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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 4, september 2010

Dnes mi milí čitatelia pripadla úloha pozdraviť 
Vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Skláňame 
sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre 
blaho nášho mesta a celej našej vlasti.

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý 
jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď 
nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo 
krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí.

Minú sa roky. Uprostred starosti i radosti. 
V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je 
tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho 
je tu. Ako voda v rieke  plynie, nezastavuje sa.

Veď oslava Vášho života je hudbou, ktorá 
zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu. 

Ako povedal básnik:

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí
prijmite od nás najkrajšie pozdravy.

                                      S úctou Peter Dobeš
                                      primátor mesta

Vážení starí rodičia, milí spoluobčania. 

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je krásna ako paleta. Stromy ohromujú pestrými 
farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval ho a formoval 
majster život svojimi skúškami, radosťami ale aj starosťami. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. 
Veď boli radosti a boli aj smútky.

V sobotu 11. septembra sa v našej farnosti 
uskutočnila historicky prvá sviatosť birmovania 
od vzniku Žilinskej diecézy. 104 birmovancov 
z Rajeckých Teplíc, Poluvsia a Stránskeho 
prijalo z rúk diecézneho otca biskupa Tomáša 
Gálisa dary Ducha Svätého. Otca biskupa pri-
vítal primátor mesta RNDr. Peter Dobeš s man-
želkou a Jaroslavom Mitašom, starostom obce 
Stránske.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli 
k nerušenému priebehu tejto akcie.         - er -

P o z v á n k a 
– stretnutie s najstaršími
Október – mesiac úcty k starším

Stretnutie seniorov v rámci 
Mesiaca úcty k starším sa uskutoční 
pre občanov starších ako 70 rokov 

v priestoroch Mestského úradu 
14. 10. 2010 (štvrtok)

za účasti primátora mesta 
a poslancov MsZ.

Milí seniori, srdečne Vás pozývame.
Na MsÚ sa môžu prihlásiť tí, ktorí sú 
odkázaní na dovoz a odvoz autom.

P r o g r a m :

13.00 – Sv. omša vo farskom kostole 
v Rajeckých Tepliciach

14.00 – Slávnostný program detí 
materskej a základnej školy

s príhovorom primátora mesta 
– Veľká sála MsÚ

15.00 – spoločenské posedenie 
– Vstupná hala MsÚ Rajecké Teplice

BIRMOVKA
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XXVIII. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
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Z uznesenia č. 6/2010 XXVIII. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 2. 9. 2010 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo

I.   BERIE NA VEDOMIE:

1/   Informatívnu správu o projekte „Spoznajme sa lepšie“
2/   Informatívnu správu o postupe prác na revitalizácii námestia v Rajeckých      

Tepliciach, vrátane likvidácie stavebného odpadu

II.  SCHVAĽUJE:

1/  Zabezpečenie realizácie projektu „Spoznajme sa lepšie“ Mestom Rajecké     
Teplice po schválení žiadosti o NFP

2/  Zaistenie vlastných finančných zdrojov pre mikroprojekt s názvom 
„Spoznajme sa lepšie“  vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t. j. 987 EUR

XXIX. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 7/2010 XXVIII. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 16. 9. 2010 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo

I.  BERIE NA VEDOMIE:

1/  Kontrolu plnenia Uznesenia č. 5/2010
2/  Informatívnu správu primátora mesta o plánovanom projekte Bikrosová
      dráha  v Poluvsí
3/  Udelenie Čestného občianstva Mesta Rajecké Teplice pánovi Miroslavovi       

Košnárovi, ktorý sa vynikajúcimi tvorivými činmi zaslúžil o rozvoj a šírenie       
dobrého mena Mesta Rajecké Teplice na Slovensku i v zahraničí, a to 
organizovaním a propagáciou Medzinárodného  akordeónového festivalu       
Euromusette  a Goldentango

4/  Monitorovaciu správu k rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2010
5/  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Rajecké Teplice za šk. rok 

2009/2010
6/  Hodnotiacu správu MsP o účinnosti dopravného značenia na Ul. J. 

Gabčíka
7/  Žiadosť Elektroenergetických montáží, a.s. Žilina, ul. Pri Rajčianke 6, Žilina       

o vyjadrenie k stavbe: Rajecké Teplice, Stránske – rekonštrukcia, VN 253 
odbočka kúpalisko

8/  Žiadosť Ing. Ladislava Ťažkého, právne zastúpeného JUDr. Evou Hagarovou  
vo veci návrhu na Dohodu o urovnaní 

9/  Žiadosť Juraja Stranianka, bytom: Riečna 341/5, Rajecké Teplice o úpravu   
a predĺženie melioračného potrubia  na Ul. Osloboditeľov popri pozemku        
p. č. 1069/1 KNC v k. ú. Rajecké Teplice

10/  Odstúpenie SLK Rajecké Teplice a. s. od Zmluvy o zabezpečení projek-
tovej dokumentácie zo dňa 01. 08. 2006

11/  Ponuku na spoluprácu Považského múzea – dopravné múzeum v Rajec-
kých Tepliciach

12/  Správu o činnosti OZ Kultúra 1. polrok 2010 v súlade s Uznesením č. 
4/2009

Výzva občanom 
Rajeckých Teplíc

Pracovníci zimnej údržby 
v našom meste sa každoročne 
stretávajú s rôznymi problé-
mami. Najvypuklejší z nich je 
nedisciplinovanosť vlastníkov 
motorových vozidiel pri parkovaní 
na miestnych komunikáciách, čo 
spôsobuje, že odhrabanie snehu 
nie je dôsledné. Kolízne situácie 
vznikajú každoročne najmä na 
Školskej a Zábrežnej ulici. 

Pre dôkladné zabezpečenie 
zimnej údržby žiadame občanov, 
aby na parkovanie počas zim-
nej sezóny nevyužívali miestne 
komunikácie.                       - šp -

Čo je nové
v sociálnej oblasti

Opatrovateľky v Rajeckých 
Tepliciach majú výbornú repu-
táciu. Svedčí o tom spokojnosť 
20 opatrovaných, o ktorých sa 
stará 6 opatrovateliek a 1 opat-
rovateľ.

Okrem bežných služieb, ako 
je nákup, návšteva lekára, podá-
vanie stravy, je to predovšetkým 
osobná zainteresovanosť a láska-
vosť, ktorú opatrovateľky svojim 
klientom poskytujú.

V sociálnej oblasti je nezane-
dbateľné aj poskytovanie obedov 
pre seniorov. Túto službu využíva 
52 občanov.                         - jh -

l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l

l Technické a programové 
vybavenie energetických 

dispeèingov a elektrických 
staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Kálov 3

ENERGODATA
RIADIACE SYSTÉMY
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XXIX. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

13/  Informáciu primátora mesta o organizačno-technickom zabezpečení 
Referenda 2010 

14/  Žiadosť Jany Vdovičíkovej, bytom: Poluvsie 84 zo dňa 10. 09. 2010
15/  Informáciu o povodňovej situácii z 15. 08. 2010  a odstraňovaní povod-

ňových škôd na majetku mesta 
II.  SCHVAĽUJE:
1/  Zmenu č. 2 prílohy č. 1 VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie na pre-

vádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území Mesta Rajecké Teplice

2/  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
3/  Návrh poplatkov Centra voľného času Rajecké Teplice na šk. rok 2010/

2011 
4/  Žiadosť Elektroenergetických montáží, a. s. Žilina, Ul. Pri Rajčianke  6, 

Žilina o odsúhlasenie projektu stavby:  Poluvsie,  Medzihorská zahustenie 
TS pre rekreačné chaty v oblasti

5/  Žiadosť Štefana Tkáčika, bytom: Zátočná 227/9, Rajecké Teplice o zmenu 
ÚPN SÚ Rajecké Teplice na zadanie a vypracovanie  Doplnku č. 8 vo veci 
umiestnenia penziónu na pozemkoch p. č. CKN 548/1, 549, 550, 551/5 
– 551/11  v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou na náklady žiadateľa

6/  Priznanie mimoriadneho jednorázového príspevku vo výške 160,- eur  pani 
Jane  Vdovičíkovej, Poluvsie 84 z dôvodu odstránenia následkov povodne 
zo dňa 15. 08. 2010  

7/  Žiadosť Albína Čapeka a manželky Margity o umiestnenie spomaľovacieho      
pásu na Ul. 1. Mája

III.  ZAMIETA: 
1/  Žiadosť Ľuboša Knapca a Anny Knapcovej, bytom: Rozkvet 2010/24 2,
      Považská Bystrica o uzavretie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy s vecným 

bremenom práva prechodu a užívania nehnuteľnosti p. č. 245/4 v k. ú. 
Poluvsie v súlade s GP č. 35407328-017/204 ako prístupovej komunikácie 
k rodinnému domu  č. súp. 117 a trvá na pôvodnom Uznesení  č. 5/2008,       
v časti II. Schvaľuje, bod 7/

2/  Žiadosť Ing. Ladislava Ťažkého, právne zastúpeného JUDr. Evou Hagarovou  
vo veci návrhu na Dohodu o urovnaní vlastníckeho vzťahu p. č. CKN 277/1 
o výmere 533 m2 v k. ú. Rajecké Teplice vo vlastníctve Mesta Rajecké 
Teplice titulom vydržania

3/  Žiadosť Martina Pohánku, bytom: Mudrochova  929/7, Rajec o schválenie 
štúdie predĺženia inžinierskych sietí k výstavbe RD na p. č. CKN 1042/19       
a 1042/18 v k. ú. Poluvsie 

IV.  UKLADÁ:
1/  MsÚ vyzvať žiadateľa Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina, Ul. Pri  

Rajčianke 6, Žilina o predloženie podrobnej dokumentácie s vyznačením 
podzemného vedenia až  za obytnú zónu k. ú. Rajecké Teplice a obytnú 
zónu k. ú. Stránske, a takto upravenú dokumentáciu predložiť na schvá-
lenie Mestu Rajecké Teplice a Obci Stránske

2/  MsÚ rokovať so žiadateľom Jurajom Straniankom, bytom: Riečna 341/
5, Rajecké Teplice o úprave a predĺžení melioračného potrubia  na Ul.       
Osloboditeľov popri pozemku p. č. 1069/1 KNC v k. ú. Rajecké Teplice

      s vyústením do toku Rajčanka
3/  MsÚ vyzvať JUDr. Evu  Hagarovú na predloženie návrhu Dohody o urov-

naní vlastníckych vzťahov pozemku p. č. CKN 277/1 v k. ú. Rajecké       
Teplice

Aktuálne z Lipovej aleje

Napriek častým dažďom a náročnej 
práci v zamokrenom teréne v Li-
povej aleji sa opäť zmenila tvár 
tohto zeleného miesta. Počas let-
ných mesiacov boli odstránené 
skládky odpadu, náletové dreviny 
a vyrovnaná časť terénu. V ďalšom 
období vďaka podpore Nadácie 
Ekopolis v grantovom programe 
Zelené oázy pribudnú lavičky, no-
vé stromy v aleji a ďalšia zeleň na 
Farskej ulici. Terénne úpravy v zá-
padnej časti aleje, ako aj obnovu 
druhého chodníka, zrealizujeme 
z prostriedkov grantu Nadácie 
Orange. Za práce v Lipovej aleji 
ďakujeme dobrovoľníkom z Rajec-
kých teplíc, Oddeleniu technických 
služieb Mesta Rajecké Teplice, fir-
mám VOMS, s.r.o., a Flóragarden 
– Anton Murčo. 
Okrem obnovy aleje sa snažíme 
zistiť informácie o histórii a prí-
behoch tohto miesta.
Prosíme obyvateľov, ktorí majú 
informácie, dokumenty a staršie 
fotografie týkajúce sa Lipovej ale-
je, aby ich priniesli na zapožičanie 
pracovníkom Oddelenia kultúry 
a vzdelávania MsÚ v Rajeckých 
Tepliciach. Ďakujeme.           - es -

Upozornenie
pre zber PET-fliaš

Dovoľujeme si opätovne 
upozorniť občanov, že vrecia 
s PET- fľašami sú povinní vyložiť 
v deň zberu do 7,00 hodiny rána, 
inak im uvedený odpad nebude 
odvezený.

Z finančných a prevádzkových 
dôvodov nie je možné vracať sa 
k akejkoľvek domácnosti dvakrát. 
Vrecia nebudú odvezené ani v prí-
pade, že v nich bude iná komodita 
ako PET-fľaše.                      - pp -
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Spoločenská kronika

Narodení

Sabina Kmetíková 1. 7. 2010

Aurélia Glosová 15. 7. 2010

Andrej Csókás 2. 8. 2010

Deborah Verešová  20. 8. 2010 

Manželstvo uzavreli

Radoslav Dolník 

a Viera Tkáčiková 3. 7. 2010 

Branislav Matúš 

a Martina Zimanová 7. 7. 2010 

Rastislav Mladšík 

a Katarína Bieliková 21. 7. 2010

Ján Knapec 

a Veronika Muráriková 31. 7. 2010

Jozef Šištík 

a Martina Dolníková 21. 8. 2010 

Peter Dávidík 

a Miroslava Rievajová 21. 8. 2010 

Jakub Hrúz 

a Lenka Knapcová 4. 9. 2010 

Opustili nás

Františka Pialová 16. 7. 2010 

Štefan Piala 29. 7. 2010 

Štefánia Gabčíková 31. 7. 2010 

Anastázia Barčiaková 4. 8. 2010 

Ján Ďubašák 31. 8. 2010 

pokračovanie zo strany 3

4/  MsÚ prerokovať žiadosť skupiny občanov, zastúpených Ing. Srbeckým       
Antonom vo veci umiestnenia dopravného značenia na zníženie rýchlosti 
na ul. Lúčna pri mestskom cintoríne

5/  MsÚ doriešiť technické podmienky osadenia spomaľovacieho pásu a do-
pravného značenia  na Ul. 1. Mája, Rajecké Teplice

6/  MsÚ rokovať s Považským múzeom a Žilinskou univerzitou o možnosti 
zriadenia Dopravného múzea v Rajeckých Tepliciach

7/  MsÚ vyhodnotiť vývoj podielových daní v roku 2010 a pripraviť na naj-
bližšie zasadnutie MsZ návrh na výšku dotácií na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Rajecké Teplice

8/  MsÚ rokovať so ŽSR Bratislava o výške nájmu za nebytové priestory 
za účelom prevádzkovania sociálneho zariadenia pre klientov verejnej 
dopravy

XXIX. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Dobrovoľník – človek, ktorý daruje kúsok seba

Neziskový sektor má svoje jedinečné špecifikum, ktoré nemajú iné 
sektory – je ním DOBROVOĽNÍCTVO. Dobrovoľníci sú nenahraditeľní ľudia 
pri najrôznejších druhoch aktivít a činností v občianskych aktivitách.

Kto je to dobrovoľník? Je to človek – mladý, či starší, muž, či žena 
– ktorý sa rozhodol pomôcť, ochotne darovať kúsok svojho času, 
energie, schopností a vedomostí niekam, kde chýbajú. Pomáha bez 
nároku na finančné ohodnotenie, ale získava veľa – odborné aj životné 
skúsenosti, dobrý pocit, nové kamarátstva, možnosť na sebarealizáciu, 
radosť ľudí, ktorým pomohol...

Aj v tomto roku 10. septembra sme si pripomenuli Deň dobrovoľníctva, 
pri príležitosti ktorého sa konali rozličné aktivity v mnohých organizáciách 
na celom Slovensku. Aj nezisková organizácia Áno pre život má svoje 
dlhoročné bohaté skúsenosti so spoluprácou s dobrovoľníkmi. Sú veľ-
mi potrební pri rôznych našich činnostiach s deťmi, ktoré dočasne bývajú 
v Domove Gianny B. Mollovej. Realizujú tvorivé dielne, organizujú športové 
a kultúrne aktivity, dokonca pomáhajú s prípravou na vyučovanie, či doučujú 
cudzie jazyky. 

V rámci projektu realizovaného vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, 
ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, chceme v mesiacoch 
september a október oslovovať ľudí ochotných pomôcť. Formou rozhovorov, 
prednášok, seminárov, besied a diskusií chceme prezentovať svoju činnosť 
a vyzvať ochotných mladých ľudí, aby pridali ruku k dielu. Cieľom je podporiť 
ľudí k službe, pomoci a eliminovať egocentrizmus.

Touto cestou chceme však požiadať, vyzvať a podporiť aj ľudí nad 
30 rokov, aby sa stali dobrovoľníkmi. Na Slovensku je silne zaužívané, že 
dobrovoľník je iba mladý človek - študent. V zahraničí to tak nie je, tam sú 
dobrovoľníci ľudia v každom veku. Sú to starší ľudia, ktorí majú už dospelé 
deti, sú to ženy na materskej dovolenke, sú to muži a ženy, ktorí sú znevýhod-
není na trhu práce alebo zdravotne znevýhodnení.... Sú to ľudia, ktorí veľa 
vedia a chcú svoje vedomosti ešte niekomu odovzdať – darovať. 

Ak máte chuť, dobrú vôľu a trpezlivosť, ozvite sa nám.
Byť dobrovoľníkom je česť. 

  Terézia Podolanová, koordinátorka projektu
  Áno pre život n.o., mobil: 0911 534 895
  E-mail: apz.centrum@nextra.sk

Ospravedlnenie
Redakcia Spravodajcu sa 

ospravedlňuje pánovi Jánovi 
Bakalárovi – účastníkovi hodové-
ho šachového turnaja a zároveň 
najlepšie hrajúcemu seniorovi 
tohto turnaja. V poslednom čís-
le novín sme omylom uviedli, že 
pán Bakalár zastupuje TJ Inbest 
Dunajov. V skutočnosti pán 
Bakalár zastupuje šachový klub 
z Rajeckých Teplíc. 

UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, že od 

15. 9. 2010 do 15. 3. 2011 je zmena 
termínu vývozov komunálneho od-
padu – zimný režim. Vývoz bude 
realizovaný každý druhý týždeň.

                    - pp -
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Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 
        

Mesto Rajecké Teplice v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpa-
doch a jeho následných noviel organizuje vývoz objemového odpadu 
a drobného stavebného odpadu v uvedených termínoch a určených 
miestach:

Umiestnenie kontajnerov   Termíny v roku 2010

POLUVSIE:
1. Otočňa na hornom konci   08.10. - 10.10. /piatok - nedeľa / 
2. Kultúrny dom   08.10. - 10.10. /piatok - nedeľa / 
3. za mostom pri Rajčanke   08.10. - 10.10. /piatok - nedeľa / 
4. pri potravinách COOP Jednota  11.10. - 13.10. /pondelok - streda/

RAJECKÉ TEPLICE: 
1. Zátočná pri č. d. 223  11.10. - 13.10. /pondelok - streda/
2. Osloboditeľov za kúpaliskom  11.10. - 13.10. /pondelok - streda/
3. Pri Bystričke oproti letcom   14.10. - 17.10. /štvrtok - nedeľa/
4. Kuneradská vedľa garáži MsÚ 14.10. - 17.10. /štvrtok - nedeľa/ 
5. Pionierska pri bytovke č.184   14.10. - 17.10. /štvrtok - nedeľa/                   
6. Školská medzi bytovkami 150 - 152 18.10. - 20.10. /pondelok - streda/     
7. 30. apríla    18.10. - 20.10. /pondelok - streda/
8. Lesná za ObZS   18.10. - 20.10. /pondelok - streda/

Žiadame občanov, aby dodržiavali termíny zberu objemového a drob-
ného stavebného odpadu a do kontajnerov nedávali nebezpečný odpad 
(akumul. batérie, televízory, motorové oleje, elektronický šrot a pod.) a 
taktiež odpad, ktorý separujeme (železný šrot , sklené črepy, PET obaly 
/fľaše/ a papier).                                      - pp -

Včelárska nedeľa v Rajeckých Tepliciach
V Rajeckých Tepliciach bolo 5. septembra sladko. Nedeľa v kúpeľnom 
meste bola venovaná včelárom a včelám.
Program podujatia začal slávnostnou omšou, pokračoval ochutnávkou včelích 
produktov pred kostolom, pokračoval sympóziom v priestoroch mestského 
úradu. Návštevníci si včelie produkty mohli aj zakúpiť.
Pokračovaním včelárskej nedele bola výstava vo výstavnej sieni mestského 
úradu. Okrem dobových a moderných predmetov, ktoré sú pri včelárstve nevy-
hnutné, mohli návštevníci výstavy obdivovať aj živé včelstvá, ochutnať pritom 
sladký med a vypočuť si všeličo o živote včiel od samotných včelárov. - er -

Obzretie za výstavami

V auguste sa návštevníci a oby-
vatelia Rajeckých Teplíc mohli vo 
výstavnej sieni pokochať na foto-
grafiách Stana Tomana. Výstava, 
ktorej je autorom, niesla názov 
„Fotopanorámy krajiny stredné-
ho Slovenska”.

V dňoch 18. – 24. septembra 
2010 sa v priestoroch kaviarne 
hotela Skalka konala výstava 
umeleckých fotografií, ktorá 
sa niesla v znamení krásy ženy 
a prírody.                              - er -

Záplavy nedali pokoj
ani v auguste

Rajecké Teplice boli opäť ata-
kované záplavami. Tretí stupeň 
povodňovej aktivity bol vyhlásený 
v nedeľu 15. augusta 2010. 

Ohrozené boli nielen oblasti okolo 
tokov – Rajčanka, Bystrička, ale aj 
vyššie položené miesta, kde steka-
la voda z lesov a horských oblastí. 
Občania, ktorým povodeň spôsobila 
škodu na rodinnom dome, môžu túto 
udalosť nahlásiť v budove mestského 
úradu. 

Veľká vďaka patrí všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri 
plnení vriec pieskom, alebo iným 
spôsobom pomohli pri odstraňova-
ní škôd spôsobených povodňami. 
Zvlášť ďakujeme členom DHZ v Ra-
jeckých Tepliciach a Poluvsí.

                                         - er -
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„Čaro vesmíru“
Pozvánka na výstavu

O nekonečnosti a kráse vesmíru sa môžete prísť 
presvedčiť na výstavu fotografií amatérskych fotogra-
fov vo výstavnej sieni mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach. Výstava s príznačným názvom „Čaro vesmíru“ 
sa uskutoční v pracovných dňoch od 13. septembra do 
12. októbra. Verejnosti bude prístupná každý týždeň 
pondelok až štvrtok od 12,00 do 16,30 v piatok od 9,00 
do 13,00. Po telefonickom dohovore je možné výstavu 
sprístupniť aj v iný čas. Výstavu organizuje Mesto Rajecké 
Teplice v spolupráci s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom 
Novom Meste.

1. Vieme, že rekonštrukčné práce na základnej škole 
sa začali v druhej polovici júla. Rovnako je známe, že 
z dôvodu rekonštrukcie bol posunutý začiatok školské-
ho roka. Mohli by ste čitateľom vysvetliť dôvody?

Školský rok v Rajeckých Tepliciach sa začal neskôr 
– 6. septembra. Dôvodom odkladu bol posun začiatku 
rekonštrukčných stavebných prác na budovách školy. 
Odklad bol spôsobený termínom, ktorý určilo bývalé 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a mesto 
na tento termín nemalo žiaden vplyv ani dosah. Počas 
prázdnin sa zrekonštruovali sociálne zariadenia v oboch 
budovách školy, bola vybudovaná toaleta pre imobilných, 
v každej triede bol zrekonštruovaný sociálny kútik a vy-
menené radiátory. V rekonštrukčných prácach sa po-
kračuje ďalej každý deň po skončení vyučovania. Od 
októbra sa začne opravovať budova telocvične. Mesto 
Rajecké Teplice a riaditeľ základnej školy prosia rodičov, 
aby okrem vyučovania nepúšťali deti do areálu školy, 
nakoľko ide o stavenisko, ktoré v tomto čase nie je pre 
ne bezpečné.
2. Každý, kto prechádza centrom mesta vidí, že práce 
na novom vzhľade námestia sú v plnom prúde. Čo 
sa za dva mesiace prác stihlo urobiť a čo je v pláne 
v blízkej budúcnosti?

Po odovzdaní staveniska, ktoré prebehlo v júli, sa 
z priestoru odstránil odpad, ochránila sa zeleň, ktorá 
na námestí ostane (tri najväčšie stromy), urobil sa 
archeologický prieskum, ktorý je pri takýchto prácach 
nevyhnutný. Pokračovalo sa budovaním splaškovej kana-
lizácie a inžinierskych sietí. Stavebné práce na námestí 
a sťažená dopravná situácia v okolí staveniska vyžadujú 
trpezlivosť občanov aj hostí mesta. V ústrety im vyšiel 
aj miestny supermarket, pred ktorým vlastník operatívne 
buduje nové parkovacie miesta pre zákazníkov. Ďalšie 
parkovacie miesta je možné využiť na ulici Školská a na 
iných označených parkovacích plochách v meste.

Skrášliť tvár mesta pomôžu nové plochy zelene, fon-
tána aj nové verejné osvetlenie. Obyvatelia a návštevníci 
po rekonštrukcii využijú lavičky v pešej zóne námestia, 
ako aj vytvorené parkovacie miesta, pri ktorých mesto 
nezabudlo ani na hendikepovaných občanov.

3. Medzi občanmi rezonuje informácia, že mesto dalo 
do prenájmu bývalú „Chatu u kamaráta“ na 50. rokov, 
čo sa mnohým zdá neštandardné. Mohli by ste sa 
k tejto informácii vyjadriť?

O všetkom, čo sa deje s majetkom mesta musí roz-
hodnúť mestské zastupiteľstvo. Primátor ani nikto so 
zamestnancov nemá kompetencie dať do prenájmu alebo 
predať akýkoľvek majetok mesta bez súhlasu zastupiteľ-
stva. Tak tomu bolo aj pri prenájme Chaty u kamaráta. 
V zmysle uznesenia číslo 4/2009, časť II. schvaľuje, bod 
6/ Prenájom Chaty súp. č. 75 a pozemku p. č. 120/2 v k. 
ú. Rajecké Teplice pre Libex, s.r.o., Bytčianska 114, 010 
01  Žilina za cenu 1.022,- EUR/mesiac na dobu určitú do 
30. 06. 2019. Uvedený objekt bol teda daný do prenájmu 
na 10 rokov. Akákoľvek iná informácia sa nezakladá na 
pravde.                                                               - okv -

Otázky pre primátora Rajeckých Teplíc

Náš strom roka nepostúpil do finále 
– pre nás je aj tak víťazom...

Kultúra v hoteli Skalka
Hotel SKALKA v spolupráci s mestom Rajecké Teplice 
a firmou PRIM spol. s r. o. usporiadali v dňoch 18. - 24. 
9. 2010 výstavu umeleckej fotografie autorov Václava 
Glosa a Zdeňka Polišenského s tematikou Krása ženy 
a prírody. Sprievodným programom  otvorenia výstavy 
bol koncert Jana-Matěja Raka /CZ/, ktorý predviedol 
unikátne spracovanie skladieb Jaroslava Ježka pre 
sólovú gitaru.

                     Lenka Gabčíková – Hotel Skalka
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Okolo Slovenska
v Rajeckých Tepliciach

V sobotu 14. augusta sa v Rajeckých Tepliciach konalo 
cyklistické cestné kritérium ulicami mesta, ktoré je 
súčasťou národnej súťaže Okolo Slovenska. Preteky 
sú pre žiakov zaradené do hodnotenia celoštátneho 
Slovenského pohára a pre juniorov sú súčasťou me-
dzinárodných etapových pretekov Cena Slovenska 
ako 3. etapa.                                                       - er -

Sochárske sympózium
– začiatok tradície

Rajecká dolina je typická svojou rezbárskou umeleckou 
tradíciou. Uprostred leta – na prelome júla a augusta sa 
v kúpeľnom parku pri hoteli Skalka konalo sochárske 
sympózium. Štyria umelci počas dvoch týždňov  prezen-
tovali tvorbu sôch z masívneho dreva vo voľnej prírode. 
Umelecké artefakty zostali nainštalované v priestoroch 
parku, kde dotvárajú celkovú atmosféru a sú prístupné 
pre návštevníkov počas celého roka. Veríme a urobíme 
všetko pre to, aby sa rezbárstvo ako tradičné remeslo 
zachovalo pre ďalšie generácie aj prostredníctvom umenia 
– Sochárskeho sympózia.

Poďakovanie
Mesto Rajecké Teplice ďakuje vedeniu firmy VOMS, s. r. o. 
a oddeleniu technických služieb za pomoc pri technických 
prácach na sochárskom sympóziu. Poďakovanie patrí aj 
pánovi Poláčkovi za organizačnú pomoc a zanietenie pri 
realizácii tohto podujatia.                                        - er -

Socha sv. Krištofa
Poslednú júnovú nedeľu bola vo farskom kostole 

posvätená a v kaplnke pri čerpacej stanici inštalovaná 
socha sv. Krištofa – patróna vodičov, šoférov, cestujú-
cich. Slávnostné umiestnenie sochy a jej verejná úcta 
bola zahájená za účasti desiatok občanov, veriacich 
i návštevníkov.                                                   - mv -

Na akých projektoch pracujeme...
1. Rajecké Teplice sa uchádzajú o podporu z fondu mikro-
projektov operačného programu cezhraničnej spolupráce 
Slovensko - Česká republika. V prípade, že projekt bude 
úspešný, bude z neho financovaný 2. ročník sochárskeho 
sympózia v Rajeckých Tepliciach. Cezhraničným partnerom 
projektu je družobné mesto Pozlovice.
2. Prebieha ďalšie monitorovacie obdobie projektu 
„Modernizácia centra kultúry vo Willamowiciach a odde-
lenia kultúry Mesta Rajecké Teplice na účely medziná-
rodnej spolupráce“, ktorý je spolufinancovaný Európskou 
úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym 
rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Hlavným cieľom 
projektu je zvýšenie významu a povedomia o prírodnom 
a kultúrnom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia. 
Nosnou aktivitou bol festival Letné slávnosti
3. Pripravujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na realizáciu bikrosovej dráhy v Poluvsí v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská 
republika 2007 – 2013. 
4. Prebieha záverečná etapa projektu „Po Rajeckej 
doline“, ktorý je spolufinancovaný Žilinským samospráv-
nym krajom. Z uvedeného projektu je financovaná dotlač 
propagačných materiálov v poľštine.                     - er -
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Informácie

Letné slávnosti 2010
Na konci júla sa v Rajeckých Tepliciach tradične uskutočnili letné slávnosti, ako vyvrcholenie 

kultúrneho leta 2010, netradične v novom prostredí - v areáli základnej školy. Tento ročník negatívne 
poznačilo počasie, čo sa odzrkadlilo na návštevnosti festivalových dní. Najviac ľudí bolo na sobotnom 
programe (Smolaahrušky, Martin Konrád, Bonita) a na nedeľnom koncerte Petra Nagya. Návštevníci 
ocenili šikovnosť remeselníkov, či krásu kvetov na výstave gladiol.

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí pomohli s organizáciou tohto festivalu.                        - mv -

Ďakujeme sponzorom


