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Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach Èíslo 1, marec 2005

SPRAVODAJCA
Vá�ení obèania, milí èitatelia Spravodajcu!

Dostáva sa Vám do rúk nové èíslo, prvé v tomto roku. Aj naïalej Vás prostredníctvom neho budeme informova�
o dianí a aktivitách v meste, o práci MÚ a zasadnutiach MsZ. Touto cestou si �eláme, aby bol spravodajca Va�ím
informátorom o meste. Tém je ve¾a, o ktorých je mo�né písa�. O reforme verejnej správy, o prenesených a originálnych
kompetenciách, ktoré pre�li na samosprávu, o fi�kálnej decentralizácii, teda o presune kompetencií a financií, ako
i výrazný presun právomoci na obce. Poukáza� treba na vandalizmus, ktorý je v na�om meste, rozbité poulièné
osvetlenia a úradné tabule, porozhadzované odpadové ko�e na sklo s vysypaným obsahom, problematika naplnenia
rozpoètu mesta a miestnych daní, spolupráca miestnych podnikate¾ských subjektov a zlo�iek, ktoré v meste fungujú.
Nemo�no opomenú� mnoho problémov v medzi¾udských vz�ahoch a obèianskom spoluna�ívaní. Pretrvávajúci prob-
lém vo¾ne sa pohybujúcich psov a nimi zneèis�ované verejné priestranstvá, spolupráca samosprávy a obèanov pri
èistení miestnych komunikácií, udr�iavanie èistoty a poriadku pred vlastným domom, pretrvávajúci problém parkova-
nia áut na miestnych komunikáciách a obmedzenie ich zimnej údr�by. Problémom je aj to, �e sa kontajnery na cinto-
rínoch vyu�ívajú na stavebný odpad, bude potrebné zvý�i� úsilie v triedení komunálneho odpadu (sklo, papier, plasty)
a tým jeho zni�ovanie, dáva� podnety na samosprávu zo v�etkých oblastí spoloèenského �ivota a vyu�íva� schránku
MsÚ. Zakladatelia èiernych skládok v lipovej aleji tie� nie sú nièím výnimoèným, h¾ada� efektívne vyu�itie priestorov
�koly a zariadení mesta ako aj pri¾ahlých nehnute¾ností a nepo�kodzova� zeleò a i.

�elajme si navzájom, aby sme mnohé zo spomenutých vecí eliminovali a tým prispeli ku kvalitnej�iemu a lep�iemu
�ivotu v na�om kúpe¾nom meste, na ktoré sme právom hrdí, �e sme tu.                S úctou Peter Dobe� primátor mesta

DETSKÝ MA�KARNÝ PLES

Tradiène vo fa�iangovom období, plnom zábavy a plesov, sa v nede¾u 30. 1.
2005 uskutoènil pre deti ma�karný ples. V príjemnej atmosfére 33 detských
masiek spolu s rodièmi a starými rodièmi strávili spoloèné nede¾né popolud-
nie. Dobrovo¾níci z divadielka Makovice zo �iliny sa postarali o dobrú zába-
vu, sú�a�e a hry, ktoré dominovali tomuto podujatiu.
Mesto Rajecké Teplice ïakuje v�etkým, ktorí pomohli pri organizovaní a pri
úspe�nom priebehu detského ma�karného plesu.

Zabávajúce sa deti na ma�karnom plese

KANALIZÁCIA
V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Do uzávierky Mestského spravodaj-
cu sme sa nedozvedeli presný har-
monogram rozkopových prác na ka-
nalizácii v Rajeckých Tepliciach. Pod-
¾a posledného vyjadrenia Doprasta-
vu a. s. (hlavného zhotovite¾a stav-
by) zo dòa 24. 2. 2005 vyberáme:

Zaèiatok stavby: 04/2005 resp. po-
d¾a klimatických podmienok

Doba výstavby: 04/2005 - 10/2005

Predmet výstavby:
� odkanalizovanie Rajeckých Tep-
líc
� vybudovanie novej kanalizaènej
stokovej siete napojenej na hlav-
ný kanalizaèný zberaè Rajecká
dolina, ktorý je zvedený do ÈOV
�ilina - Hrièov.

Håbka výkopov: 2,5 � 5m.

Po získaní presného harmonogramu
prác budeme obèanov informova�
prostredníctvom úradnej tabule
a mestského rozhlasu.
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Informácie Mestského zastupite¾stva

XII. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

            Pokraèovanie na strane 3

Z uznesenia è. 8/2004 riadneho zasadnutia Mestského zastupite¾stva
v Rajeckých Tepliciach zo dòa 14. 12. 2004 vyberáme:

Mestské zastupite¾stvo:

I. BERIE NA VEDOMIE:
1/ kontrolu plnenia Uznesenia è. 7/2004
2/ doplnok è. 4, 5, 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice
3/ plán zasadnutí Mestského zastupite¾stva na rok 2005

II. SCHVA¼UJE:
1/ rozpoèet Mesta Rajecké Teplice na rok 2005
2/ VZN è. 35 Mesta Rajecké Teplice o dani z nehnute¾nosti
3/ VZN è. 36 Mesta Rajecké Teplice o miestnych daniach a miestnom po-

platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/ VZN è. 37 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

odpadmi
5/ vykonávanie inej zárobkovej èinnosti hlavnej kontrolórke mesta
6/ �iados� Martina Pekaru o odkúpenie pozemku p. è. KN 200/50 o výmere

61 m2 v k. ú. Rajecké Teplice pod¾a GP è. 1534/04 zo dòa 12. 10. 2004 za
cenu 1.000,- Sk/m2 za podmienky zriadenia vecného bremena v prospech
Mesta Rajecké Teplice

7/ finanèný príspevok 1,- Sk na obèana pre Mesto Vysoké Tatry na obnovu
kalamitou postihnutých Tatier na základe Výzvy ZMOS-u a Únie miest
Slovenska

III. UKLADÁ MsÚ:
1/ zapracova� pripomienky k VZN è. 36 a è. 37 pod¾a zápisnice Mestského

zastupite¾stva konaného dòa 14. 12. 2004
2/ zabezpeèi� územnú informáciu k. ú. Poluvsie - pod cintorínom ako pod-

klad pre ïal�ie mo�né zabezpeèenie doplnku k ÚP-SÚ Rajecké Teplice
3/ zabezpeèi� odborne spôsobilú osobu pre obstaranie doplnkov k ÚP-SÚ

Rajecké Teplice

IV. ODPORÚÈA:
1/ primátorovi mesta prerokova� s Doprastavom a. s. harmonogram postu-

pu prác výstavby kanalizácie v èasti Rajecké Teplice � Poluvsie

XIII. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Z uznesenia è. 1/2005 XIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupite¾-
stva v Rajeckých Tepliciach zo dòa 24. 02. 2005 vyberáme:
Mestské zastupite¾stvo:
I. BERIE NA VEDOMIE:
1/ kontrolu plnenia Uznesenia è. 8/2004
2/ �iados� Jána Habrúna, bytom: Rajecké Teplice o majetko-právne vyspo-

riadanie pozemku
3/ vyjadrenie Ing. arch. Mariána Pivarèiho k výstavbe rodinných domov

v k. ú. Poluvsie � v lokalite pod cintorínom
4/ informáciu primátora o výroèných èlenských schôdzach DHZ Rajecké

Teplice a Poluvsie
5/ list SLK a. s. Rajecké Teplice zo dòa 28. 01. 2005 vo veci dane z nehnu-

te¾nosti
6/ list niektorých podnikate¾ských subjektov (�petícia�) vo veci dane z ne-

hnute¾nosti doruèený dòa 14. 02. 2005

MESTO INFORMUJE
Plán zasadnutí Mestského zastupi-
te¾stva: 24. 2. 2005

14. 4. 2005
30. 6. 2005
  8. 9. 2005
10. 11. 2005
13. 12. 2005

Medzi riadnymi zasadnutiami MsZ
zasadajú odborné komisie a Mestská
rada. Termíny sa urèujú individuálne
pod¾a mo�ností èlenov komisií.

TelefónNe èísla
Mestského úradu

Predvo¾ba: 509 906 X
X = 0 - sekretariát primátora

1 - fax
2 - prednosta úradu
3 - finanèný referát
     odd. technických slu�ieb
4 - správne oddelenie
5 - Spoloèný obecný úrad

           - stavebný referát
6 - Spoloèný obecný úrad
     - sociálny referát
7 - matrika
8 - odd. kultúry a vzdelávania

5494 532 - mestská kni�nica
        s internetom

5493 502 - �kolská jedáleò

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

NARODENÍ
Adam Kri�tof Debnár 9. 11. 2004
Timea Ïuranová 19. 11. 2004
Matú� Kasman 3. 12. 2004
Tereza Pekarová 4. 1. 2005
Martina Janurová 8. 2. 2005
Kristína Prielo�ná 8. 2. 2005
Ema Valientová 18. 2. 2005

Srdeène blaho�eláme !

MAN�ELSTVO UZAVRELI
Lucie Bieglová
a Luká� Kno�ko 5. 11. 2005
Mária Novosadová
a Pavol Knapec 15. 1. 2005
Katarína Horòáková
a Peter Kasák 29. 1. 2005
Srdeène blaho�eláme !

OPUSTIL NÁS

Stanislav Kianièka 26. 1. 2005

Èes� jeho pamiatke !
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XIII. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Pokraèovanie zo strany 2

Informácie Mestského zastupite¾stva

  7/ list primátora mesta a MsZ ako stanovisko k miestnym daniam, ktorý bude doruèený SLK a. s. Rajecké Teplice
  8/ prerokovanie postupu rie�enia doplnkov k ÚPN SÚ Rajecké Teplice (autobusová doprava, námestie, parkova-

nie,..)
  9/ �iados� Jána Martiniaka, bytom: Rajecké Teplice o zámenu pozemku
10/ �iados� Kataríny Comorkovej, bytom: �ilina na výstavbu vily Palatin na pozemku p. è. KN 176/3 za podmienky

zosúladenia výkresov PD, vytýèenia hranice pozemku za úèasti zástupcu mesta a vyjadrenia ODI �ilina
11/ �iados� Mgr. Miriam Hulíkovej, bytom: Rajecké Teplice o odpredaj èasti pozemku p. è. KN 533/1 v k. ú. Rajecké

Teplice o výmere 43 m2

12/ �iados� Jozefa Somoru, bytom: Lokca o výstavbu rodinného domu na p. è. KN 553/3 k. ú. Rajecké Teplice

II. SCHVA¼UJE:

1/ a) Roènú úètovnú závierku za rok 2004 a Závereèný úèet mesta Rajecké Teplice, ktorý k 31. decembru 2004 èiní
1.051.094,80,- Sk a súhlasí s celoroèným hospodárením bez výhrad

b) prerozdelenie prebytku hospodárenia nasledovne:
� povinný prídel do Rezervného fondu 105.109,80 Sk
� prídel do Fondu rozvoja bývania   57.490,00 Sk
� prídel do Fondu obnovy dlhodobého majetku
   Zdravotné stredisko 145.915,00 Sk
� prídel z Fondu odpadového hospodárstva   21.790,00 Sk
� úradná tabu¾a mesta   45.000,00 Sk
� posypaè miestnych komunikácií 160.000,00 Sk
� zametaè miestnych komunikácií 270.000,00 Sk
� strecha MsÚ - èiastoèná oprava 289.370,00 Sk

2/ dodatok è. 1 k VZN è. 35/2004 a dodatok è. 1 k VZN è. 36/2004
3/ predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov mesta pod¾a ústavného zákona è. 357/

2004 Z. z. JUDr. Katarínu Pialovú
4/ �iados� �tefana Romana a man�elky, bytom: �ilina o odkúpenie nehnute¾nosti � rekreaènej chaty bez súp. èísla

na p. è. KN 832 v k. ú. Rajecké Teplice za cenu 203.160,- Sk
5/ Ing. arch. Vladimíra Barèiaka ako osobu odborne spôsobilú na obstaranie doplnkov k ÚPN SÚ Rajecké Teplice

III. ZAMIETA:
1/ �iados� Richarda �taffena, bytom: �ilina o výstavbu rodinného domu na p. è. KN 53 k. ú. Rajecké Teplice z dôvodu

nesúladu s ÚPN SÚ Rajecké Teplice

IV. UKLADÁ MsÚ:

1/ zvola� rokovanie vo veci spracovania a zabezpeèenia doplnkov k ÚPN SÚ Rajecké Teplice (autobusová doprava,
námestie, parkovanie,..) s Ing. Stanislavom Tabaèkom a v�etkými zainteresovanými stranami

2/ prerokova� kúpu pozemkov pod chodník v k. ú. Poluvsie p. è. KN 774/9, 774/10, 774/7 a 774/8 s vlastníkmi
pozemkov za navrhovanú cenu 100,- Sk/m2

3/ vyzva� Katarínu Comorkovú na predlo�enie dokladov k výstavbe vily Palatin pod¾a po�iadaviek stavebnej komisie
4/ zorganizova� stretnutie s podnikate¾mi mesta oh¾adne miestnych daní
5/ vyzva� Jozefa Somoru na predlo�enie dokladov pod¾a po�iadaviek stavebnej komisie v súvislosti s výstavbou RD

na p. è. KN 553/3

V. ODPORÚÈA:

1/ primátorovi mesta pokraèova� v rokovaní s Doprastavom a. s. o harmonograme postupu prác pri výstavbe kana-
lizácie v èasti Rajecké Teplice � Poluvsie

2/ primátorovi mesta sledova� rozpoèet mesta a predklada� na zasadnutia MsZ �tvr�roène správu o èerpaní a napåòaní
rozpoètu mesta

VI. ODKLADÁ:

1/ list pod názvom �petícia�, preto�e nemá nále�itosti petície v zmysle zákona è. 85/1990 Zb. o petiènom práve
v znení neskor�ích zmien
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Informácie Mestského zastupite¾stva

Mesto Rajecké Teplice vo veci dane z nehnute¾nosti dáva nasledovné stanovisko:

Zákon è. 582/2004 Z. z. v § 12, ods. 1 stanovuje roènú sadzbu dane zo stavieb a v ods. 2 umo�òuje
správcovi dane v�eobecne záväzným nariadením roènú sadzbu dane zvý�i� s úèinnos�ou od 1. januára
príslu�ného zdaòovacieho obdobia.

Pre rok 2005 u� roèná sadzba dane bola urèená V�eobecným záväzným nariadením è. 35/2004
(ïalej len VZN). Akéko¾vek zní�enie alebo zvý�enie roènej sadzby dane u� mô�e by� vykonané VZN
úèinným a� od 1. januára 2006, teda pre zdaòovacie obdobie � rok 2006.

Schva¾ovaciemu procesu VZN è. 35/2004 o dani z nehnute¾nosti predchádzalo pripomienkové kona-
nie po dobu 15 dní. Návrh tohto VZN bol zverejnený od 24. 11. 2004 do 10. 12. 2004 na pripomienkovanie
verejnos�ou. Po zapracovaní pripomienok bol prerokovaný vo finanènej komisii a v Mestskej rade. Dòa
14. 12. 2004 bolo VZN è. 35/2004 na zasadnutí Mestského zastupite¾stva schválené. Po dobu 15 dní bolo
toto schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli, aby mohlo od 1. 1. 2005 nadobudnú� úèinnos�. Ani
jeden podnikate¾ský subjekt na území mesta nepodal v zákonom stanovenej lehote �iadnu pripomienku.

l Od 1. 5. 2004 je zo zákona zru�ený poplatok za alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

U niektorých subjektov tento poplatok èinil nieko¾ko stotisíc korún. Mesto rozhodlo, �e tento výpadok
rozpoètu sa bude rie�i� navý�ením daòovej povinnosti.

l Parky a jazero sú vedené ako verejné priestranstvá a teda nepodliehajú zdaneniu. Ich oplotením,
závorou, resp. vyberaním mýta podliehajú zdaneniu ako neverejné priestranstvá.

l Ak zve¾aïuje firma svoj majetok v pozícii najväè�ieho akcionára, zve¾aïuje sa zároveò súkromný ma-
jetok. Mestu Rajecké Teplice, ktoré je akcionárom SLK a. s. neboli z akcií vyplatené �iadne dividendy,
preto�e boli pou�ité na rozvoj kúpe¾ov. Taktie� nie je mo�né súhlasi� s tvrdením o neuskutoèòovaní
investièných akcií zo strany mesta. I�lo o dobudovanie in�inierskych sietí v èasti IBV Vrchy, zmena ÚP
SÚ Rajecké Teplice lokalita Lúky - Lány, realizácia a sprevádzkovanie novej tr�nice s ponukou slu�ieb,
participácia na príprave projektu ISPA - odkanalizovanie mesta. Ïalej bolo iniciované na úrovni gene-
rálneho riadite¾a SSC a. s. dokonèenie obchvatu cesty I/64, realizácia chodníka v èasti Poluvsie a ul.
Stanièná, rekon�trukcia a oprava verejného osvetlenia, údr�ba 24 km miestnych komunikácií v Rajeckých
Tepliciach a Poluvsí v letnom i zimnom období, úèas� na ve¾trhoch cestovného ruchu a propagáciu
kúpe¾ného mesta, kultúrne podujatia pre v�etky vekové kategórie, organizovanie Hodových slávností,
Letných slávností v èase turistickej sezóny a mnohé ïal�ie.

l Jednotlivé úlohy sú realizované v súèinnosti s Mestským zastupite¾stvom a rozpoètom mesta. Mesto
zabezpeèuje výkon samosprávnych funkcií v zmysle zákona o obecnom zriadení a ïal�ích súvisiacich
zákonov a predpisov.

Je na �kodu veci, �e SLK a. s. Rajecké Teplice málo iniciovali prerokovanie vecí s Mestom a rozhodli
sa celú vec medializova�, napriek tomu, �e predseda predstavenstva �iadal listom zo dòa 28. 1. 2005
prerokova� zále�itos� na najbli��om zasadnutí mestského zastupite¾stva.

Ïalej poznamenávame, �e nedo�lo v èase mo�ného pripomienkovania prijatých nariadení k odozvám
zo strany podnikate¾ov, a následným jednaniam s mestom e�te pred tým, ako nariadenia nadobudli úèin-
nos�.

Stanovisko mesta Rajecké Teplice bolo prorokované na verejnom zasadnutí MsZ dòa 24. 2. 2005 ako
oficiálne stanovisko mesta Rajecké Teplice vo veci miestnych daní pre rok 2005.

Podrobné stanovisko s finanèným vyjadrením bolo oznámené listom vedeniu SLK a. s. Rajecké Teplice.

STANOVISKO MESTA RAJECKÉ TEPLICE VO VECI MIESTNYCH DANÍ,
KTORÉ INICIOVALI SLK a. s. RAJECKÉ TEPLICE, z ktorého vyberáme



�  5 �

Informácie

DETSKÉ PRÁZDNINOVÉ POPOLUDNIE

17. februára 2005, poèas �kolských prázdnin, OZ
Kultúra v Domèeku zorganizovalo akciu �Detské
prázdninové popoludnie�, kde bolo kopec zábavy.

Najskôr boli deti prizvané k výrobe Afrických masiek,
kde im pomáhali Mathilde z Francúzska a Anissa
z Anglicka, Keï�e deti stále prichádzali, za chví¾u nebolo
vo¾ného miesta v miestnosti, preto sa výroba masiek pre-
sunula aj do ïal�ej miestnosti, kde výrobu masiek koor-
dinovali Virginija z Litvy a Monika zo Slovenska.

Deti boli ve¾mi kreatívne, vyrobili naozaj pekné masky.
S nápadom výroby masiek pri�la Mathilde, francúzska
dobrovo¾níèka: �Bolo ú�asné vidie� deti ako to robia. Ja
som kopírovala tieto Africké masky a deti ich robili z hliny.
Keï�e nehovorím plynulo po slovensky, dorozumievala
som sa s nimi rukami. Bola som skutoène hrdá, keï mi
zaèali rozumie�. Trochu som sa cítila �ialene, ale nevadi-
lo mi to. Na��astie tam boli ¾udia, ktorí mi prekladali, èo
bola dobrá pomoc. Ale pomaly som zaèala rozumie�
a mohla som sa zaèa� uèi� nové slovenské slová. Práca
s de�mi je jednou z najlep�ích ciest ako sa zdokonali�
v jazyku: deti sú ve¾mi pozorné...

Na konci sme mali ú�asnú výstavu masiek, boli dos�
dobré. Mohli sme si predstavova�, �e sú z Afriky...�

Virginija z Litvy spomína èo nasledovalo potom: �Bol
èas sa presunú� von, kde sa okam�ite strhla gu¾ovaèka.
Behali sme v hlbokom snehu, ka�dý chytal ka�dého. Po-
tom sme sa zahrali hru vidlièky, ly�ièky, no�e a ka�dý bol
unavený, mokrý a trochu nám bola zima. Preto sme sa
vrátili do domèeka, kde na nás èakal horúci èaj, keksy
a cukríky.

Keï sa v�etci zohriali, mohli si vybra� èi pôjdu hra�
rôzne hry, alebo budú pokraèova� vo výrobe afrických
masiek.

Usmiate a �iariace tváre nasvedèovali, �e akcia bola
úspe�ná. Ka�dý dostal na cestu sladkos�. Vyrobené
masky budú vypálené a po výstave na Mestskom úrade
si ich deti budú môc� zobra� domov.

ÈINNOS� DOBROVO¼NÉHO HASIÈSKÉHO
ZBORU V POLUVSÍ

V na�om meste pracuje a stretáva sa nieko¾ko dobrovo¾-
ných organizácií. Jednou z nich je aj Dobrovo¾ný hasiè-
ský zbor, ktorý viacerými aktivitami dáva o sebe vedie�.
Prièinením tohto zboru v Poluvsí pristavili po�iarnu zbroj-
nicu, natreli fasádu kultúrneho domu, pre deti vybudovali
detské ihrisko. Z ïal�ej práce treba spomenú� �portovo-
spoloèenské posedenie pri gulá�i, ktoré sme v spoluprá-
ci s MsÚ v R. Tepliciach zorganizovali na chate MsÚ.
Bolo to posedenie celého okrsku è. 9.
Ako ka�dý rok, tak aj ten minulý sme sa pravidelne
� zúèastòovali na IMZ schôdzach okrsku a �koleniach

poriadaných OV
� pravidelne zabezpeèujeme preventívne prehliadky

a ïal�iu drobnú èinnos� v prospech mesta
� èlenovia sa pravidelne zúèastòujú na darovaní krvi
� úèas� na previerke pripravenosti DHZ v Zbyòove
� pravidelná starostlivos� o techniku, ktorej opravám

a údr�be sa pravidelne venujeme
� zúèastnili sme sa na oslavách 80. výroèia zalo�enia

DHZ v dru�obnej obci Poluvsie pri Prievidzi
� boli sme úèastní na spoloènom taktickom cvièení

v Konskej.
Poïakovanie patrí v�etkým, ktorí sa na uvedených èin-
nostiach zúèastnili.   Jozef Knapec, DHZ Poluvsie

POÏAKOVANIE HASIÈOV

Dobrovo¾ný hasièský zbor Rajecké Teplice ïakuje
v�etkým partnerom - sponzorom, ktorí prispeli svoji-
mi vecnými darmi k uskutoèneniu XII. roèníka hasiè-
ského plesu. Ples sa uskutoènil 5. februára vo vstupnej
hale MsÚ Rajecké Teplice. Ïakujeme aj mestu Rajecké
Teplice, primátorovi mesta za poskytnutie priestorov
a pevne veríme, �e sa o rok opä� stretneme. Ïakujeme!

Výbor DHZ

Deti vyrobili naozaj pekné Africké masky.

SLU�BY V MESTSKEJ TR�NICI

  1/ kvetinárstvo - rezané, èrepníkové, umelé kvety,
darèekové predmety, záhradkársky materiál

  2/ drogéria - predajòa drogérie, bi�utérie, videopo�ièovòa
  3/ pekáreò - pekárenské výrobky, potraviny, ryby, �aláty
  4/ predajòa sudového vína, su�eného ovocia,

zberòa TIPOS
  5/ farby, laky, stavebné náradie, záhradkárske

a chovate¾ské potreby
  6/ predajòa �portových potrieb - bicykle, náhradné

diely na bicykle, servis a po�ièovòa bicyklov, �porto-
vé potreby

  7/ predajòa dámskej a pánskej konfekcie, úprava
odevov

  8/ predajòa textilu a obuvi
  9/ predajòa mäso, údeniny, mrazené výrobky
10/ predajòa ovocia, zeleniny, potravinového tovaru
11/ klenoty - predaj a oprava hodín, drogéria
12/ cukráreò - zmrzlina, cukrárenské výrobky
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Hlavnou èinnos�ou na�ej organizácie je poskytova-
nie poradenstva a sociálnych slu�ieb osamelým matkám
s de�mi v núdzi v Domove Gianny B. Molla. Od roku 1998
sme doteraz pomohli s ubytovaním 218 ¾uïom, �enám
a ich de�om, ktoré sa nachádzali v krízových �ivotných
situáciách. Okrem tejto èinnosti ka�doroène organizuje-
me konferenciu s názvom �Vyber si �ivot�. Mnohí obyva-
telia Rajeckých Teplíc sú jej pravidelnými úèastníkmi.

Ïal�ou èinnos�ou neziskovej organizácie je pomoc
rodinám v núdzi v Rajeckom regióne. Mnohým viacdet-
ným rodinám, ale aj rodinám, ktoré za�ívajú násilie, sme
poskytli poradenstvo. Niektorí darcovia prichádzajúci do
ná�ho zariadenia prinesú potraviny, �kolské potreby, hraè-
ky, �atstvo a p. Tieto dary nezostávajú iba pre klientov
domova, ale delíme sa s nimi s ïal�ími rodinami, ktoré
trpia núdzou.

Na na�e kultúrne, èi �portové aktivity pozývame deti
z týchto rodín. Tou poslednou v roku 2004 bola akcia pod-
porená Kontom Orange n. f. Bola to náv�teva filmového
predstavenia �Shrek II.� poèas vianoèných sviatkov. V kine
Centrum v �iline nás v�etkých spolu bolo 136 ¾udí! Boli to
deti so svojimi mamami z domova, zamestnanci s de�mi,
na�i mladí dobrovo¾níci, niektorí obyvatelia z Domova
vïaky so svojimi opatrovate¾kami a deti z Rajeckých Tep-
líc, z Rajca, zo Stránskeho, z Konskej, z Kuneradu,
z Kamennej Poruby i zo �iliny. Z Rajeckých Teplíc i�lo
s nami do kina 20 detí. Vytvorili sme spoloène ú�asnú
komunitu, za�ili sme spolu ve¾a radosti.

V roku 2004 bola na�a nezisková organizácia e�te
sprostredkovate¾om jednej zaujímavej aktivity. Oslovili nás
predstavitelia obèianskeho zdru�enia Deti Dunaja so síd-
lom v Bratislave, �e chcú podpori� talentované deti z ro-
dín nachádzajúcich sa v hmotnej, èi sociálnej núdzi. Takto
bolo finanène v minulom roku podporených 9 detí, ktoré
nav�tevujú Základnú umeleckú �kolu v Rajci. Táto ponu-
ka platí ïalej. Znamená to, �e sa mô�u na nás obráti�
rodièia talentovaných detí z Rajeckých Teplíc, ktoré na-
v�tevujú alebo chcú nav�tevova� rôzne krú�ky, ale nemô-
�u si ich vzh¾adom k svojej zlej finanènej situácii dovoli�.
Staèí zatelefonova� na doleuvedené telefónne èísla, na
ktorých si dohodneme osobné stretnutia s rodièmi.

Aktivity v roku 2005:
� VII. roèník konferencie �Vyber si �ivot�, ktorá sa usku-

toèní 2. apríla 2005 v Rajeckých Tepliciach.
� Patrónkou ná�ho domova pre osamelé matky s de�-

mi v núdzi je talianska lekárka Gianna Beretta Molla,
ktorá bola v minulom roku svätoreèená. Pri príle�i-
tosti výroèia jej úmrtia � 28. apríla � budeme organi-
zova� pú� do Talianska.

� Na�a nezisková organizácia bola v rámci Programo-
vého dokumentu IS EQUAL podporená s projektom
�Nové stratégie v poskytovaní slu�ieb pre zvý�enie
sociálnej inklúzie v Rajeckom regióne�. Mesto Rajec-

ké Teplice má v tomto projekte status èlena rozvojo-
vého partnerstva. Ïal�ími èlenmi rozvojového part-
nerstva sú obèianske zdru�enie Kultúra so sídlom
v Rajeckých Tepliciach a Domov vïaky, zariadenie
sociálnych slu�ieb so sídlom v Rajci. Aktivity projek-
tu sú naplánované na roky 2005 - 2007 a medzi ne
patria: vytvorenie rozvojového partnerstva, vzdeláva-
cie aktivity pre cie¾ové skupiny, vytvorenie pracovných
miest v partnerských organizáciách, vytvorenie pora-
denského centra, organizovanie seminárov, vykona-
nie prieskumov potrieb obyvate¾ov v sociálnej oblasti
a vytvorenie nadnárodnej spolupráce.

Touto cestou chceme poïakova� samospráve mesta
Rajeckých Teplíc a mnohým obèanom za prejavenú po-
moc a podporu. Te�í nás, �e i takýmito aktivitami mô�e
na�a organizácia prispie� k rozvoju Rajeckých Teplíc
a tým i celému Rajeckému regiónu.

        Anna Vere�ová
        riadite¾ka ÁNO PRE �IVOT n. o.

Adresa: ÁNO PRE �IVOT n.o.
Rieèna 10, 013 13 Rajecké Teplice

Telefón: 041 / 549 49 50
0903 534 894

E -mail: apz@marta.sk
Web: www.anoprezivot.sk

Èíslo úètu: 0421339803 / 0900
Slovenská sporite¾òa a. s.

LINKA POMOCI � 0800 12 00 24
- poskytovanie odborného poradenstva bezplatne
  z celého územia Slovenska z pevnej siete.

Aktivity neziskovej organizácie ÁNO PRE �IVOT n.o.

Informácie

INTERNET
V RAJECKÝCH TEPLICIACH

FIRMA NELSON s.r.o.

prevádzkovate¾ regionálnej dátovej siete

RAJECNET
ponúka èasovo a dátovo neobmedzené

pripojenie do siete INTERNET

za fixný mesaèný poplatok od 540.- Sk.

Bli��ie informácie o poskytovaných

slu�bách nájdete na

www.nelson.sk

alebo tel: 0905 929 492, 0910 929 492
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Od októbra mesto Rajecké Teplice realizuje my�lien-
ky medzinárodnej spolupráce v kultúrnej oblasti. Program
Phare cezhraniènej spolupráce podporil v decembri ad-
ventný koncert wilamowického speváckeho súboru
a výstavy ¾udovo-umeleckých výrobkov. Na Vianoè-
ných trhoch sa zúèastnili umelci z Wilamowic s ma¾ova-
nými sklenými výrobkami a obrazmi, mladé dobrovo¾níè-
ky z Litvy, Francúzska a Anglicka zase so svojimi typic-
kými tradiènými výrobkami k Vianociam.

V súèasnosti sa pripravujú propagaèné materiály
o Rajeckých Tepliciach a program pre júnovú slávnos� detí
z Wilamowic a Rajeckých Teplíc.

Projekt poskytne priestor na ïal�ie kultúrne progra-
my poèas Letných slávností a podporí stretnutia reme-
selníkov, podnikate¾ov i organizátorov regionálnej spolu-
práce v oblasti spoloèensko-kultúrnych vz�ahov. Poh¾ad na námestie a budovu úradu vo Wilamowiciach

Spoznávame po¾ské Wilamowice

V Novembri 2004 zaèali realizova� svoju dobro-
vo¾nícku slu�bu (EDS) tri nové dobrovo¾níèky, ktoré
by sa Vám chceli predstavi�.

Anissa hovorí: �Volám sa Anissa Ladjemi, mám
22 rokov a pri�la som z Newcastlu. Práve som ukonèi-
la umeleckú divadelnú �kolu v Liverpoole, kde som tie�
bola uèite¾kou. Na Slovensko som pri�la preto pracova�
ako dobrovo¾níèka, lebo som predtým dvakrát pracovala
v Rumunsku a tam som si zamilovala kultúru a ¾udí z Vý-
chodnej Európy. Tak som chcela spozna� aj iné východ-
né krajiny a pracova� s de�mi. No a keï som poèula o OZ
Kultúra, tak som si povedala, preèo nie? Slovensko je
úplne iné ako Anglicko, ale v dobrom. Niektoré veci sú tu
lep�ie. U� teraz viem, �e keï sa budem vraca� domov,
budem ma� ú�asné spomienky a budem sa chcie� vrá-
ti�."

Ako druhá pri�la Virginija: �Som dobrovo¾níèkou
v OZ Kultúra a som tu na jeden rok. Slovensko som si
vybrala preto, �e to nie je a� tak ïaleko od mojej krajiny
(Litva) a Va�a kultúra nám nie je a� taká vzdialená ako
západná a máte tu krásne hory a milých ¾udí. Pri�la som
z Litvy, krajiny pri Baltickom mori. Zo Slovenska to máte
len cez Po¾sko a ste v na�ej krajine. Ve¾a ¾udí sa pýta, �e
akým jazykom v Litve hovoríme, rusky? Rusko je ná�

sused a keï�e sme patrili do Sovietskeho zväzu, vieme
tento jazyk, ale hovoríme na�ím vlastným Litovským ja-
zykom, ktorý pri�iel z Indoeurópskej vetvy a dnes len Lit-
va a Loty�sko patrí do tejto vetvy.

Posledná z trojice pri�la Mathilde Joud. �Mám de-
vätnás� rokov. Po strednej �kole som nechcela ís� hneï
na univerzitu. Povedala som si, preèo nevypadnú� z Fran-
cúzska. Vïaka mojej vysielajúcej organizácii som si na-
�la organizáciu na Slovensku, OZ Kultúra. U� som bola
predtým na Slovensku 4 mesiace. Robím rôzne aktivity
s de�mi a uèím sa ako pripravi� pre ne aktivity. V budúc-
nosti by som rada pracovala ako sociálna pracovníèka.�

OZ Kultúra realizuje vïaka podpore Nadácie mlá-
de�e Slovenska a z fondu Hodina de�om Nadácie detí
Slovenska  nízkoprahový klub, ktorý sa nachádza
v priestoroch Domèeka (budova oproti kostolu). Ka�dý
utorok a �tvrtok od 14.00 do 20.00 h je mo�nos� vyu�i�
priestory klubu na rôzne aktivity nielen pre èlenov. V klube
realizujeme Filmový klub, hudobné veèery, tvorivé diel-
ne, spoloèenské hry, stolný futbal.

Viac informácií v kancelárii OZ Kultúra 041/5494021.
OZ Kultúra pripravuje v priebehu mesiaca marec

kurz Francúzskeho jazyka pre zaèiatoèníkov. Bli��ie
informácie v kancelárii OZ Kultúra, tel. 041/5494021.

Predstavujeme Vám nové dobrovo¾níèky v OZ Kultúra

Významný projekt
z európskej iniciatívy EQUAL

Viaceré spolupracujúce subjekty z Rajeckej doliny získali podporu vo vý�ke 4 miliónov Sk na projekt vzdelávania
a poradenstva pre okrajové skupiny - nezamestnaných, �eny na dlhodobej materskej dovolenke èi osoby ohrozené
sociálnym vylúèením. Lídrom projektu je Áno pre �ivot, n.o., ktorá pripravuje aj zriadenie bezplatného Centra pora-
denstva v oblasti právnych problémov, psychologických problémov a sociálnych vecí. Projekt sa bude realizova� so
zahraniènými partnermi a potrvá do leta 2007.

Informácie
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Kreativ klub

Obèianske zdru�enie Kultúra
pripravuje pre dospelých tvorivý
a kreatívny klub zameraný na prá-
cu z prírodným materiálom (kar-
tón, výroba svieèok, dekorácie do
bytu, �itie, práca s hlinou, decou-
page....).

V rámci prvého bezplatného
stretnutia 18. 3. 2005 o 16.00 h pri-
pravíme pre potencionálnych úèast-
níkov prezentáciu výrobkov, ktoré
chceme v klube vyrába� a tvori�.

Záujemcovia sa mô�u informova�
na tel. èísle 041/5494021 alebo pria-
mo v kancelárii zdru�enia (zdravotné
stredisko 1. poschodie).

KNI�NICA
KOMUNIKAÈNÉ CENTRUM

Mesto Rajecké Teplice na základe
úspe�ného projektu získalo pre svo-
ju kni�nicu finanèný grant v hodnote
38.000,- Sk z Nadácie otvorenej spo-
loènosti na nový poèítaè s tlaèiaròou
a pripojenie na internet. Cie¾om je vy-
budova� komunikaèné a informaèné
centrum sprístupnené nielen �iakom,
�tudentom, ale aj �irokej verejnosti
a kúpe¾ným hos�om. V súèastnosti
sa pripravuje vybudovanie DSL pri-
pojenia na internet a tým skvalitnenie
slu�by i pre nároènej�ích náv�tevníkov
kni�nice. Internet je prístupný od pon-
delka do piatku od 8.30 do 16.00 h.
Mestská kni�nica ïakuje p. �ejno-
hovi za kni�né dary.

NOVÁ MO�NOS�
ODBERU STRAVY

V rámci plnenia sociálneho programu
mesto Rajecké Teplice po rekon�truk-
cii bývalých skladových priestorov
�kolskej jedálne pripravuje miesto na
odber stravy pre dôchodcov s mo�-
nos�ou priamo sa naobedova�, ale-
bo si stravu zobra� do prenosných
obedárov. Tí, ktorí z rôznych najmä
zdravotných dôvodov nemô�u prís�,
bude im za poplatok strava doveze-
ná ako doteraz.
Noví odberatelia obedov si mô�u od-
ber nahlási� na sekretariáte MsÚ Ra-
jecké Teplice.
Sprevádzkovanie je plánované od
1. apríla 2005.
�kolská jedáleò: tel. 5493 502

NIEÈO NOVÉ

Mesto Rajecké Teplice zabezpeèilo a osadilo v decembri 2004 novú au-
tobusovú zástavku pri �elezniènej stanici v Poluvsí. Ostáva nám dúfa�, �e
nebude po�kodzovaná vandalmi a investícia v sume 100.000.- Sk, bude ne-
ru�ene slú�i� na�im obèanom, ale aj ostatným cestujúcim.

Nová autobusová zástavka v Poluvsí

Informácie, inzercia

ÚSPECH
MATERSKEJ �KOLY

Vo februári na�u materskú �kolu po-
te�ilo vyhodnotenie minuloroènej
medzinárodnej výtvarnej sú�a�e Bo-
húòová paleta. Výtvarná práca Ale-
xandry Oèkovej s názvom �Rodi-
na� bola ocenená bronzovým pás-
mom v technike ma¾ba.
Sú�a�e sa zúèastnilo 186 �kôl zo SR,
ÈR a Po¾ska s 3318 výtvarnými prá-
cami, 412 prác bolo ocenených. Bla-
ho�eláme Sa�ke i pani uèite¾ke La-
covej, ktorá úspe�nú autorku viedla.

            Kolektív pracovníkov M�
            Rajecké Teplice

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 �ILINA, Kálov 3


