starostí, je pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom. A preto sa pokúsme vytvoriť 
podobnú atmosféru v našich domovoch a našich rodinách.

Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
A preto Vám, vážení spoluobčania, chcem poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo usku-

točnených povinností, za prácu na Vašich pracoviskách, za prácu v prospech nás všetkých.
Želám Vám požehnané, radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, želám Vám, aby sa splnili 

Vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Tým najmenším želám, aby si pod vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby svojou radosťou 

a úsmevom obdarovali svojich rodičov.                     RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta Rajecké Teplice

Poďakovanie primátora mesta
Mesto Rajecké Teplice ďakuje všetkým, ktorí v tomto roku 

akoukoľvek mierou prispeli k zveľadeniu a skrášleniu mesta. 
Ďakujeme všetkým občanom, podnikateľom, obchodníkom, 
živnostníkom, lekárom a spolupracovníkom, ktorí sa aj v tomto 
roku podieľali na rozvoji nášho malého mestečka. 

Prajeme Vám všetkým šťastné a veselé prežitie Vianočných 
sviatkov a úspešný a požehnaný rok 2012.

Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš ...
Na novom Námestí SNP v Rajeckých Tepliciach 

sa v nedeľu 4. decembra stretol Mikuláš s našimi deť-
mi.  Najskôr všetkých pozdravil, slávnostne rozsvietil 
vianočný stromček a na radosť všetkých detí spolu 
s anjelom a čertom rozdali deťom balíčky. 

Blížiace sa Vianoce bolo cítiť na každom kroku, na 
každej tvári. Sviatočnú atmosféru dotvárali medovníčky, 
svietniky, pagáče, vianočný punč a množstvo milých 
drobností, ktoré v spolupráci s mestom pripravili 
Únia žien Slovenska, Centrum voľného času R. 
Teplice, Občianske združenie Kultúra a Senior klub 
R. Teplice. Sprievodnou akciou bola výstava prác šikov-
ných rúk našich spoluobčanov, ktorá bola inštalovaná 
vo výstavnej sieni mesta. (Viď foto na str 8.)

Za pomoc pri realizácii akcie ďakujeme: 
Súkromnej základnej umeleckej škole Yamaha, 
Reštaurácii Alan – p. Jakischovi, fy Libex 
– p. Cvachovej, fy Kofola, Ovocie zelenina 
– p. Garaiovej.
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VI. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesení  zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 3. 11. 2011 
vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
SCHVAĽUJE:
Plnenie uznesení z V. zasadnutia MsZ konaného 29. septembra 2011.
– Uvoľnenie prostriedkov z rezervného fondu na nákup šikmej schodiskovej plo-

šiny na Zdravotné stredisko Rajecké Teplice v sume 11.520,- EUR s DPH.
– Usporiadanie Fatranského MTB maratónu so štartom a cieľom na území 

mesta Rajecké Teplice na dobu neurčitú, na vopred daný termín podujatia 
pre rok 2012 - 02. 06. 2012. Usporiadateľom Fatranského MTB maratónu 
je ŠK Cyklopozitív, o.z.

– Zaistenie vlastných finančných zdrojov pre realizáciu projektu z dotácie 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na osvetlenie multifunkčného ihriska 
v areáli Základnej školy v Rajeckých Tepliciach vo výške 5 % z celkových 
nákladov na projekt, t. j. 449,50 EUR.

– Zaistenie vlastných finančných zdrojov pre realizáciu projektu z dotácie 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na kúpu zariadení, pomôcok 
a príslušenstva na podporu bezpečnosti cestnej premávky vo výške 5 % 
z celkových nákladov na projekt, t. j. 371,- EUR.

– Zaistenie vlastných finančných zdrojov pre projekt „Čisté ovzdušie pre 
kúpeľné mesto Rajecké Teplice“ vo výške 5 % z celkových nákladov na 
projekt, t. j. 3.038,22 EUR.

– Miesta volebných okrskov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
v roku 2012: Okrsok č. 1 - volebná miestnosť veľká sála MsÚ

   Okrsok č. 2 - volebná miestnosť obradná sieň MsÚ
   Okrsok č. 3 - volebná miestnosť Kultúrny dom Poluvsie
–  Žiadosť Janky Lištiakovej, bytom Višňové č. 40, 013 23 Višňové k umiest-

neniu  a prevádzkovaniu Domova sociálnych služieb v rodinnom dome 
súpisné č. 581 v k. ú. Rajecké Teplice na p. č. 246/47 KNC - Lokalita: 
Lúčna ulica.

–  Uzatvorenie nájomnej zmluvy v  prospech  SPP –distribúcia, a.s. Bratislava 
na zrealizovanú stavbu: „Námestie SNP Rajecké Teplice – stavebné úpra-
vy  a novostavba – revitalizácia centrálneho verejného priestoru námestia 
mesta Rajecké Teplice“ Objekt: SO 06  STL PLYNOVOD. Cena diela bez 
DPH 4 192,14 EUR ,  z toho 19%  796,51. Cena diela celkom aj s DPH  je:  
4 988,65 EUR.  

–  Uzatvorenie nájomnej zmluvy v prospech SEVAKu, a.s. Žilina na zreali-
zovanú stavbu: „Námestie SNP Rajecké Teplice – stavebné úpravy a no-
vostavba – revitalizácia centrálneho verejného priestoru námestia mesta 
Rajecké Teplice“. Objekt: SO 05.2 Splašková kanalizácia SO 05.1 Námestie 
-  splašková kanalizácia. Cena diela bez DPH je: 53.122,38 EUR, z toho 
19 % 10.093,23 EUR. Cena diela celkom aj s DPH 63.215,63 EUR.

–  Vstup mesta Rajecké Teplice do „Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Rajecká dolina.“

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
BERIE NA VEDOMIE:
–  Návrh viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2012 - 2014.

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
UKLADÁ:
–  Mestskému úradu zapracovať zmenu funkčnej plochy z obytnej zóny na 

plochu občianskej vybavenosti v ÚPN SÚ Rajecké Teplice a dopracovať 
v Doplnku č. 9 k ÚPN SÚ Rajecké Teplice.

                 pokračovanie na str. 3

OZNAM
Mesto Rajecké Teplice ozna-
muje, že mimoriadny vývoz 
komunálneho odpadu pred 
vianočnými sviatkami bude 22. 
decembra 2011 – štvrtok.

Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky sa podľa 
čl. 1 ods. 2 ústavného zákona 
č. 330/2011 Z. z. o skrátení vo-
lebného obdobia Národnej rady 
Slovenskej republiky vykonajú 
v sobotu 10. marca 2012.

Vážení obchodníci,
živnostníci a podnikatelia

Vážení obchodníci, živnostníci 
a podnikatelia z Rajeckých Teplíc 
a Poluvsia, pokiaľ chcete, aby sa o 
vašej podnikateľskej činnosti dozve-
deli návštevníci našich internetových 
stránok (v sekcii občan - adresár 
firiem),  prosíme Vás o zaslanie 
kontaktných údajov a krátkeho po-
pisu činností, ktoré vykonávate, na 
e-mailovú adresu:
prednosta@rajecke-teplice.sk. 
Môže to byť aj zoskenovaná vizit-
ka. Kontaktné údaje by mali obsa-
hovať: meno, adresa, telefón, mail, 
web stránku, popis činností.

Výsledky ankety
o názve námestia

z minulého čísla Spravodajcu

Na Mesto Rajecké Teplice pri-
šlo spolu 90 hlasovacích lístkov. 
Z týchto lístkov bolo 42 hlasov 
za premenovanie námestia na 
Námestie Jána Pavla II. a 48 
hlasov bolo proti premenova-
niu námestia. Všetkým, ktorí sa 
zúčastnili ankety, ďakujeme za 
vynaložené úsilie.

Na základe týchto výsledkov 
a nízkej účasti na ankete sa 
Mesto Rajecké Teplice rozhodlo 
odložiť agendu premenovania 
námestia.
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Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Spoločenská kronika
Narodení

Nela Baránková  26. 9. 2011
Michal Ďurana  29. 9. 2011
Kristína Teplá  15. 7. 2011
Lujza Staškovanová  7. 11. 2011
Matej Kočuta  24. 11. 2011

Manželstvo uzavreli
Marek Ando a
Lenka Prieložná  1. 10. 2011
Tibor Lalinský a
Monika Smatanská  1. 10. 2011
Jozef Urbanec a
Beáta Matejčíková  29. 10. 2011

Opustili nás
Anna Kostolná  9. 10. 2011
Mária Urbancová  15. 10. 2011
Štefan Janura  19. 10. 2011
Vincent Mladšík  23. 10. 2011
Jaroslav Čišecký  24. 10. 2011
Súľovský Ladislav  1. 12. 2011
Cabala Jozef  30. 11. 2011

pokračovanie zo str. 2
–  Mestskému úradu urobiť prieskum trhu dodávateľov stánkov, možnosť pre-

nájmu – reklama, poskytnutie stánkov na dobu určitú počas Vianočného 
obdobia.

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
ZAMIETA:
–  Žiadosť SLOVALT INVEST, a. s. Nábrežná č. 908/18, 024 01 Kysucké Nové 

Mesto o vydanie predbežného súhlasu na zriadenie bioplynovej stanice 
v areáli družstva v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou.

–  rokovanie so zástupcami zakladajúcich členov (obce a podnikateľské subjekty) 
vo veci vytvorenia oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká  dolina 
(OOCRRD) v zmysle novely zákona na podporu CR

–  prezentácia elektronickej aukcie a možnosť zapojenia obcí a miest do nej 
v rámci Združenia obcí Rajeckej doliny

– prijatie seniorov z obce Horné Lefantovce a Rajecké Teplice a výmena 
skúsenosti senior klubov vrátane kultúrneho vystúpenia a poznávania 
nášho  mesta

–  stretnutie členov okrsku hasičov č. 6 v rámci DHZ v Konskej za účasti 
starostov a členov z okolitých obcí

–  prerokovanie záverečnej správy s NKÚ v rámci celoslovenského projektu 
vo veci efektivity, separovania  a nakladania s komunálnym odpadom

–  prijatie starších spoluobčanov v rámci mesiaca úcty k starším
–  príprava monitorovacej správy v rámci realizácie bikrosovej dráhy (VÚC 

ŽSK)
–  príprava zasadania MsR a MsZ
–  podpis zmluvy v zmysle uznesenia MsZ na plošinu pre chorých a imobilných 

na zdravotné stredisko
–  príprava záverečnej správy k ukončeniu projektu - protipovodňové opatrenia 

- Úrad vlády SR
–  koordinácia podkladov, fotografii a filmového záznamu k 10. Výročiu kon-

sekrácie farského kostola v Rajeckých Tepliciach
–  účasť na vyhodnotení projektu Infraregtur - Infraštrukturálne a organizačné 

možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko- 
slovenských regiónov cestovného ruchu PL-SK 2007 - 2013

–  rokovanie s cyklopozitív klubom Žilina o príprave a zorganizovaní Fatranského 
MTB Maratónu 2012 - majstrovstvá SR v XCM Rajecké Teplice

–  organizácia zabezpečenia VOK (veľkoobjemový kontajner) na vývoz 
nadrozmerného komunálneho odpadu

–  príprava zariadení na zimnú prevádzku – posypový materiál, stroje a za-
riadenia

–  účasť na valnom zhromaždení  Združenia obcí Rajecká dolina (ZORD)
–  účasť na členskej schôdzi Združenia skládky odpadov rajeckého regiónu 

(ZSORR)
–  rokovanie s Regiónom Beskydy, z.p.o. vo veci umiestnenia 2 veľkých in-

formačných  tabúľ, lavičky a 10 ks malých tabúľ umiestnené na náučnom 
chodníku Slnečné skaly v rámci projektov Beskydský hradný triangel (Súľov 
- Hričov - Lietava) a Beskydská magistrála, v rámci nášho katastra časť 
Rajecké Teplice - Porúbka

–  rokovanie s TV Katowice vo veci propagácie kúpeľného mesta Rajecké Teplice
–  prijatie delegácie z Bosny a Hercegoviny
–  zhromaždenie starostov Spoločného obecného úradu – rozpočet na r. 2012

Milí spoluobčania
Dobrý strom dlho zdravý, koša-

tý je a úrodou sa k zemi nakláňa. 
Tak dobrý človek, dobrý život žije, 
srdce i ruky plné šťastia má. 

Básnik týmto prirovnaním vysti-
huje náš život, kloniaci sa k jeseni. 
Úrodou sú životné skúsenosti, múd-
rosť, dobré rady, príklady, ochotná 
pomoc v čase núdze, radosť, ve-
selosť. Tieto dary staroby oceňujú 
všetci, ktorí pre nás s láskou a ocho-
tou pripravili októbrové stretnutie pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším, 
ako príležitosť porozprávať sa, vy-
počuť, poučiť, poradiť, zaspomínať, 
zaspievať si, zabaviť sa - teda prežiť 
spoločne pekné chvíle, začo všetkým 
ďakujeme p. primátorovi, vdp. fará-
rovi, vdp. kaplánovi, poslancom  za-
stupiteľstva, učiteľom, žiakom a pra-
covníkom MsÚ. Úprimná vďaka.

Nám všetkým zo srdca želám 
veľa radosti, dni bez starosti, žiadne 
vrásky, zdravie, šťastie, požehnanie 
a príjemné posedenie.

 Eliška Smiešková
 Senior klub

Udalosti – stretnutia – prijatia
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Mesto Rajecké Teplice realizu-
je v rámci Operačného programu 
Cezhraničná spolupráca PL-SK 
2007 - 2013 projekt „300 m pre 
spoločný cieľ“. 

Projekt je spolufinancovaný 
Európskou Úniou vo výške 85 % a 
zo štátneho rozpočtu vo výške 10 
%. Mesto Rajecké Teplice projekt 
spolufinancuje vo výške 5 %. 
Celková výška nákladov na 
projekt je 29 610,00 EUR, 
výška nenávratného finanč-
ného príspevku je 25 168,50 
EUR.

Práce na stavbe bikro-
sovej dráhy boli zahájené 
vzhľadom na priaznivé po-
časie ešte v októbri 2011, 
ihneď po podpise zmluvy 
o dielo s dodávateľom.

Ako prvé sa podarilo bikrosový 
areál oplotiť od Základnej školy a tak 
ho od nej úplne oddeliť, čím bola 
požiadavka vedenia ZŠ v Rajeckých 
Tepliciach splnená.

Plocha bola vyčistená od kríkov 
a stromčekov, ktoré sa nachádzali 
v mieste dráhy. Nasledoval dovoz 
zeminy a jej ukladanie do jednotli-

vých vytýčených dráh. Navezená 
zemina bola upravená do zákrut 
a terénnych skokov, ktoré boli 
zhutnené.

Pri úprave prekážok do finálnej 
podoby dodávateľ spolupracoval 
s niekoľkými aktívnymi pretekár-
mi, ktorí si dráhu mali možnosť 
vyskúšať.          - mz -

Dáva do pozornosti čitateľom, 
novo zakúpené knižné tituly. Ide 
napr. o detektívky od spisovateľa 
Gustáva Murína, s ktorým mali žiaci 
zo základnej školy Rajecké Teplice 
besedu vo veľkej sále MsÚ, ženské 
romány, dievčenské romány, encyk-
lopédie a taktiež sme nezabudli aj na 
našich najmenších čitateľov.

Otváracie hodiny počas Vianoč-
ných sviatkov:

27.12.2011 12.00 - 16.00
28.12.2011 12.00 - 16.30
29.12.2011 12.00 - 16.00
30.12.2011 09.00 - 13.00

Mestská knižnica Rajecké Teplice

„300 m pre spoločný cieľ“
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V priebehu minulých rokov boli v regióne Rajeckej 
doliny opakované dlhotrvajúce dažde s vysokými úhrnmi 
zrážok. Toto malo za dôsledok kumuláciu vôd v pôde, ako 
aj v tokoch povodia rieky Rajčanka, ktoré vytvorili opakova-
né povodne najmä v mesiacoch jún a august. Zamokrená 
pôda spôsobuje zosuvné javy hlavne v Poluvsí.

Na základe toho bolo Mesto Rajecké Teplice zaradené 
do Prvého realizačného projektu PRK IKM. Podmienkou 
realizácie projektu bolo navrhnúť a zrealizovať také vo-
dozádržné opatrenia, ktoré by v celkovom objeme mali 
presiahnuť 30 000 m3 zadržanej vody.

V prvej lokalite – Sedliská boli vybudované tri veľko-
plošné poldre a systém cca 15 - 20 metrových prehrádzok. 
Tým vzniká vodozádržný objekt z celého mikropovodia 
občasného potoka, ktoré odvodňuje toto údolie.

Pri prácach v druhej lokalite – Poluvsie – Záhumnie 
bol využitý profil schátralej hrádze, ktorá slúžila ako po-

žiarna jama. Hrádza bola asanovaná a na jej mieste bola 
vybudovaná zemná hrádza s kamenným jadrom vystu-
žená drevenou prehrádzkou, ktorá tvorí uzáver umelo 
vytvoreného poldra. Z potoka, ktorý preteká v kontakte 
s týmto dielom, je vybudovaným systémom prehrádzok 
presmerovaná prívalová voda do poldra. 

V tretej lokalite - Čížová bol z dôvodu ťažby a pribli-
žovania dreva vybudovaný len systém prehrádzok.

Opatrenia na poškodených približovacích linkách 
a zvážniciach boli vykonané v štvrtej lokalite - Bohúňová 
klasickými odrážkami v zmysle projektu. Navyše sa uro-
bili na zvážnici dva terénne žľaby, ktorými je dažďová 
voda odvádzaná z cesty a tá je zároveň priechodná pre 
mechanizmy.

Poslednou lokalitou, v ktorej boli realizované vodozá-
držné opatrenia, bola dolina Medzihorská. Dolinou preteká 
Medzihorský potok, ktorý je významným pravostranným 
prítokom Rajčanky a v priestore jeho zaústenia do Rajčanky 
dochádza k jeho vylievaniu z koryta. Tesne nad rekreač-
ným areálom v Medzihorskej doline sa nachádza časť 
pramenísk Medzihorského potoka a konfigurácia terénu 
tu umožnila vybudovať tri veľkoplošné poldre vytvorené 
systémom 10 - 20 metrových prehrádzok.

V rámci projektu PRK IMP sa nám podarilo zrealizovať 
vodozádržné opatrenia v celkovom objeme 85 082 m3. 
Vodozádržnými opatreniami predpokladáme trvalý efekt 
pri probléme povodní, ktoré sa v poslednom období často 
vyskytovali v povodí toku Rajčanka, Kuneradský potok 
a Medzihorský potok v našich dvoch katastrálnych úze-
miach – Rajecké Teplice a Poluvsie. Pevne veríme, že 
najväčšie ohrozenia obyvateľov z dôvodu prívalových vôd 
by mali byť po realizácii opatrení v uvedených lokalitách 
minimalizované.

Protipovodňové opatrenia
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 (ďalej 
len PRK IKM) bol schválený Úradom vlády SR  uznesením č. 744/2010 z 27. októbra 2010.

V Rajeckých Tepliciach každoročne v októbri 
organizujeme posedenie s občanmi nad 70 rokov.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším tak chceme 
vyjadriť svoju vďaku, obdiv a lásku, ktorú prechovávame 
voči našim starým rodičom.

Posedenie s najstaršími sa konalo dňa 25. ok-
tóbra 2011. 

Po svätej omši bol pre pozvaných pripravený kultúrny 
program v spolupráci so základnou školou a spoločen-
ské posedenie pri akordeóne.

V mene vedenia mesta, poslancov a všetkých 
občanov, prajeme našim starkým veľa zdravia, 
sily a lásky. Nech sú ešte dlho medzi nami šťastní 
a spokojní.

Foto: Seniori pri spoločenskom posedení

Mesiac úcty k starším
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Prvou bola beseda Ústavu 
pamäti národa. 

Mgr. Patrik Dubovský pred-
niesol prednášku na tému: „Práva 
a slobody pred a po novembri 
1989“. Súčasťou prednášky bol aj 
film o novembri 1989, natočený pri 
príležitosti jeho 20.výročia. Túto 
prednášku si so záujmom vypočuli 
aj žiaci vyšších ročníkov základnej 
školy. Za spoluprácu ďakujem ve-
deniu školy.

Druhou akciou bolo premiet-
nutie filmu Sovietsky príbeh. 

Tento dokumentárny film po-
rovnáva dve nebezpečné ideológie 
fašizmus a komunizmus.

Poukazuje na množstvo obetí, 
ktoré zo sebou priniesli. Je to naozaj 
hodnotný film, ktorý odkrýva doteraz 
nám skryté skutočnosti  pri  upev-
ňovaní komunistickej  ideológie vo 
vtedajšom Sovietskom zväze.

 Chodník slávnostne otvoril primátor Mesta 
Rajecké Teplice RNDr. Peter Dobeš za účasti 
približne 20 osôb, ktoré sa tu zišli aj napriek 
nepriazni počasia a mohli si tak vychutnať 
krásnu scenériu okolia.

Dospelí i deti absolvovali beh po chodníku 
ku cintorínu v Stránskom a naspäť, najlepší 
dvaja s časom 13 minút 29 sekúnd. Jediná 
účastníčka behu statočne dobehla do cie-
ľa za 16 minút 27 sekúnd. Za preukázané 
bežecké schopnosti dostali všetci účastníci 
pekné odmeny.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k realizácii tohto diela, predovšetkým 
Nadácii Ekopolis a Slovnaft, a.s., že podporili 
tento projekt a pomohli vytvoriť ďalšiu zelenú 
oázu, ktorú môžu využívať tak domáci oby-
vatelia, ako aj kúpeľní hostia, návštevníci 
a turisti, ktorí do nášho mesta zavítajú.

22. výročie 17. novembra 1989
Pri príležitosti 22. výročia 17. novembra 1989 Mesto Rajecké Teplice zorganizovalo dve akcie. 

Otvorenie „Cesty 14. Storočím“
V utorok 11. 10. 2011 o 15:30 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie upraveného poľného chodníka 

medzi Rajeckými Teplicami (za hotelom Diplomat) a Stránskym v rámci projektu „Cesta 14. storočím“. 
Tento projekt bol podporený Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou Slovnaft a. s.

Pohľad na prednášajúcich

Primátor mesta Rajecké Teplice RNDr. Peter Dobeš
pri slávnostnom otvorení upraveného poľného chodníka

medzi Rajeckými Teplicami a Stránskym
v rámci projektu „Cesta 14. storočím“
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Odovzdanie hasičského vozidla
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Rajeckých Tepliciach bolo 27. 10. 2011 odovzdané do užívania ďalšie 

hasičské vozidlo. Slávnosť sa začala požehnaním vozidla správcom farnosti a pokračovala  príhovormi primátora 
mesta, štátneho tajomníka MV SR, generálneho riaditeľa HZZ a okresného riaditeľa HZZ. Kľúče od auta pre-
vzal veliteľ DHaZZ v Rajeckých Tepliciach. Na záver si prítomní mohli zblízka prezrieť techniku, akú dobrovoľní 
hasiči v Rajeckých Tepliciach používajú. Ďakujeme riaditeľovi a pracovníkom KR HZZ v Žiline za spoluprácu 
pri vybavovaní formalít.

Camping Slnečné skalky Rajecké Teplice bol vyhlá-
sení ako najlepší Kemping roku 2011 na Slovensku. 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu nášho mesta.

1. Výborná pozícia šachového 
oddielu v 1. lige šachu

Šachový oddiel z Rajeckých Teplíc sa delí 
o 1. miesto v I. lige v šachu skupiny Východ spolu 
s Košicami a Bardejovom. Na úvod sezóny získali 10 
bodov a vstúpili výborne do súťaže so stratou 2 bodov 
za jednu remízu.

Primátor mesta i touto cestou ďakuje šachovému 
oddielu  Rajecké Teplice za vzornú reprezentáciu 
nášho mesta.

Vedeli ste ?
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SUD-VIN, Janka Knapcová
predajňa sudových a fľašovaných vín, Zberňa Tipos.

„Krásne Vianoce chcem Vám priať, aby mal človek človeka rád, 
aby jeden druhému viac šťastia prial.“

Vyberte si z našej ponuky vín v priestoroch mestskej tržnice Rajecké Teplice.
V ponuke nájdete prevažne vína slovenských výrobcov ako:

Firmy ELESKO /IN VINO/, Mrva $ Stanko, pán Janoušek, firmy Chateau Krakovany, 
víno Matyšák a iné. V menšom množstve vína z Moravy a Čiech. Nájdu sa vína aj 
z južných krajín ako Austrália, či Nový Zéland. Taktiež majú svoj priestor v našej vino-
téke Slovenské Tokajské vína od pána Ostrožoviča z Veľkej Tŕňe. V predajni  môžete 
ochutnať aj sudové vína firmy Chateau Krakovany.

Nezabúdajte na možnosť podania hier Lotérie LOTTO 
a žrebov s okamžitou výhrou. V predaji už aj vianočná lotéria!

Ponúkam 
komplexné vedenie účtovníctva 

jednoduchého, podvojného, DPH, mzdy.
Daňové priznania PO a FO aj za rok 2011.

           Ekonomické poradenstvo, flexibilita, 
individuálny prístup ku klientovi,  

a absolútna diskrétnosť.
KONTAKT: 

Bc. Zita Poláčková
Zdravotné stredisko Rajecké Teplice  

Tel. 041/5643 267, 0903 048 726

P o z v á n k a
Mesto Rajecké Teplice

pozýva občanov
31. decembra 2011

na námestie
v Rajeckých Tepliciach na
Silvestrovský ohňostroj 

s privítaním
nového roka 2012.

Výstava prác šikovných rúk našich spoluobčanov,
ktorá bola inštalovaná vo výstavnej sieni mesta.

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


