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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 1, marec 2013

Blahoželanie – 28. marec – Deň učiteľov
Gratulujeme učiteľom v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajecké Teplice, 

ktorí učia a pracujú v Základnej škole, Materskej škole, Centre voľného času 

a Školskom klube pri príležitosti Dňa učiteľov. 

Prajeme Vám veľa zdravia a trpezlivosti pri výchove a vzdelávaní našich detí. 

S úctou Peter Dobeš, primátor mesta

Uvedenie knihy do života
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo 
v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice v obradnej sieni 
mesta dňa 18. 12. 2012 kultúrnu akciu, vďaka ktorej sa 
uviedla do života publikácia „Z vŕšku do doliny - ľudové 
odievanie Rajeckej doliny v 1. polovici 20. storo-
čia”. Autorky kníh: Mgr. Júlia Marcinová-Knapcová 
a Soňa Jamečná zrealizovali etnologický výskum 

ľudového odievania v 
19 obciach a mestách 
počínajúc Čičmanmi 
a končiac Lietavskou 
Svinnou. Každej obci 
je venovaná osobitná 
kapitola a tak sa aj Vy, 
milí obyvatelia Rajeckých Teplíc a Poluvsia, môžete dozvedieť viac o našej histórii 
a taktiež o ľudovom odievaní - krojoch našich predkov. V publikácii nájdete okrem 
informácií o odeve aj množstvo historických fotografií. Publikáciu si môžete kúpiť 
alebo objednať v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline (Makovického dom), prí-
padne cez Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach. Cena publikácie je 18 eur. 

Autor fotografií: Milan Kosec

Začína sa najkrajšie obdobie roka - dlho očakávaná jar spolu so svojimi 
neopakovateľnými krásami a kvitnúcimi kvetmi.

Toto slávnostné obdobie sa aj v našom meste spája s tradičnými zvykmi 
Veľkej noci. Staré zvyky sa pomaly vytrácajú ale v našich srdciach ostáva 

kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten pravý by mal zostávať v našich srdciach nielen počas Veľkonočného obdobia, 
ale počas celého roka. Prajem Vám veľa radosti a nádeje z týchto sviatočných dní.

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov želá v mene pracovníkov MsÚ a poslancov mestského 
zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach                             Peter Dobeš, primátor mesta

Prijmi náš pozdrav krátky
Na veľkonočné sviatky
V zdravom ich dobrom preži
veselý, šťastný, svieži.

Sviatky plné milosti
Požehnania hojnosti
Od vzkrieseného Spasiteľa
srdce naše s láskou želá.
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Informácie

Zo XIV. zasadnutia mestského zastupiteľstva
konaného 14. 2. 2013

Na zastupiteľstve poslanci udelili čestné občianstvo mesta Rajecké Teplice 
vysokoškolskému pedagógovi, hudobnému skladateľovi a teoretikovi, diplo-
matovi a publicistovi Doc. PhDr. Jánovi Szelepcsényimu, PhD.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zásady poskytovania jednorazových  
sociálnych dávok. Dôvodom je skutočnosť, že neustále rastú životné nákla-
dy spojené s bývaním, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom občanov. 
Tento príspevok je zvlášť nepostačujúci v prípade, keď sa poskytuje celej 
rodine s viacerými školopovinnými deťmi.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam boli vypracované zásady po-
skytovania jednorazových sociálnych dávok. Tento návrh umožňuje zvýšiť 
v mimoriadnych krízových sociálnych situáciách sumu sociálnej dávky 165,- 
EUR až  o 100 %, na 330,- EUR. 

Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj investičným zámerom projektu 
Zariadenia pre seniorov a sociálnych služieb v objekte bývalej materskej 
škôlky. Tu je situácia  komplikovaná, nakoľko sa tu prelína súkromný pod-
nikateľský zámer s ručením majetkom obce.

Ďalej boli schválené dotácie mesta podľa VZN č. 66/2011 pre organizácie 
vykonávajúce činnosť na území mesta. 

Upozorňujeme na povinnosť organizácií robiť vyúčtovanie týchto dotácií 
a dvakrát ročne predkladať správu o využití poskytnutých dotácií na zverej-
nenie v mestskom časopise.

TJ Slovan - šachový oddiel  1 830 EUR
TJ VTJ Rajecké Teplice futbalový klub 3 900 EUR
Chor CORDIS JESU        200 EUR
Športový klub – Lojzo Poluvsie        300 EUR
Senior klub         400 EUR
Klub Nádej           400 EUR
Únia žien – ZO        200 EUR
Mládežnícky zbor JUVENES DEI       150 EUR
OZ kultúra         200 EUR
Áno pre život n.o.        400 EUR
Horolezecký klub RT        120 EUR
Cyklistický spolok  1 000 EUR
Tenisový oddiel        120 EUR
Volejbalový oddiel            80 EUR

Dôležitým bodom programu bolo financovanie Centra voľného času 
(CVČ). Nakoľko vláda SR znížila príspevky pre CVČ  takmer o 60 %, zo 
135 EUR na 62 EUR na dieťa od 5 do 15 rokov na rok. Znamená to, že 
financovanie CVČ je zabezpečené maximálne do konca školského roka 
2013.  Poslanci v tejto súvislosti schválili zvýšenie poplatkov za návštevu  
jednotlivých krúžkov v CVČ o 30 %. Uložili riaditeľke CVČ hľadať aj iné zdroje 
na financovanie chodu CVČ. Mesto bude na CVČ posielať do júna 2013 
dvojnásobok sumy určenej vládou SR. Tým sa však finančné prostriedky 
vyčerpajú už v júni.

Finančnou situáciou sa budú poslanci zaoberať na ďalších zasadnutiach 
MsZ.

Poslanci sa zaoberali možnosťou realizácie chodníka v Poluvsí pozdĺž cesty 
1/64 formou rozšírenia komunikácie v smere Rajec - Žilina po pravej strane.

Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti neschválili realizáciu  postupného 
odovzdávania splaškovej kanalizácie pre SEVAK Žilina. Navrhli však zrealizo-
vať prieskum za účelom výstavby novej lokality „Podháje“ v k.ú. Poluvsie.

pokračovanie na str. 3

Mesto informuje....
APHRODITE – Slovenské lie-

čebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o 
dňa 26. 11.  2012 požiadali Mesto 
Rajecké Teplice o vydanie súhla-
su na výrub 5 stromov druhu lipa 
malolistá. Po posúdení ekologických 
a estetických funkcií drevín a v súlade 
so stanoviskom Štátnej ochrany prí-
rody, Správy Národného parku Malá 
Fatra mesto vydalo súhlas na výrub  
1 lipy rastúcej v areáli vonkajších ba-
zénov, ktorá má poškodenú korunu 
a pôsobí neesteticky. Mesto nevydalo 
súhlas na výrub 4 líp nachádzajúcich 
sa pred hotelom Veľká Fatra. 

OSŽ Slovakia, a.s., Hotel Skalka 
predložili Mestu Rajecké Teplice pro-
jekt obnovy parku v okolí Hotela 
Skalka, ktorého realizácia sa začala 
v jeseni 2012 v časti za železničným 
priecestím. V rámci obnovy zelene 
požiadali mesto o vydanie súhlasu na 
výrub väčšieho počtu drevín z dôvo-
du odstránenia poškodených stromov 
a uskutočnenia výchovných zásahov 
najmä pozdĺž železničnej trate. 

Mesto Rajecké Teplice zabezpe-
čuje vypracovanie projektu obno-
vy verejnej zelene na mestských 
pozemkoch (mestskom sídlisku a v 
areáli základnej školy,..). V súlade 
s projektom sa uskutoční výrub 
stromov, ktoré sú v zlom zdravotnom 
stave a neplnia ekologické a estetické 
funkcie v rámci existujúcej zelene.

V polovici februára  sa mestu 
podarilo zrealizovať digitalizáciu 
prvej časti kroniky mesta Rajecké 
Teplice. Je umiestnená na web strán-
ke mesta www.rajecke-teplice.sk 
a má slúžiť občanom, študentom, 
návštevníkom, ktorí sa zaujímajú 
o históriu. Postupne budú pribúdať 
aj ďalšie časti kroniky.

V mesiaci december 2012 
a februári 2013 sa uskutočnili 
Výročné členské schôdze dobro-
voľných hasičských zborov v Po-
luvsí a v Rajeckých Tepliciach, kde 
boli podané správy o činnosti výborov 
DHZ, správy o hospodárení  a ná-
sledne boli predložené a schválené 
plány prác na rok 2013.
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Spoločenská kronika
Narodení

Lucia Hrdá 12. 12. 2012
Rebeka Barčiaková 10. 12. 2012
Šarlota Dubcová 13. 12. 2012
Tomi Szaniewski 14. 12. 2012
Lucia Urbanová 16. 12. 2012
Matej Valkovič 1. 1. 2013
Alžbeta Moravcová 3. 1. 2013
Nela Záňová 3. 1. 2013
Nela Tretinová 3. 1. 2013
Soňa Repková 8. 1. 2013
Aneta Hönsch 17. 1. 2013
Šimon Urban 27. 1. 2013

Opustili nás
Mária Mikolková 12. 12. 2013
Jozefa Lištiaková 15. 12. 2012
Anna Baráková 30. 12. 2012
Margita Knapcová 13. 1. 2013
Ján Piala 20. 1. 2013
Ivan Dolinay 19. 2. 2013

Informácie

Poslanci schválili bankový subjekt na financovanie I. etapy rekonštruk-
cie verejného osvetlenia. Stala sa ním SLSP, ktorá pri určitých úsporách 
poskytuje nenávratný príspevok až do výšky 20 %.

Zápisnicu z rokovania ako aj výpisy z uznesenia MsZ konaného 14. 2. 
2013 nájdete na stránke mesta www.rajecke-teplice.sk 

           Igor Masaryk

pokračovanie zo str. 2

Zo XIV. zasadnutia mestského zastupiteľstva
konaného 14. 2. 2013

Udalosti – stretnutia – aktivity
-  rokovania o vytvorení denného stacionára 
-  zasadnutie správnej rady Združenie obcí Rajecká dolina vo veci  

separovania komunálneho odpadu
- rokovanie o príprave cyklomaratónu 
- zasadnutie prezídia Euroregiónu Beskydy
- príprava a prerokovanie žiadosti – Európa pre občanov – a jej odo-

slanie do Bruselu na podporu aktivít Kultúrneho leta
- zasadnutie Spoločného obecného úradu Rajecké Teplice, Kunerad, 

Stránske a Kanenná Poruba vo veci vyúčtovania r. 2012 a plán s roz-
počtom pre r. 2013

- rokovanie s bankovými inštitúciami vo veci finančného krytia rekon-
štrukcie verejného osvetlenia I. etapa

- účasť mesta Rajecké Teplice na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 
Bratislava v rámci Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká 
dolina

- rokovanie so zástupcami investorov vo veci rekonštrukčných prác 
športovej haly vo vlastníctve Slovenských liečebných kúpeľav a,s. 
Rajecké Teplice

- účasť na valnom zhromaždení Krajskej organizácie cestovného ruchu 
Žilinského turistického kraja za Oblastnú organizáciu cestovného 
ruchu Rajecká dolina

- prijatie poľskej delegácie z Wilamowic v rámci cezhraničnej spolu-
práce základných škôl

- prijatie delegácie predstaviteľov Slovenského zväzu turistov
- prejednanie návrhov na Kultúrne leto 2013
- vyhodnotenie úloh uznesení Mestského zastupiteľstva, príprava 

zasadnutia Mestskej rady
- účasť zástupcov mesta na výročnej členskej schôdzi Dobrovoľných 

hasičských zborov Poluvsie a Rajecké Teplice

Kalendárium akcií 2013

- XII. ročník festivalu EUROMU-
SETTE - GOLDEN TANGO 2013 
– medzinárodný akordeónový 
festival v dňoch 29. – 30. 5. 2013

- Fatranský MTB maratón Rajecké 
Teplice 2013 - 8. Ročník cyklistickej 
súťaže organizovaný v spolupráci 
ŠK CYKLOPOZITÍV Žilina s Mes-
tom Rajecké Teplice dňa 1. 6. 
2013.

- Hodová slávnosť Rajecké Teplice 
Otvorenie kultúrneho leta 2013 
– v dňoch 8. – 9. 6. 2013, hodový 
šachový turnaj o pohár primátora 
mesta.

- Hodová slávnosť na sviatok sv. 
Cyrila a Metoda v Poluvsí – oslavy 
jubileí – 530. výročie prvej písomnej 
zmienky o Poluvsí, 85. výročie za-
loženie Dobrovoľného hasičského 
zboru Poluvsie, 20. výročie posvä-
tenia kostola sv. Cyrila a Metoda 
v dňoch 4. – 5. 7. 2013

- Letné slávnosti 2013 – hlavné 
podujatie Kultúrneho leta, hudobné 
a folklórne skupiny, výstava gladiol, 
jarmok, ľudové remeslá v dňoch 20. 
– 21. 7. 2013.

Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice
Vás pozýva na remeselný kurz

Úžitkové koše – termín  6. 4. 2013 (sobota)
(klasická technika pletenia košov z vŕbového prútia)

Miesto a čas kurzu: Od 9.00 - 15.00, 
Komunitné centrum Domček /oproti kostolu/  
Poplatok 10,- Eur, deti a dobrovoľníci 3,- Eurá

Informácie: 0903/566846, 0903/681944, 
www.ozkultura.sk, ozkultura@nextra.sk 

Je potrebné sa prihlásiť vopred. Ďakujeme za porozumenie.
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Informácie

Čestný občan Rajeckých Teplíc – Doc. PhDr. Ján Szelepcsényi, PhD.

Ján Szelepcsényi  sa narodil 
5. 10. 1937 v Žiline. Pôsobil vo 
viacerých oblastiach kultúrneho 
diania a vo viacerých tvorivých 
odboroch. 

Významná bola aj jeho činnosť 
organizátora hudobných podujatí 
a festivalov (autor a realizátor kon-
cepcie Bratislavských hudobných 
slávností, Kultúrneho leta a ďalších 
festivalov). 

Vývoj slovenskej masmediálnej 
kultúry ovplyvnil ako zakladateľ 
a vedúci tajomník Zväzu sloven-
ských filmových a televíznych 
umelcov, i ako skladateľ počet-
ných filmových hudieb a hudieb 
k televíznym inscenáciám.

Dirigentské pôsobenie Jána 
Szelepcsényiho na koncertných 
pódiách i v nahrávacích štúdiách 
bolo sústredné na Ľudový spevokol 
učiteľov Slovenska, Spevácky zbor 
Lúčnica, Slovenský filharmonický 
zbor Štátnej opery a baletu v Ankare 
a zbor Tureckého rozhlasu a televízie 
v Ankare.

 V diplomacii pôsobil ako prvý 
slovenský veľvyslanec v Ankare 
(Turecko) po vzniku samostatnej 
SR, o.i. aj ako člen delegácie 
SR na zasadnutiach komisie 
OSN pre ľudské práva ako aj na 
konferenciách organizovaných 
Ministerstvom kultúry SR.

Vo vedeckej oblasti sa Ján 
Szelepcsényi zaoberal problemati-
kou sociálnej komunikácie a etikou 
hospodárskych a kultúrnych aktivít 
človeka. 

Bol pravidelným hosťom medzi-
národných podujatí organizovaných 
Svätou Stolicou o problematike 
kultúry v treťom miléniu, ako aj pra-
covných podujatí duchovnej služby 
armády Rakúskej republiky k etic-
kým otázkam pôsobenia armády 
v súčasnosti.

Paralelne s pedagogickými 
a umeleckými aktivitami sa rozvíjala 
jeho publicistická činnosť v tlačových 
aj elektronických médiách, ktorú 
Združenie slovenských novinárov 
ocenila Cenou Ľudovíta Štúra za 
celoživotné dielo. Je autorom 5 kníh 

a o i. niekoľkých článkov o Rajeckých 
Tepliciach a scenára dokumentárne-
ho filmu Rajecké Teplice, odvysiela-
ného v STV.

Dielo Jána Szelepcsényiho ocenil 
minister kultúry SR udelením Zlatého 
dvojkríža za zásluhy o rozvoj sloven-
skej kultúry. 

V Rajeckých Tepliciach sa zozná-
mil aj so svojou manželkou RNDr. 
Annou Szelepcsényiovou, CSc., 
rod. Weidlichovou. Manželkina mat-
ka Mária bola učiteľkou v RT, otec 
Jozef bol pracovníkom ONV v Žiline 
a ako kultúrny aktivista po dlhé roky 
zabezpečoval chod kina v RT.  Obaja 
rodičia manželky sú pochovaní na 
cintoríne v RT.

Manželka Jána Szelepcsényiho 
Anna bola vedeckou pracovníčkou 
v oblasti výskumu a kontroly liečiv. 
Teraz je na dôchodku.

Syn Jána Szelepcsényi Róbert 
sa zaslúžil o rozvoj vedy o počítaní 
(computer sciences), kde mu za 
významný teoretický objav bola 
v USA udelená Goedelova cena. 
V súčasnosti je podnikateľom v ob-
lasti informačných technológií.

Ján Szelepcsényi  pripravil pre 
STV sériu rozhovorov BEZ FRAKU 
s Jánom Chryzostomom kardiná-
lom Korcom, ktorý má k Rajeckým 
Tepliciam a Poluvsiu osobitne vrelý 
vzťah.

Z dodaných materiálov spracoval 
Igor Masaryk

Vážení občania, milí čitatelia,
práve máte v rukách 1. číslo Spravodajcu v roku 2013. Čas prináša zmeny aj k našim mest-

ským novinám. V snahe zachovať informovanosť a zároveň šetriť prostriedky, bude Spravodajca 
vychádzať kvartálne 4 krát do roka. Chceme viac využiť internetovú komunikáciu a elektronickú 
formu Spravodajcu, ktorú si nájdete  na  web stránke mesta. 

Pre tých, čo internet nepoužívajú ostane tlačená forma, ale takýto odber treba nahlásiť do 
15. mája 2013 na sekretariáte MsÚ, alebo na č.t. 5099060.

V súčasnosti vychádza 850 ks, výtlačok je viazaný na popisné číslo domu.  

S úctou ďakujeme Ing. Vladimírovi Blahovi, ktorý po dobu 13 rokov podporoval a spon-
zoroval mestské noviny a takto pomohol v informovanosti občanov nášho mesta.

Ešte raz srdečne ďakujeme.
        Redakčná rada



– 5 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

Na úvod odzneli príspevky 
predstaviteľov oboch partnerských 
regiónov, Ing. Olgy Tkáčovej, pred-
sedníčky združenia obcí Mikroregion 
Luhačovské Zálesí a RNDr. Petra 
Dobeša, predsedu Združenia obcí 
Rajecká dolina. Manažér projektu, 
Mgr. Michal Gondžár, oboznámil 
účastníkov konferencie so zameraním 
projektu, v rámci ktorého je časť ak-
tivít orientovaná na environmentálnu 
výchovu obyvateľov oboch regiónov, 
študentov, učiteľov, orgánov verejnej 
správy a samosprávy. Aplikačná časť 
projektu zahŕňa aktivity zamerané na 
likvidáciu inváznych rastlín, obnovu 
brehových porastov a realizáciu 
opatrení na ochranu pred povodňami 
(na slovenskej strane sa uskutočnia 
v povodí Rajčianky a jej prítokov). 
V šiestich odborných prednáškach 
boli prezentované vybrané druhy 

Konferencia o inváznych rastlinách
Združenie obcí Rajecká dolina a Mikroregion Luhačovské Zálesí v spolupráci s OZ Tilia dňa 17. januára 

2013 v Rajeckých Tepliciach zorganizovali úvodnú konferenciu k projektu „Ochrana biodiverzity význam-
ných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí,“ ktorý je realizovaný prostredníctvom 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. 

Konferencia bola venovaná problematike výskytu, šírenia a likvidácie inváznych druhov rastlín a zúčast-
nili sa na nej zástupcovia samospráv, štátnej správy, mimovládnych organizácií, štátnej ochrany prírody, 
ako aj odborná verejnosť z ČR a SR. 

inváznych rastlín, stratégia a dôsled-
ky ich šírenia, spôsoby likvidácie a 
zároveň boli porovnané príslušné 
legislatívne normy platné v Českej 
republike a na Slovensku. 

Popoludní program pokračoval 
exkurziou v rázovitej obci Čičmany, 
ktorej atmosféru umocnila bohatá 
snehová nádielka.

Vzhľadom na súčasné rozšírenie 
inváznych rastlín a nebezpečenstvo 
s ním spojené treba zvýšenú pozor-
nosť venovať práve osvete, ktorá 
v tejto oblasti absentuje, a práve 
prostredníctvom projektu môžu 
samosprávy informovať občanov 
o hroziacich rizikách. Invázne rast-
liny sú nepôvodné druhy, ktoré sa 
k nám rozšírili z rôznych krajín ná-
hodne alebo pričinením človeka (ako 
okrasné, medonosné, liečivé), veľmi 
rýchlo sa rozširujú a vytláčajú naše 

pôvodné druhy rastlín, čím dochádza 
k znižovaniu biologickej rozmanitos-
ti. Rýchlo sa prispôsobujú novému 
prostrediu, sú schopné prežívať aj 
v nepriaznivých podmienkach, ľahko 
sa rozmnožujú a nemajú prirodzených 
nepriateľov.  Obsadzujú opustené sta-
novištia ako sú železničné násypy, 
navážky zeminy, skládky odpadov, 
často sa šíria na svahoch pozdĺž vod-
ných tokov. Medzi najnebezpečnejšie 
patria boľševník obrovský, pohánko-
vec japonský, netýkavka žliazkatá 
a zlatobyľ kanadská, pomerne čas-
tá je slnečnica hľuznatá známa ako 
topinambur (obrazová príloha zadnej 
strany obálky). 

Riziko rozširovania týchto rastlín 
by sa podstatne znížilo starostlivosťou 
o opustené plochy a zabezpečením 
ich trvalého využívania.  

             Pokračovanie na str.8.

Projekty v meste Rajecké Teplice
V roku 2012 mesto Rajecké Teplice podalo viacero žiadostí o dotácie, granty a nenávratné finančné prostried-
ky z EÚ.

-  projekt na realizáciu dopravného 
ihriska v areáli Základnej školy 
z Nadačného fondu Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis bol 
schválený a zrealizovaný

-  projekt s názvom Oáza detskej 
radosti (rekonštrukcia detského 
ihriska), bol schválený ako rezervný 
projekt pre podporu z prostriedkov 
EÚ

- projekt Čisté ovzdušie pre kú-
peľné mesto Rajecké Teplice z 
Environmentálneho fondu na kúpu 
traktora – čaká na vyhodnotenie

-  projekt na Zateplenie zdravotného 
strediska, ktorý bol tiež podaný na 
Environmentálny fond – čaká na 
vyhodnotenie

V roku 2012 boli zrealizované  
tieto projekty:

-  „300 m pre spoločný cieľ“ výstavby 
bikrosovej dráhy.

-  „Bezpečné kúpeľné mesto Rajecké 
Teplice“ - vybudovanie kamerového 
systému v centre mesta. Kamerový 
systém bol zrealizovaný v priebehu 
mesiacov júl - august 2012.

 V rozširovaní kamerového systému 
chceme pokračovať.

-  Osvetlenie minifutbalového ihriska 
– realizované koncom roku 2012

V januári 2013 boli podané žia-
dosti o dotácie na Ministerstvo kultúry 
SR na nákup knižničného fondu a  na 
obnovu zariadenia mestskej knižnice 
– regály, kreslá, poličky.

Ďalšia žiadosť bola podaná do 
Bruselu v rámci programu Európa 

pre občanov – stretnutie občanov 
partnerských miest. V prípade 
úspešnosti projektu by sa takéto 
stretnutie uskutočnilo v júli, počas 
Letných slávností. 

V našom meste by sme privítali 
delegácie z partnerských miest: 
Wilamowice  (Poľsko), Dolní Benešov 
a Pozlovice  (Česká republika).       

                           Marta Zafková 
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V poznávaní zaujímavých 
rodákov pokračoval Senior klub 
v spolupráci s mestom, besedou 
s ďalším rodákom, ktorý sa s nami 
podelil o zážitky a skúsenosti pri 
zdolávaní vrcholov Zeme - s úspeš-
ným horolezcom p. Antonom 
Dobešom. V Rajeckých Tepliciach 
prežil detstvo, dospievanie. Mnohí 
sa na neho pamätáte. Má tu ešte 
dosť priateľov. Žije v Uhrovci okres 
Bánovce nad Bebravou kde ho ocenili 
titulom športovec roka 2012. Zúčastnil 
sa 7 expedícií na vysoké hory, z to-
ho 2 na osemtisícovky, posledná 
na Mont Everest. Východiskom bol 
Nepál. Tunajší obyvatelia sú podľa 
neho veselí, usmievaví ľudia, ktorí 

Vážení rodičia a priatelia školy!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich 

daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj 
naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nesto-
jí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre 
nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní 
našich aktivít v prospech Vašich detí. 

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy
Informácie do Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane:

majú radosť zo života a nekazia si 
ju zbytočnými starosťami. To je pre 
nich „maňana“. Na poličkách sa im 
darí pestovať zeleninu, uplatňujú sa 

Senior klub spoznáva zaujímavých rodákov

Názov:  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI 
  ZŠ RAJECKÉ TEPLICE o.z.
Právna forma:    Občianske združenie
Sídlo:  Pionierska 95, 013 13 Rajecké Teplice
IČO:    42218811
Viac na www.skolarajecketeplice.edupage.or,
             www.dvepercenta.sk, www.rozhodni.sk 

Rodičovské združenie vzniklo 5. 12. 2011 ako 
organizácia s právnou subjektivitou na základe rozhodnutia 
členov Rady rodičov pri základnej škole Rajecké Teplice. 
Štatutárni zástupcovia organizácie sú Ing. Katarína Kráľová 
a Ing. Daniel Lamoš.       Za Vašu podporu Ďakujeme!

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ RAJECKÉ TEPLICE o.z.

Historické foto z Rajeckých Teplíc

aj ako nosiči. Najviac nás zaujalo 
rozprávanie dokumentované pre-
mietaním záberov. Veľmi zaujímavé 
boli zážitky z výstupov. Horolezca pri 
výstupe prekvapí mnoho krás, ale aj 
nebezpečenstiev. 

Prečo je Anton Dobeš taký 
úspešný? Horolezci pri výstupe na 
vrchol vydávajú veľa síl, riskujú život, 
zdravie. Obdivuhodná je jeho odvaha, 
vytrvalosť, zodpovednosť schopnosť 
vyhnúť sa nástrahám. Hory ho naučili 
byť pokorný, zvážiť vždy viac mož-
ností. Je pokorný, pohodový, obetavý 
- výsledkom je správne rozhodnutie. 
Každý ťažký výstup je víťazstvom: 
nad vrchom, nad sebou, nad nebez-
pečenstvom. 

Zo srdca ďakujeme Antonovi  
Dobešovi za príležitosť spoznať aj 
iné cnosti sveta, svet snehu, ľadu, 
krásy. Za mnohé nové poznatky, 
ktoré nám sprostredkoval.

Želáme mu zdravie, šťastie, ďal-
šie úspechy a radosť zo života.

               Členovia Senior klubu

Stará železničná stanica postavená v roku 1899.



– 7 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

„Aby nás nič neprekvapilo“
 Pod týmto názvom sa uchádzalo Občianske združenie Kultúra o podporu projektu v rámci 5. ročníka Školy 

rodinných financií, ktorý vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska.
Projekt bol podporený, a tak môžeme pre širokú verejnosť ponúknuť bezplatné semináre, kde môžu zís-

kať nový pohľad na všetko, čo sa týka rodinných financií a často aj problémov s nimi spojených.
Keďže sa nedá presne definovať, kto viac potrebuje praktické informácie, rozhodli sme sa  tento projekt reali-

zovať s viacerými skupinami. 
Sú to: študenti SŠ a VŠ, mladí rodičia - ktorí sú na MD alebo RD, stredná a staršia generácia - hlavne 

nezamestnaní, ale uvítame aj zamestnaných ľudí či dôchodcov.
Ak ste sa v niektorej skupine našli a zaujíma Vás problematika financií radi Vás medzi nami privítame. Začiatok 

projektu bude od marca 2013.
Bližšie informácie budú včas uverejnené na:
www.ozkultura.sk, tel. 0903/681944, 0903/566846, ozkultura@nextra.sk

Zámerom projektu 
je prostredníctvom jed-
notlivých aktivít naučiť 
spolupracovať deti zo so-
ciálne ohrozených rodín 
s ich spolužiakmi a ro-
vesníkmi, dať všetkým 
deťom možnosť získať 
a prehlbovať životné, so-
ciálne, či komunikačné 
zručnosti a podporovať 
hodnoty ako porozume-
nie, tolerancia, rešpekt, 
spolupráca, priateľstvo, 
pomoc iným. Projekt 
prebieha v spolupráci 
s Katolíckou spojenou 
školou v Rajci.

Počas trvania projek-
tu prebieha 2x mesačne 
remeselná keramická 
dielňa, kde sa deti učia 
pracovať s hlinou, spo-
znávajú jej vlastnosti, spoločne tvoria 
pekné veci a učia sa posilňovať svoju 
sebadôveru a vytvárať priateľstvá. 

Druhou aktivitou s podobným zá-
merom je fotografická dielňa, na ktorej 
sa deti a mladí ľudia zoznamujú so 
základmi fotografovania, lektor ich 
vedie k pochopeniu, že fotografovať 
neznamená len stlačiť spúšť, ale 

Všetky deti potrebujú porozumenie a rešpekt
„Všetky deti potrebujú porozumenie a rešpekt“ je názov projektu, podporený z Fondu Hodina deťom, 

ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Tento projekt od septembra 2012 realizuje nezisková 
organizácia Áno pre život. 

treba sa na svet vedieť aj správne 
pozerať. 

Ďalšími aktivitami sú seminár 
o rodinných financiách pre mladých 
ľudí, či stretnutia pre učiteľov s od-
borníkom. Učitelia sa môžu naučiť 
spoznávať špecifické potreby svojich 
žiakov a hľadať efektívne spôsoby 
práce so žiakmi počas vyučovania, 
čím by sa mohla uľahčiť ich náročná 
práca. V predvianočnom období deti 
pod vedením dospelých zorganizo-

vali Vianočné trhy, kde prezentovali 
tvorbu remeselnej dielne, mohli využiť 
získané vedomosti a nadobudnúť ďal-
šie životné, sociálne či komunikačné 
zručnosti a organizačné schopnosti. 
V nadchádzajúcich mesiacoch budú 
spomínané aktivity pokračovať a pro-
jekt sa bude naďalej snažiť napĺňať 
svoje ciele.     

Terézia Podolanová, 
Áno pre život n.o, koordinátor 

projektu
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Informácie

Hotel Encián

                                      UBYTOVANIE  
Hotel poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových priestranných izbách s barom, internetom, TV a štýlovým zariadením. 
Ubytovaní hostia majú 20 % zľavu na kúpeľné procedúry v neďalekom kúpeľnom dome Aphrodite. 

SVADBY  Ideálne miesto pre nezabudnuteľnú svadobnú 
hostinu, rodinné stretnutie alebo firemnú akciu. Svadobný obrad 
pripravíme priamo 
v objekte, hostinu 
v salóne pre 26 
osôb, v reštaurácii 
pre 60 a v malom 
salóne pre 12 osôb. 
A to od priaznivých 
20 € na osobu.

Reštaurácia Encián Vás každý piatok a sobotu pozýva na 
posedenie pri živej hudbe, dobrej večeri a kvalitnom víne.

Hotel ENCIÁN, Osloboditeľov 89, Rajecké Teplice 
Tel.: 00421 917 102 079, 00421 915 863 703
E-mail: info@hotelencian.com, www.hotelencian.sk

ZÁBAVA

Boľševník obrovský Netýkavka žliazkatá

Pohánkovec japonský

Zlatbyľ kanadská

Povinnosť likvidovať invázne rast-
liny uvedené vo vyhláške Ministerstva 
životného prostredia ukladá vlastní-

Pokračovanie zo str. 5

Konferencia o inváznych rastlinách
kom pozemkov súčasne platný zákon 
o ochrane prírody a krajiny, podľa 
ktorého je zakázané tieto rastliny do-
vážať, držať, pestovať, rozmnožovať 
a obchodovať s nimi. Výskyt populácií 
inváznych druhov rastlín na území 
mesta možno nahlásiť na Mestskom 
úrade v Rajeckých Tepliciach. 


