2005
Služby v mestskej tržnici
1. kvetinárstvo – rezané, črepníkové, umelé kvety, darčekové predmety, záhradkársky materiál
2. drogéria – predajňa drogérie, bižutérie, videopožičovňa
3. pekáreň – pekárenské výrobky, potraviny, ryby, šaláty
4. predajňa sudového vína – sušeného ovocia, zberňa TIPOS
5. farby – laky – stavebné náradie, záhradkárske a chovateľské potreby
6. predajňa športových potrieb – bicykle, náhradné diely na bicykle, servis a požičovňa bicyklov,
športové potreby
7. predajňa dámskej a pánskej konfekcie – úprava odevov
8. predajňa textilu a obuvi
9. predajňa mäsa – údeniny, mrazené výrobky
10. predajňa ovocia – zeleniny – potravinárskeho tovaru
11. klenoty – predaj a oprava hodín, drogéria
12. cukráreň- zmrzlina, cukrárenské výrobky

Činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Poluvsí
Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý viacerými aktivitami dáva o sebe vedieť. Pričinením tohto zboru
v Poluvsí pristavili požiarnu zbrojnicu, natreli fasádu, kultúrneho domu, pre deti vybudovali detské
ihrisko. Z ďalšej práce treba spomenúť športovo-spoločenské posedenie pri guláši, ktoré sme
v spolupráci s MsÚ v Rajeckých Tepliciach zorganizovali na chate MsÚ.
Ako každý rok, tak aj ten minulý sme sa pravidelne:
- zúčastňovali na IMZ schôdzach okrsku a školeniach poriadaných OV
- pravidelne zabezpečujeme preventívne prehliadky a ďalšiu drobnú činnosť v prospech mesta
- členovia sa pravidelne zúčastňujú na darovaní krvi
- účasť na previerke pripravenosti DHZ v Zbyňove
- pravidelná starostlivosť o techniku, ktorej opravám a údržbe sa pravidelne venujeme
- zúčastnili sme sa na oslavách 80. výročia založenia DHZ v družobnej obci Poluvsie pri Prievidzi
- boli sme účastní na spoločnom taktickom cvičení v Konskej

Niečo nové
Mesto Rajecké Teplice zabezpečilo a osadilo v decembri 2004 novú autobusovú zastávku pri
železničnej stanici v Poluvsí. Ostáva nám dúfať, že nebude poškodzovaná vandalmi a investícia
v sume 100 000 Sk bude nerušene slúžiť našim občanom, ale aj ostatným cestujúcim.

Udialo sa
Vo veľkej sále MsÚ Rajecké Teplice sa 30. – 31. marca 2005 uskutočnilo pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a prezidenta Poľskej republiky Aleksandra
Kwašniewskeho 10. ekonomické fórum Slovensko – Poľsko – Česko.
Na medzinárodnej konferencií dominovali odborné prednášky a obchodné rokovania zástupcov
rôznych firiem zúčastnených štátov. Slovenská obchodná a priemyselná komora ďakuje mestu
Rajecké Teplice za profesionalitu a dobrú reprezentáciu mesta.

Spomienka na majstra Pekaru
So zármutkom sme prijali správu o úmrtí pána Jozefa Pekaru, čestného občana mesta Rajecké
Teplice, ktorý zomrel 5. 4. 2005 vo veku 84 rokov. Jeho životné dielo Slovenský Betlehem
v Rajeckej Lesnej, ktorého je autorom a za ktoré mu bolo udelené čestné občianstvo, už videlo
tisícky ľudí zo všetkých kontinentov. Ďakujeme za toto dielo, ktoré šíri um a šikovnosť
slovenských rezbárov a reprezentuje obec, mesto, región a celé Slovensko ďaleko v zahraničí.

Materská škola prijímala deti
Prijímanie detí sa uskutočnilo na základe podania prihlášky (v mesiaci marec) s priložením
potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Prijímacie konanie sa uskutočnilo v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 540/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 353/1994 Z. z. § 6 odsek 2 a znie:
Počet detí prijatých do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovou a starostlivosťou
nemôže byť vyšší ako:
- 22 detí od 3 do 4 rokov
- 28 detí od 5 do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
- 24 detí od 3 rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky
Pri vyššom počte prihlásených detí ako je možné prijať, prednostne boli prijaté deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veru.
Na Ul. Osloboditeľov v triede 3 – 4 ročných detí zostáva z predchádzajúceho školského roku 12
detí.
Novoprijatých je 13 detí, spolu 25. V triede 5 – 6 ročných detí zostáva 8 detí, z predchádzajúceho
ročníka 17 detí, novoprijatých 6, spolu 31 detí.
V Poluvsí zostáva z predchádzajúceho školského roku 16 detí. Prijatých bolo 8, spolu 24 detí.
Neboli prijaté deti, ktoré sú mladšie ako 3 roky a jedno štvorročné dieťa v Poluvsí.

XI. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka
Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov SR a mesto Rajecké Teplice v sobotu
21. mája 2005 usporadúvajú 11. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka organizované preteky na počesť

nášho rodáka, významného predstaviteľa protifašistického odboja. Na 13 km cross trati sa
predstavia muži aj ženy v 6 kategóriách. Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky. Prvý raz
v histórií pretekov je štart zo Žiliny (telovýchovný areál Žilinského pluku) s cieľom na námestí
v Rajeckých Tepliciach.
Sprievodnými akciami podujatia, za priaznivého počasia, bude zoskok padákom a kultúrny program
na námestí v Rajeckých Tepliciach.

Deň narcisov
Už po deviaty krát organizovala Liga proti rakovine SR Deň narcisov. ZO Únie žien do akcie
prihlásila aj tento rok naše mesto.
Mnohí naši občania, mládež, ale aj kúpeľní hostia sa pridali k dobrým ľuďom, ktorí podporili
finančnú zbierku a na znak porozumenia, spolupatričnosti a pomoci pacientom s onkologickým
ochorením pripli si 8. apríla drobný žltý narcis – symbol boja s rakovinou.
Tento rok sme v Rajeckých Tepliciach vyzbierali sumu 16 250 Sk.
Popri zbierke boli rozdávané aj informačné letáky a brožúrky s tematikou prevencie a príznakov
onkologických ochorení s radami odborníkov.
Všetkým, ktorí v Rajeckých Tepliciach túto humánnu akciu podporili ĎAKUJEME.
za ZO ÚŽ Viera Vitková

Hody Rajecké Teplice 2005
Tohtoročné hodové slávnosti sa niesli v znamení detských programov. Na ten istý termín pripadli
už tradičné Radosti – slávnosti detí k ich Medzinárodnému dňu, ktoré každoročne pripravujú
pracovníci a dobrovoľníci Občianskeho združenia Kultúra. Mesto Rajecké Teplice prizvalo
k organizácií aj Základnú školu a vznikol tak trojdňový program, v ktorom si každý našiel niečo pre
seba. V piatok sa naše deti predviedli v športových a vedomostných súťažiach, spolu s deťmi
z poľských Wilamowic zažili veľa zábavy, našli si nových priateľov, večer opekali pri táboráku,
tancovali, spievali. V sobotu v tvorivých dielňach popustili uzdu svojej fantázii a modelovali
z rôznych materiálov. Popoludní sa zabávali na rozprávkovom divadle, tlieskali rezkým tanečných
rytmom skupine moderného tanca a po poznávacom výlete na Skalky ocenili príjemné melódie detí
MZUŠ z Rajca. V záverečný deň sa predstavila v ohnivom rytme skupina Flamengo a dychová
hudba.

Vydarený výlet do Rajeckých Teplíc
ZO Únie žien v našom meste už niekoľko rokov organizuje aktivity v prospech detí z Detského
domova v Domaniži. Tento raz to bol výlet do nášho kúpeľného mesta. Uskutočnil sa v nedeľu
26. júna a zúčastnilo sa ho 29 detí a 3 vychovávatelia. Deti sa vykúpali na kúpalisku, člnkovali sa

na jazere, videli kultúrny program pred kúpeľným domom. Pochutnali si na domácich koláčoch
a pripravenom občerstvení, dostali lopty a badmingtonové rakety. Z výletu mali veľkú radosť.
Pekný zážitok pre deti sme mohli pripraviť, vďaka pochopeniu sponzorov. Srdečne aj v mene detí
ďakujeme: Slovenským liečebným kúpeľom, a. s. Rajecké Teplice, Fy Staninpex, CK Zenita, ZIPP
Rajec a p. Milanovi Bittovi.

Udalosti, stretnutia, aktivity
- zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva
- Hodová slávnosť v Rajeckých Tepliciach na sviatok Božského Srdca Ježišovho
- IV. ročník celoslovenského Musette festival detí a mládeže v hre na akordeón
- Hodová slávnosť v Poluvsí na sviatok sv. Cyrila a Metoda
- memoriál J. Gabčíka, XI. ročník v cezpoľnom behu (Žilina – Rajecké Teplice)
- cyklistické kritérium SR
- rokovanie s podnikateľskými subjektmi vo veci organizácie letnej sezóny
- zasadnutie Euroregiónu Beskydy v Ostravici (CZ), 5. výročie založenia
- rokovanie o čiastkovej zmene územného plánu mesta
- zhodnotenie doterajšieho fungovania mestskej tržnice
- rokovanie o podmienkach a možnosti zriadenia mestskej polície
- účasť na valnej rade SVS, a. s. Žilina, mesto Rajecké Teplice ako akcionára vodárenskej
spoločnosti zastupoval primátor mesta
- prijatie členov Senior klubu z partnerského mesta Dolní Benešov (CZ) a Wilamowic (PL)
- zasadnutia odborných komisií MsZ
- príprava Letných slávností 2005 (5. – 7. 8. 2005) v Rajeckých Tepliciach
- rokovanie so zástupcami krajinského parlamentu z Nemecka vedený honorárnym konzulom SR vo
Wupertali (D)
- pracovné rokovanie Združenia Rajecká dolina (obce a mestá) za účasti podnikateľov a bankovej
sféry o možnosti ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v Rajeckej doline
- ukončenie školského roka a príprava ďalšieho financovania školy z hľadiska údržby a opravy
budov
- rokovanie s Doprastavom vo veci harmonogramu zemných prác na kanalizačnom zberači
realizovaný SVS, a. s. Žilina cez projekt ISPA
- pokračovanie realizácie projektu Phare CBC – cezhraničná spolupráca SK – PL v oblasti kultúry
a turizmu
- rokovanie o alternatívach zmien autobusovej dopravy v meste v nadväznosti na pokračovanie
príprav projektovej dokumentácie námestia podaním projektu
- prijatie delegácie mesta Dolní Benešov vedenej starostom mesta Dr. Koskom

Encián, kvet našich hôr
Históriu rovnomenného hotela v Rajeckých Tepliciach začal písať v dvadsiatych rokoch minulého
storočia pán Ludevít Stanek, ktorý po návrate z Maďarska postavil svoju reštauráciu. Sen, mať

úspešný podnik ho zrejme priviedol na nápad pomaďarči si svoje meno a názov reštaurácie na
Reštauráciu Szász. Roky mu tento malý prehrešok už dávno odpustili.
Prosperujúcu reštauráciu po smrti majiteľa prevzal pán Redlich, ktorý sa do rodiny Szászov
priženil. Z tohto obdobia tiež pochádza dnešný názov. Nový vzhľad dostavbou podnik získal
paradoxne v čase vojny. Neskoršie ubytovacie kapacity dobudovala Slovenská sporiteľňa, pôvodne
ako evakuačnú náhradu za žilinské administratívne priestory.
Po druhej svetovej vojne bol vedením hotela Encián poverený pán Hrehor Slamka, zať pôvodného
majiteľa pána Szásza. V čase zmien politických pomerov prevzal hotel Encián Komunálny podnik
Rajecké Teplice, neskôr Rajec. Nechajme však fakty a skúsme oprášiť milí pamätníci naše
spomienky. Mladosť strávenú na muzike, na prvom rande, na zábavách. Veľa mien prevádzkarov,
kuchárov, čašníkov, muzikantov a hostí prešlo po lavičke do Enciánu. Možno práve preto nás
všetkých teší, že sa Encián podarilo vrátiť na svoje miesto.
Rozvoj Rajeckých Teplíc sa dotkol aj tohto podniku. Podarilo sa vykonať v krátkom čase veľa
opráv, úprav a všetci sa tešíme na budúcu celkovú rekonštrukciu hotela. Zásluhu na tom má
prirodzene veľa ľudí. Za všetkých hádam najviac nový majiteľ pán Ing. Vladimír Blaha, ktorý
čašou vína prevádzku slávnostne otvoril 28. 7. 2005.

Spoznali sme sa lepšie?
12. septembra 2005 sa spoločným seminárom ukončil projekt podporený z programu Phare CBC
zameraný na rozvoj spolupráce s poľským mestečkom Wilamowice. Kultúra bez hraníc –
Spoznajme sa lepšie. Seminára sa zúčastnili predstavitelia spriatelených miest Wilamowic, Dolního
Benešova a RajeckýchTeplíc, predstavitelia podnikateľskej sféry i mimovládnych organizácií
a zástupcovia samospráv v Rajeckej doline. S príspevkom vystúpil predstaviteľ Žilinského
samosprávneho kraja, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zo Žiliny a odborník na
ekonomickú legislatívu a podnikanie v tých troch susediacich krajinách. Projekt trval 12 mesiacov
a priniesol veľa príležitostí na spoluprácu, spoznávanie poľskej kultúry a mentality, na výmenné
pobyty. Poľskí partneri pripravili podobné zrkadlové aktivity, takže Wilamowice navštívilo viacero
skupín obyvateľov z Rajeckých Teplíc. Programy v oboch partnerských mestách priblížili
účastníkom a návštevníkom kultúrne zvyky, hudbu, ľudové umenie, športové aktivity, ale
i spoznanie okolitých prírodných krás. Projekt priniesol nielen zviditeľnenie mesta, ale otvoril aj
cestu na výmeny ľudí a informácií.

Významná investícia v Rajeckej doline
Mesto Rajecké Teplice získalo nenávratný finančný príspevok v objeme 102 083 € v rámci
iniciatívy spoločenstva INTERREG III.A, SR – ČR na projekt pod názvom „Putovanie Rajeckou
dolinou“.
Hlavným zámerom projektu je potlačiť negatívne trendy, zvýšiť ekonomický význam turizmu
a kvalitu poskytovaných služieb a v konečnom dôsledku využiť existujúci potenciál k posilneniu
sociálno-ekonomického rastu Rajeckej doliny a cezhraničnej spolupráce s regiónmi Českej
republiky. Kľúčovým bodom projektu je vybudovanie turisticko-orientačno-informačného systému

v Rajeckej doline, ktorý bude plne funkčný a bude poskytovať potrebné informácie našim
i zahraničným návštevníkom už v letnej sezóne v roku 2006.
Systém spočíva v inštalácii turisticko-informačných zariadení (PC kiosky, turistické značenia,
informačné tabule), v podpore rozvoja jednotného rezervačného systému a taktiež v podpore pri
obnove turisticko-informačných kancelárii a ich napojení na informačný systém SACR.
Partnermi projektu sú: združenie Rajecká dolina, Žilinský samosprávny kraj, agentúra
EUROFORMES, n. o. Žilina, regionálne združenie CR – Rajecká dolina a mesto Dolní Benešov.

Udalosti, stretnutia, aktivity
- zasadanie Regionálneho združenia ZMIOS Rajecká dolina
- zasadanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
- organizácia Letných slávností 2005
- realizácia projektu z Phare CBC „Kultúra bez hraníc“ SK – PL hranica medzi Rajeckými
Teplicami a Wilamowicami
- rokovanie s vedením SAD vo veci riešenia autobusovej dopravy – variant pri železničnej stanici
- rokovanie so zástupcami Doprastavu vo veci ďalšej výstavby kanalizačného zberača
- príprava a podanie žiadosti o grant z grantovej schémy na podporu regionálnych projektov –
Rekonštrukcia námestia kúpeľného mesta – vypracovanie projektovej dokumentácie
- slávnostné otvorenie školského roka
- prijatie delegácie z Lotyšska
- pracovné stretnutie s vyhodnotením projektu cykloturistických trás v Lúčanskej Malej Fatre
- touroperátori zo Švédska, Fínska a Dánska rokovali v Rajeckých Tepliciach o možnostiach
cestovného ruchu

Regionálne voľby 2005
Volieb do orgánov samosprávneho kraja vo volebných okrskoch č. 1 – Rajecké Teplice, č. 2 –
Rajecké Teplice, č. 3 – Poluvsie sa z celkového počtu 2 297 oprávnených osôb zúčastnilo 509
voličov, t. j. 22,16%.
Vo volebnom okrsku č. 1 – Rajecké Teplice sa volieb zúčastnilo 275 voličov z celkového počtu
1 025 voličov, t. j. 26,83%.
Vo volebnom okrsku č. 2 – Rajecké Teplice sa volieb zúčastnilo 188 voličov z celkového počtu 833
voličov, t. j. 22,57%.
Vo volebnom okrsku č. 3 – Poluvsie sa volieb zúčastnilo 46 voličov z celkového počtu 439 voličov,
t. j. 10,48%.
Priemerná účasť na voľbách do orgánov samosprávneho kraja v meste Rajecké Teplice bola
19,96%.

Meno a priezvisko kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Andrej Sočuvka Ing.
Ján Slota Ing.
Mária Gašicová
Ivan Chaban MUDr.
Peter Dobeš RNDr.
Štefan Zelník MUDr.
Peter Belinský Ing.
Pavel Pavlásek doc. Ing. PhD.
Juraj Marko Ing.
Tibor Mintál Ing.
Jozef Choluj Ing.
Ján Sága Ing.
Ľubomír Bažík MUDr.
Viktor Vallo

Počet platných hlasov
6 187
4 385
4 248
4 218
4 132
3 807
3 803
3 683
3 667
3 589
3 417
3 216
3 171
3 167

2. kolo – 10. 12. 2005
Druhého kola volieb na predsedu Žilinského samosprávneho kraja bolo zapísaných 2 300
oprávnených osôb a zúčastnilo sa 221 voličov, t. j. 9,61%.
Vo volebnom okrsku č. 1 – Rajecké Teplice sa volieb zúčastnilo 115 voličov z celkového počtu
1 028 oprávnených osôb, t. j. 11,19%.
Vo volebnom okrsku č. 3 – Poluvsie sa volieb zúčastnilo 36 voličov z celkového počtu 439
oprávnených osôb, t. j. 11,19%.
V našom meste zvíťazil Ing. Juraj Blanár, ktorému odovzdalo hlas 135 voličov.

Nezabúdajú na najmenších
V materskej škole v Rajeckých Tepliciach vytvárame podmienky pre rozvoj osobností detí. Pani
učiteľky podnecujú rozvoj zručnosti, schopnosti, talentu a vedomostí detí. Mesto Rajecké Teplice
ako zriaďovateľ vylepšuje materiálne podmienky ovplyvňujúce pobyt detí v predškolskom
zariadení. V materskej škole na Ulici Osloboditeľov boli vymenené okná, opravená strecha.
V triede v Poluvsí bola zrenovovaná kuchyňa – výdajňa stravy. Deti v elokovanej triede v Poluvsí
oddychujú na pohodlných nových ležadlách. Pani PaedDr. Hoskovcová oslovila ľudí s veľkým
srdcom, ktorí finančne prispeli k skvalitneniu pohybu detí v MŠ. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli
materskej škole:
lekáreň Mária, cukráreň Bena, UDOS Považská Bystrica, pán Fajbík, pán Ursík, pani Jašari, pani
Dadáková, pán Hančin, pani Vdovičiková, pani Czánová.

Ďakujem aj pánovi poslancovi Ing. Majerskému, ktorý svoju odmenu poslanca venoval elokovanej
triede v Poluvsí. Moje poďakovanie patrí aj OZ KULTÚRA pani Katke Kráľovej, ktorá so svojími
spolupracovníkmi pani Zuzkou Bielikovou a pánom Jankom Nemčekom pripravovali akcie
zamerané na rozvoj zručnosti a tvorivosti detí.
Prostredníctvom OZ v našej materskej škole pôsobili slečna Virginia z Litvy, Matilde z Francúzska,
ktoré obohatili život detí v MŠ.
Verím, že dobrí a ochotní ľudia pomôžu našej materskej škole aj v budúcom roku.
Vlasta Poliačková

