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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 2, august 2013

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo časopisu mesta Rajecké Teplice.
V minulom čísle sme Vás informovali o zmenených možnostiach financovania časopisu Spravodajca a zároveň 

sme  Vás vyzvali, aby Ste na Mestskom úrade nahlásili ak chcete odoberať tlačenú formu časopisu. Do stano-
veného termínu sa nám prihlásilo necelých 40 odberateľov, ktorým výtlačok nového čísla doručíme do schránky. 
Ostatní čitatelia majú možnosť prečítať si časopis v knižnici Mestského úradu alebo moderne  prostredníctvom 
internetu na webovej stránke mesta. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať o pravidelné sledovanie týchto stránok, 
pretože sa tu dozviete aktuálne informácie o chystaných a prebiehajúcich akciách a udalostiach v meste.

Od posledného vydania ubehlo niekoľko týždňov a v Rajeckých Tepliciach sa udialo veľa rôznych udalostí 
o ktorých Vás informujeme aj v tomto čísle. Či už to bola beseda s Františkom Mikloškom o 25. výročí sviečkovej 
manifestácie, medzinárodný akordeónový festival Euromusette a Goldentango 2013, rekonštrukcia verejného 
osvetlenia, MTB maratón, rôzne výstavy a športové podujatia, Hody v Rajeckých Tepliciach a ďalšie udalosti 
a akcie, na ktoré je pozvaný každý z Vás. Prebieha Kultúrne leto 2013, tento rok bez spoluúčasti kúpeľov, ktoré 
si chcú  robiť kultúrne podujatia samostatne  v areáli novovybudovaných bazénov. Ďalej prebehli Letné slávnosti 
– dvojdňový maratón hudobných, tanečných a spoločenských podujatí. Ďalšie akcie pripravujeme na jeseň a zi-
mu. Nie všetko čo sa udeje v našom meste nás však teší. Vysychanie stromov pred hotelom Veľká Fatra, stavba 
budovy oproti tomuto hotelu a tiež čierne skládky menia charakter mesta k horšiemu. Záleží preto na každom 
z nás ako si všímame to, čo sa deje okolo nás. Či nad tým mávneme rukou alebo sa  pokúsime statočne prispieť 
k tomu, aby sa situácia zmenila.

Máme tu však  leto  a preto by som chcel popriať všetkým našim školákom a študentom veľa pekných prázdnino-
vých zážitkov a šťastný návrat z dovoleniek domov. V ďalšom čísle sa na Vás teší Igor Masaryk, prednosta MsÚ

Náš rodák, horelezec Anton Dobeš zahynul rukami teroristov v Pakistane

Hovoril o svojich najbližších 
plánoch. Najbližší výstup, ktorý 
plánoval, mal byť výstup na Nanga 
Parbat. Spolu s kamarátom horolez-
com Petrom Šperkom odchádzajú 
4. júna 2013 do Kijeva, kde sa 
pridávajú k ukrajinsko-gruzínskej 
expedícii a spolu pokračujú do 
Pakistanu, na úpätie vrchu Nanga 
Parbat. Zo základného tábora sa 
pripravujú na dobytie najnebezpeč-
nejšej hory sveta . 

V noci zo soboty 22. júna na 
nedeľu 23. júna 2013 však do zá-
kladného tábora vchádzajú teroristi, 
ktorí už dlhšie z bezpečnej vzdiale-
nosti sledovali činnosť horolezcov. 
Po vtrhnutí do tábora berú niekoľ-

V predchádzajúcom čísle Spravodajcu sme Vás informovali o stretnutí 
nášho rodáka – horolezca Antona Dobeša zo seniormi z Rajeckých Teplíc. 
Pán Dobeš vtedy hovoril o svojich horolezeckých zážitkoch. O výstupe na 
Mount Everest, ktorého sa musel vzdať len pár metrov od cieľa, pretože si 
považoval za povinnosť nenechať v horách mŕtve telo kanadskej horolez-
kyne a hrdinsky ju zniesol do základného tábora pod Mount Everestom. 
Veril, že sa tam ešte raz vráti a postaví sa na vrchol Mount Everestu. 

kým horolezcom osobné doklady, 
peniaze, mobily a zhromažďujú ich 
na jedno miesto, kde ich bez milosti 
strieľajú. Zabíjajú 11 ľudí: Jedného 
Američana s čínskym občianstvom, 
troch Ukrajincov, dvoch Číňanov, 
jedného občana Litvy, Nepálu 
a Pakistanu. Medzi zabitými sú 
aj obidvaja naši horolezci Anton 
Dobeš a Peter Šperka. Sen o 
dobytí ďalšieho horského vrcholu 
sa pre nich nezmyselne skončil. 
K útoku sa prihlásilo militantné 
hnutie Džundulláh, ktoré má blízko 
k al-Kájde a Talibanu. 

Terorizmus zasiahol Slovensko, 
terorizmus zasiahol Rajecké 
Teplice. 

Nezmyselná smrť horolezcov 
a nášho rodáka sa dotýka každého 
z nás. Núti nás uvažovať na jednej 
strane nad krutosťou ľudí z Talibanu 
a al-Kájdy, ktorým nie je posvätný 
snáď ani samotný Korán. Na druhej 
strane uvažujeme nad hrdinskými 
činmi ľudí, ktorí neváhajú riskovať 
svoj život, aby zachránili životy 
iných. Uvažujeme prečo rukami 
zločincov zomierajú práve skromní 
a nenápadní hrdinovia, akými boli aj 
Anton Dobeš a Peter Šperka. 

Uvažujem nad touto nezmy-
selnou smrťou... a mysľou mi 
prebleskuje ....zlosť..., ...hnev.... 
... bezmocnosť..., ....modlitba... .        

                        /Igor Masaryk/
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Informácie zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
/Igor Masaryk/
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 21.3. 

2013 bol  zástupcom  primátora  menovaný poslanec 
Vladimír Brath. 

MsZ schválilo záverečný účet mesta za rok 2012 a 
stanovisko kontrolóra mesta k záverečnému účtu. 

MsZ prerokovalo správy o činnosti mestskej polície, 
DHZ Rajecké Teplice a Poluvsie, ďalej správy o činnos-
ti OZ Kultúra a  Senior klubu Rajecké Teplice za rok 
2012.  

MsZ schválilo dotáciu vo výške 62,- EUR/rok/žiak, ktorú 
bude mesto zasielať Centrám voľného času, ktoré naša 
mládež do 15 rokov navštevuje mimo Rajecké Teplice. 

MsZ odporučilo primátorovi mesta podpísať zmluvu 
so SLSP, a.s. o financovaní rekonštrukcie verejného 
osvetlenia. Rozhodnutím poslancov bol zriadený účet  
na verejnú zbierku na pamätník plk.i.m. Jozefa Gabčíka. 
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko SSC Žilina vo 
veci vybudovania chodníka v smere do Žiliny po ľavej 
strane cesty v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou.   

Na   XVI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo v Rajeckých Tepliciach 17. 4. 2013, 
bola vyhlásená dobrovoľná zbierka (v súlade s § 9 záko-
na č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení) na financovanie 
pamätníka plk. i. m. Jozefa Gabčíka, v termíne od 18. 
04. 2013 do 18. 04. 2014. 

MsZ sa zaoberalo situáciou v oblasti financovania 
CVČ a uložilo riaditeľke CVČ  spracovať podrobnú analýzu 
príjmov a výdavkov CVČ RT za účelom vyčíslenia ekono-
micky oprávnených nákladov a stanovenia poplatkov za 
navštevovanie jednotlivých krúžkov a  informovať rodičov  
formou osobných stretnutí o situácii  vo financovaní CVČ 
RT a predpokladmi jeho ďalšej existencie.

Na  XVII. zasadnutí MsZ v Rajeckých Tepliciach 
dňa 13. 6. 2013 bolo rozhodnuté o zrušení Centra voľné-
ho času v Rajeckých Tepliciach k 31. 8. 2013 z dôvodu 
nedostatku financií na jeho ďalšiu prevádzku.  

MsZ schválilo VZN č. 1/2013 o poskytovaní finančných 
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately a VZN č. 2/2013 o re-
klamných, informačných a propagačných zariadeniach 
na území Mesta Rajecké Teplice . 

MsZ  schválilo výšku mesačného príspevku zákonné-
ho zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole Rajecké 
Teplice na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno 
dieťa na sumu 10 EUR od 1. 9. do 30. 6. príslušného 
roku.

Ďalej poslanci schválili prevádzku materskej školy 
Rajecké Teplice v čase vedľajších školských prázdnin 
v materskej škole v Rajeckých Tepliciach príp. aj alo-
kovanej triede v Poluvsí po dohode zo zriaďovateľom 
pri minimálnom počte 15 prítomných detí, prevádzku 
materskej školy Rajecké Teplice v čase hlavných 
prázdnin (júl) v materskej škole v Rajeckých Tepliciach 
príp. alokovanej triede v Poluvsí pri minimálnom počte 
15 prihlásených detí a po uhradení denného poplatku 
1,6 EUR. Rodič nemôže svoje dieťa dodatočne prihlásiť 
do materskej školy príp. ho bezdôvodne odhlásiť počas 
hlavných a vedľajších prázdnin po stanovenom termíne 
záväznej prihlášky

MsZ schválilo prijatie úveru od SLSP, a.s. na finan-
covanie 100 % investície – Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia – I.etapa vo výške 99 900 EUR. Úver bude 
zabezpečený zmenkou.

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach  pre-
rokovalo  žiadosť pána Pavla Knapca, Kamenná Poruba, 
adresa doručenia Poluvsie 60 o kúpu pozemkov 892/1, 
892/2, 892/3 KNE v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou a za-
mietlo  predaj  pozemkov 892/1,892/2, 892/3 KNE v k.ú. 
Poluvsie nad Rajčankou pánovi Pavlovi Knapcovi.

MsZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Rajecké Teplice a komisiu pre ďalšie 
pracovné rokovania vo veci zámeru realizácie DSS v zlo-
žení: Prof. Ing. Mária Rostášová, JUDr. Katarína Pialová, 
Ing. Igor Masaryk, Ing. Alexander Sopko, Vladimír Brath. 
MsZ uložilo MsÚ rokovať o podmienkach realizácie in-
formačného systému v meste.

Poslanci schválili spoluprácu s mestom Padina v re-
gióne Vojvodina, Srbsko.

MsZ prerokovalo správu o výsledkoch školskej in-
špekcie v Základnej škole Rajecké Teplice zameranú 
na šikanovanie a uložilo riaditeľovi školy minimalizovať  
príčiny vzniku šikanovania na škole a dôsledne moni-
torovať  a odstraňovať akékoľvek náznaky šikanovania 
na škole.

MsZ zobralo na vedomie žiadosť p. Pavla Pialu  o 
kúpu parcely C KN 351/2, 1230/2 k.ú. Poluvsie a uložilo 
MsÚ vypracovať znalecký posudok na cenu predmetných 
pozemkov.

MsZ zobralo tiež na vedomie stano-
visko hlavného kontrolóra mesta k  prijatiu 
úveru SLSP na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia.

Kompletné zenia uznesení z mestského zastupiteľ-
stva nájdete na:

http://www.rajecke-teplice.sk/?stranka=zasadnutia
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V našom meste sa nachádzajú novovzniknuté 
ako aj staré nelegálne skládky odpadu.
Skládka pri cintoríne v Rajeckých Tepliciach.

Problém, ktorý pretrváva už niekoľko rokov aj napriek 
snahe mesta. Skládka pozostáva sčasti zo stavebného 
odpadu, ktorý je toho času už zarastený, odpadu z cintorí-
na, ale hlavne z biologického odpadu, ktorý sem navážajú 
ľudia na fúrikoch, dokonca aj na autách. Mestská polícia 
lokalitu uzavrela a začalo sa s jej odstraňovaním.
Skládka v Poluvsí pri poľnohospodárskom družstve.

V blízkosti poľnohospodárskeho družstva v nemeno-
vanom horskom potoku sa opäť objavil stavebný odpad, 
ktorý zmenšuje prietočnosť toku, čím sa zvyšuje riziko 
záplav. 

V uvedenej lokalite v roku 2011 boli zrealizované 
opatrenia v rámci programu revitalizácie krajiny a in-
tegrovaného manažmentu povodí. Opatrenia sa týkali 
vybudovania prehrádzok na toku a opravy existujúcej 
požiarnej nádrže. V tom čase bolo zistené, že v časti 
toku oproti vchodu do družstva sa nachádza nelegálna 
skládka stavebného odpadu, ktorá zasahovala do toku 
a upchávala existujúci priepust, v dôsledku čoho sa voda 
z toku vyliala na cestu a stekala do obce. Mestu vznikli 
nemalé škody. Na svoje náklady skládku zlikvidovalo, 
aby sa spomínaný projekt mohol realizovať. 
Mototrans.

Ďalšia nepovolená skládka sa nachádza za oplotením 
areálu bývalého Mototransu. Jedná sa pravdepodobne 
o stavebný odpad. Skládka bude v najbližšej dobe v šet-
rení orgánov životného prostredia.
Poluvsie za Jednotou popri Rajčianke.

Popri toku Rajčianka v Poluvsí za Jednotou sa tvorí 
skládka biologického ako aj stavebného odpadu. 

Nelegálne skládky odpadu

Skládky biologického odpadu v tokoch.
Celým Slovenskom rezonuje problém povodní. Ani si 

neuvedomujeme, že k problémom zatápania prispievame 
určitou mierou aj my sami a to vyhadzovaním biologické-
ho odpadu do toku (pokosená tráva a pod.). Uvedeným 
skutkom vznikajú nespevnené svahy, ktoré v prípade 
väčšej vody majú tendenciu zosuvu do toku, čím ohrozujú 
majetok občanov. Jedná sa predovšetkým o vodné toky 
Rajčianka, Kuneradský potok a Porubský potok.

Ukladať voľne akýkoľvek odpad zakazuje platná 
legislatíva, vrátane Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Rajecké Teplice č. 69/2011. Vo veci prevencie 
vytvárania nelegálnych skládok zintenzívni mestská 
polícia kontroly v celom našom meste. Prosíme o spo-
luprácu a poskytnutie konkrétnych informácií vedúcich 
k zisteniu pôvodcov takto uloženého odpadu (fotografie, 
poznávacie značky áut, mená osôb).

                                                 /Svetlana Krupová/

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Mesto Rajecké Teplice podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č.  45/2013 mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 17. 4. 2013 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na financovanie pamätníka plk. i. m. 
Jozefa Gabčíka

-  Usporiadateľ zbierky: Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13  Rajecké Teplice,
   IČO: 00321591
-  Účel zbierky: pamätník plk. i. m. Jozefa Gabčíka
-  Miesto konania zbierky: Mesto Rajecké Teplice, Nám. NP 1/29, 013 13  Rajecké Teplice
-  Čas konania zbierky: od 18. 4. 2013 do 18. 4. 2014
-  Spôsob konania zbierky: na účet č.  3125097655/0200 vo VÚB, a.s.
-  Osoby zodpovedné za konanie zbierky: RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta
-  Vyúčtovanie zbierky: O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov 

bude informovať občanov Mestské zastupiteľstvo, primátor mesta a prednosta mestského úradu.
Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavný kontrolór.
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta 

Rajecké Teplice č. 45/2013 zo dňa 17. 4. 2013.
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Tomáš Person z Rajeckých Teplíc patrí v súčasnosti me-
dzi najtalentovanejších cyklistov na Slovensku. Pripravuje sa 
už niekoľko rokov pod vedením trénera Vyšňu v cyklistickom 
krúžku CVČ Rajecké Teplice a preteká za Cyklistický spolok 
Žilina v kategórii kadetov. Udivuje najmä svojou všestran-
nosťou, keď dokáže vyhrávať preteky v rôznych odvetviach 
cyklistiky. 

Je v reprezentačnom výbere SR pre štart na ME na hor-
ských bicykloch v Rakúsku a taktiež je členom kadetskej 
reprezentácie SR v cestnej cyklistike, ktorá bude štartovať 
na Európskom olympijskom festivale mládeže EYOF v Ho-
landsku. 

V tomto roku sa už Person stal aj 3-násobným majstrom 
SR v pretekoch na dráhe – v šprinte, bodovacích pretekoch 
a v disciplíne 500 m s pevným štartom. V ďalšej disciplíne 
– stíhacích pretekoch na 2 km ho dokázal na dráhových 
majstrovstvách SR poraziť len Laco Kniha z Poluvsia, kto-
rého trénuje taktiež tréner Vyšňa. Kniha získal okrem zlata 
v stíhačke ešte striebro v bodovacích pretekoch.

Všestranný cyklista Tomáš Person

 Mestská polícia mesta Rajecké 
Teplice v uplynulom období vykoná-
vala okrem zákonom stanovených 
povinností aj účelové pátrania a 
sledovania zameraných na krádeže 
na území mesta.

Dňa 22. 5. 2013 bol hliadkou 
MsP zadržaný Miroslav L., podo-
zrivý z viacerých krádeží. Následne 
po usvedčení, bol odovzdaný OO PZ 
Rajec, kde bolo voči nemu vznesené 
obvinenie a menovaný bol kvôli via-
cerým trestným činom za uplynulé 
obdobie vzatý na väzobné stíhanie. 
Hrozí mu trest odňatia slobody v 
rozmedzí 1 - 5 rokov.

Mestská polícia informuje 
Mestská polícia riešila nespráv-

ne parkovanie nedisciplinovaných 
vodičov, z dôvodu zabezpečenia 
plynulosti a bezpečnosti cestnej pre-
mávky v zmysle zákona a to najmä 
na problémových úsekoch Rajeckej 
a Kuneradskej cesty.

Týmto upozorňujeme vodičov, 
na nové paragrafové znenie zákona 
o cestnej premávke 8/2009 Z. z., kde 
je definovaný celkový zákaz par-
kovania na chodníkoch v mestách, 
kde je zriadená zóna so zákazom 
státia. V tomto prípade nepostačuje 
ani ponechanie voľnej priechodnosti 
1,5 metra.

 Mestská polícia pripravuje návrh 
VZN o úprave podmienok predaja, 
podávania a najmä požívania alkoho-
lických nápojov v meste. Výsledkom 
prijatia VZN by mala byť možnosť pod 
hrozbou sankcií efektívnejšie dohlia-
dať na poriadok a čistotu v meste.

Vzhľadom na prebiehajúcu letnú 
sezónu a každoročne rastúci počet 
vlámaní do motorových vozidiel, 
chceme požiadať vodičov, aby ne-
nechávali v zaparkovaných vozidlách 
na viditeľnom mieste doklady, kabel-
ky a iné cenné veci, ktoré sa stávajú 
hlavným lákadlom pre zlodejov.

                                          MsP

V mesiacoch apríl – máj bola 
realizovaná prvá etapa rekonštruk-
cie verejného osvetlenia v celkovej 
hodnote 99 900 EUR. 

Prvá etapa rekonštrukcie sa týkala 
hlavne Rajeckej a Kuneradskej cesty, 
ale v rámci nej boli vymenené viaceré 
svietidlá aj v iných častiach mesta. 
Spolu  bolo demontovaných 42 stĺpov 
a 94 svietidiel verejného osvetlenia. 
Zároveň bolo namontovaných 57 ks 
nových žiarovo pozinkovaných stĺpov 

Prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia
verejného osvetlenia a 101 ks moder-
ných LED svietidiel typu Mini iridium 
Philips. Tieto moderné svietidlá zaru-
čujú vysokú svietivosť a energetické 
úspory.Podľa energetickej agentúry, 
ktorá vypracovala energetický audit, 
by mali úspory dosiahnuť až 52 %. 
Na základe týchto úspor sme na tento 
projekt získali nenávratný príspevok 
vo výške 20 % od Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj. 

                           /Igor Masaryk/

Nové verejné osvetlenie v Rajeckých Tepliciach
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Deň Zeme sme si tento rok v našom meste pripomenuli nielen symbolicky. Čistenie mesta od odpadkov sa 
začalo 19. apríla za účasti žiakov a pedagógov Základnej školy v Rajeckých Tepliciach, Únie žien a zamestnancov 
mestského úradu. V nasledujúcich 
dňoch sa do zberu zapojili dob-
rovoľní hasiči z Rajeckých Teplíc 
a Poluvsia, členovia futbalového 
klubu v Rajeckých Tepliciach, špor-
tovci z klubu Lojzo, za Klub Nádej p. 
Koššová a ďalší nemenovaní. V rámci 
akcie, ktorú materiálne zabezpečila 
Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Rajecká dolina, sa vyzbieralo 
1200 kg rôzneho odpadu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nevá-
hali a podporili dobrú vec. Veríme, 
že sa v rovnako hojnom počte stret-
neme pri tejto príležitosti aj o rok.

                      /Anna Ciriaková/ 

Deň Zeme 2013 v Rajeckých Tepliciach

Od začiatku roka sa mestské 
zastupiteľstvo pravidelne venovalo 
finančnej situácii CVČ v Rajeckých 
Tepliciach. Vláda SR totiž schválila 
nové podmienky pre financovanie 
CVČ. Nové podmienky znamenali 
krátenie finančných prostriedkov pre 
CVČ o viac ako 50 %, čo spôsobilo 
viacerým CVČ existenčné problémy 
a ich zánik. 

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom zasadnutí 14. 2. 2013 uznese-
ním č. 8/2013 uložilo  MsÚ do konca 
školského roka 2012/2013 zasielať 
finančné prostriedky podľa platného 
VZN č. 61/2009 vo výške dvojnásob-
ku mesačnej splátky na účet CVČ. 
Zároveň boli zvýšené poplatky za 
jednotlivé krúžky o 30 %. Týmto sa 
však finančné prostriedky pre  CVČ 
určené na celý kalendárny rok vy-
čerpali už koncom júna. 

Mestské zastupiteľstvo sa k 
financovaniu CVČ vrátilo aj na mi-
moriadnom zasadaní 17. 4. 2013,  
kde  riaditeľke CVČ uložilo  spraco-
vať podrobnú analýzu príjmov a vý-
davkov CVČ za účelom vyčíslenia 
ekonomicky oprávnených nákladov 
a stanovenia poplatkov za navšte-
vovanie jednotlivých krúžkov a tiež  
zabezpečiť informovanosť rodičov 
formou osobných stretnutí, na kto-
rých budú rodičia detí  oboznámení 

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení CVČ v Rajeckých Tepliciach k 31. 8. 2013
so súčasnou situáciou vo financovaní 
CVČ RT a predpokladmi jeho ďalšej 
existencie. Vedenie CVČ nenašlo 
žiadne východisko, ako by mohlo 
CVČ prežiť z finančných prostried-
kov, ktoré im poskytuje štát.

Na poslednom zasadnutí MsZ, 
ktoré sa konalo 13. 6. 2013 poslanci 
prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 49/2013
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 
Tepliciach
I.  prerokovalo  
-  kritickú situáciu vo financovaní 

CVČ 
II.  konštatuje
-  nastavený spôsob financovania 

CVČ zo strany štátu je likvidačný 
-  príspevok na rok 2013 mesto 

vyčerpalo vyplácaním dvojná-
sobku sumy poskytnutej na 
prevádzku a činnosť  CVČ do 
30. 6. 2013

-  obce, z ktorých deti navštevujú 
CVČ, neposkytujú finančný prí-
spevok v plnej výške (niektoré 
obce neposkytujú žiadny príspe-
vok), ktoré na deti dostali, znížený 
príspevok pritom poskytujú len do 
30. 6. 2013

-  rodičia detí navštevujúcich CVČ nie 
sú ochotní prispievať na chod CVČ, 
prostriedkami, ktoré by pokryli cel-
kové náklady na jednotlivé krúžky

III. ruší
- Centrum voľného času v Rajeckých 

Tepliciach k 31. 8. 2013
IV. ukladá
- Zabezpečiť inventúru a súpis ma-

jetku CVČ  
- mestu RT sledovať  zmeny vo fi-

nancovaní aktivít mládeže zo strany 
štátu 

- navrhnúť možné riešenia voľné-
ho času detí a mládeže v meste 
Rajecké Teplice k 1. 1. 2014 

Vedeniu CVČ ďakujeme za do-
teraz vykonanú prácu pre mládež 
z Rajeckých Teplíc a okolia.

                           /Igor Masaryk/

Začiatkom roka mesto vydalo 
súhlas na rozsiahly výrub poško-
dených a náletových drevín v parku 
Hotela Skalka, ktorý bol potrebný pre 
realizáciu jeho obnovy. V súčasnosti 
sú už v časti parku osadené nové 
trvalkové záhony, položený nový 
trávnik a vysadené okrasné kry, 
ktoré sú navrhované v rámci 1. eta-
py projektu obnovy parku. V procese 
prípravy je aj 2. etapa, ktorá by mala 
riešiť úpravy a obnovu parku v jeho 
ďalšej časti. 

Park 
Hotela Skalka ožíva...
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Vďaka dobrovoľníkom bola 
v nedeľu 16. júna 2013 posvätená 
obnovená kaplnka k sv. Antonovi 
Paduánskemu. 

Táto kaplnka sa nachádza 
v „horičke“ nad kúpaliskom a má 
svoju históriu. Vždy to bola kaplnka 
k sv. Antonovi Paduánskemu. Po 
roku 1989 niekto ukradol drevený 
reliéf sv. Antona.

Namiesto neho tam ľudia dávali 
obrázky Panny Márie, ktoré tam boli 
donedávna. V priebehu mesiaca máj 
a jún sa podarilo kaplnku očistiť, ob-
noviť náter, nalepiť nový obraz sv. 
Anotna tvorený šiestimi kachličkami 
privezenými priamo z Lisabonu - ro-
diska sv. Antona Paduánskeho.

Ďakujem všetkým dobrovoľ-
níkom a darcom, ktorí prispeli na 
obnovu tejto kaplnky.

                         /Igor Masaryk/

Obnovená kaplnka sv. Antona Paduánskeho v „Horičke”

Mesto Rajecké Teplice zabezpečilo výrub suchého smreka pri 
Penzióne Antik a poškodenej lipy na autobusovej stanici v Rajeckých 
Tepliciach, ktorá v dôsledku rozsiahlej prehnívajúcej pozdĺžnej praskliny 
na kmeni ohrozovala osoby ako aj prevádzku stanice.  

                                                                                     Anna Ciriaková

Výrub nebezpečných stromov Kosenie pozemkov

Mesto Rajecké Teplice, referát 
životného prostredia upozorňuje 
občanov, že v zmysle schváleného 
Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Rajecké Teplice č. 46/2008, 
ktorým sa upravujú podrobnosti 
o udržiavaní všeobecnej čistoty 
a ochrane zelene na území mesta 
Rajecké Teplice, je vlastník / správ-
ca nehnuteľnosti povinný vykonávať 
údržbu zelene. 

Kosenie trávnatých plôch je 
potrebné vykonávať minimálne 
dvakrát ročne, pričom prvé kose-
nie je potrebné vykonať do kon-
ca júna, druhé kosenie do konca 
septembra.

Žiadame vlastníkov alebo 
správcov trávnatých plôch, aby 
zabezpečili pokosenie svojich 
pozemkov v zmysle uvedeného 
nariadenia mesta. 

                         Anna Ciriaková
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V minulom roku médiá pomohli 
urobiť analýzu, či je možné dovolať 
sa bezplatnej pomoci. Organizácií, 
ktoré sa venujú krízovej intervencii 
členom rodín nachádzajúcich sa 
v krízových životných situáciách je 
síce dosť, ale finančné prostriedky 
na bezplatné telefonické nonstop 
linky chýbajú. Bezplatné linky sú 
totiž „bezplatné“ iba pre volajúceho, 
nie pre poskytovateľa.

Nezisková organizácia Áno pre 
život poskytuje dištančné poraden-
stvo prostredníctvom LINKY POMOCI 
0800 120 024 už od roku 2003, ale 
dovolať sa bolo možné iba z pevnej 
siete. V súčasnej dobe mobilných 
technológií to však už nie je posta-
čujúce a veľmi zreteľne sa ukazuje, 
že je potrebné „otvoriť“ túto linku aj 

Bezplatná Linka pomoci je už dostupná aj pre volania z mobilných sietí
Nezisková organizácia Áno pre život n.o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach začala poskytovať bezplatné 

telefonické poradenstvo prostredníctvom LINKY POMOCI 0800 120 024 už aj z mobilných sietí.
pre mobilné siete. To sa organizácii 
podarilo od 7. mája 2013 vďaka pro-
jektu, na ktorom sa finančne spolu-
podieľajú Švajčiarska konfederácia 
a Slovenská republika. Blokový grant 
pre MVO a podporu partnerstiev 
švajčiarsko-slovenskej spolupráce 
realizuje Nadácia Ekopolis v spolu-
práci s partnermi nadáciou SOCIA a 
Karpatskou nadáciou.

Ľudia, ktorí sa nachádzajú 
v ťažkej životnej situácii a nevedia, 
kde hľadať pomoc, môžu využiť 
služby odborníkov na Linke pomo-
ci 0800 120 024. Na telefónne číslo 
je v súčasnosti možné volať nonstop 
zo všetkých sietí z celého územia 
Slovenska. Nezisková organizácia 
Áno pre život vznikla v roku 1998 
za účelom pomoci tehotným ženám 

v núdzi a matkám s deťmi – obetiam 
domáceho násilia. Poslaním or-
ganizácie je chrániť ľudský život od 
počatia po prirodzenú smrť, chrániť 
ľudský život v každej jeho vývinovej 
fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej 
dieťaťu. Posilňovať úctu voči ženám, 
voči materstvu, voči rodine, vplývať 
na zmenu verejnej mienky voči 
násiliu na ženách. Zasadzovať sa 
proti osobnej, rodinnej a profesijnej 
diskriminácie žien, ktorými žena v 
histórii trpela a stále ešte trpí. 

Organizácia získala za svoju 
činnosť v oblasti sociálnej práce 
a inklúzie zraniteľných skupín 
obyvateľstva ocenenie v rámci 
programu Cena Nadácie ERSTE 
za sociálnu integráciu.

                     Áno pre život, n.o.

Po dvanástykrát sa v novom 
termíne 29. a 30. mája v priesto-
roch Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach konal XII. ročník medzi-
národného akordeónového festiva-
lu Euro Musette a Golden Tango 
2013. Vyhlasovateľom festivalu je 
Ministerstvo školstva , vedy, výskumu 
a športu SR, hlavným organizátorom 

Mesto Rajecké Teplice a Súkromná 
ZUŠ Halač s.r.o., Žilina. Súťažný 
festival je venovaný trvalej pamiat-
ke Michaela Ganiana vynikajúceho 
francúzskeho akordeonistu. Základné 

Euro Musette a Golden Tango 2013
kritérium festivalu je spoločná snaha 
získať a zvýšiť záujem detí o hru 
na akordeón na základných ume-
leckých školách. Vzorom sa stali 
francúzske a talianske festivaly s 
veľkou tradíciou.

O 133 súťažiacich z troch štátov 
rozhodovali porotcovia (zástupcovia 
z Poľska, Francúzska, Švédska, 

Slovenskej a Čes-
kej republiky) v ôs-
mych kategóriách, 
v ktorých bol určený 
víťaz, ktorý získal 
pohár. V jednotli-
vých pásmach boli 
udelené medaile s 
logom festivalu a 
diplomy, ktoré odo-
vzdal primátor mesta  
RNDr. Peter Dobeš.
Laureátom festivalu 
pre rok 2013 sa stal 
Peter Zamiška (VI. 

kategória) zo ZUŠ Stará Ľubovňa, 
pedagóg Mária Budzáková.

V rámci festivalu bolo udelené 
ďalšie ocenenie. Pohár pre najlep-
šieho pedagóga tento rok putoval 

do Košíc a získala ho p. Sidónia 
Pavlovičová zo ZUŠ na Jantárovej 
ulici. Tento pohár je putovný a je  
prepožičaný do budúcoročného 
festivalu.

Aj tohto roku súťažný festival pod-
porili  Akordeónservis Miroslav Bielik, 
stabilne aj firma Rolland – zastúpená 
na Slovensku firmou DAN-Distribution 
s.r.o. a Akordeónservis Miroslav Bielik 
venoval hlavnú cenu súťaže nástroj 
– akordeón Hohner, ktorý odborná 
komisia udelila ZUŠ Giraltovce.

Súčasťou festivalu bola po 
šiestykrát vyhlásená súťaž „Roland 
V – Akordeón“ v spolupráci s firma-
mi Roland a Dan Distribution s.r.o. 
V kategórií junior zvíťazil Denis Dubjel 
z Kysuckého Nového Mesta a v hlav-
nej súťaži zvíťazila Eva Ptačinová z 
Rabče. Víťazom gratulujeme.

                  /Marián Veselický/

FOTO: 
Víťaz Peter Zamiška s riaditeľom fes-
tivalu Miroslavom Košnárom, primá-
torom mesta RNDr. Petrom Dobešom 
a odborným garantom prof. Mgr. art. 
Irenou Medňanskou, PhD.
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Mestský úrad 
v Rajeckých 
Tepliciach zor-
ganizoval v pon-
delok 18. marca 
2013 diskusiu 
o Sviečkovej ma-
nifestácii.

H o s ť a m i 
boli jej spolu-
o r g a n i z á t o r i  
RNDr. František 
M i k l o š k o 
a Mons. Ladislav 
Stromček, spolu 
s pátrom Milanom  
Hudáčkom,  ktorý 
pôsobil v Argentí-
ne, krajine, odkiaľ 
máme svätého 
otca Františka.

Diskusia sa za-
čala premietnutím 
dokumentárneho  
filmu o udalostiach, ktoré Sviečkovej 
manifestácii predchádzali a o tom, 
ako prebiehala. „Myslím si, že je 
dôležité si pripomínať udalosti z 25. 
marca 1988 a  odkaz Sviečkovej ma-
nifestácie nielen pre ľudí, ktorí sa jej 
zúčastnili, ale aj pre mladú generáciu, 
aby si vážila náboženskú slobodu i 
demokraciu,“ povedal primátor 
Rajeckých Teplíc Peter Dobeš.

Pozvaní hostia si následne za-
spomínali na niektoré vážne, ale i 
úsmevné zážitky pri organizovaní 

V Rajeckých Tepliciach spomínali na Sviečkovú manifestáciu

manifestácie, z jej priebehu i vypo-
čúvania Štátnou políciou. „Za tých 20 
rokov normalizácie bola Sviečková 
manifestácia kľúčovou občianskou 
udalosťou, ktorá bola spojená aj 
s veriacimi. Bolo požehnaním, že 
takáto myšlienka vznikla, pretože 
podľa mňa ten čas vtedy dozrel,“ 
tvrdí František Mikloško, podľa kto-
rého sa však ešte stále učíme nará-
bať so slobodou, ktorú sme dostali 
v novembri 1989. „Čaká nás ešte veľa 
problémov. Sme mladá demokracia, 
mladý národ v tom zmysle, že sa 

Ako každoročne, tak aj tento rok 
sme prežili jeden piatok v znamení 
dobročinnosti.  Ako členky ZO Únie 
žien Slovenska sme sa dobrovoľne 
zapojili dňa 12. apríla 2013 do akcie, 
ktorú organizuje Liga proti rakovine 
ako všetkým známy DEŇ NARCISOV. 
Naše členky sa postupne vystriedali 
už od rána 8,00 hod. na stanovis-
ku pred OD Jednota v Rajeckých 
Tepliciach až do 17,00 hodiny. 
Všetkým našim členkám ďakujeme 

12. apríl 2013 – Deň narcisov
za ich ochotu a čas. Pri tomto sta-
novisku sa vyzbieralo 705,53 €. Do 
akcie sa zapojila aj naša Základná 
škola, kde deti a pedagógovia prispeli 
sumou 131,07 € a vysunutá hliadka 
po meste a priľahlých inštitúciách 
vyzbierala 97,19 €. Spolu sme 
v Rajeckých Tepliciach vyzbierali 
933,79 €.  Žiakom našej základnej 
školy, našim členkám, ale najmä 
Vám, obyvateľom a  návštevníkom 
Rajeckých Teplíc patrí veľká vďaka 

za všetky príspevky  a ochotu pomôcť 
aspoň takouto formou ťažko chorým  
na rakovinu. Nikto z nás nevie, kedy 
bude takúto pomoc potrebovať.  

Žilinský kraj vyzbieral približne 
7460 € , z tohto obnosu by 30 % malo 
zostať v našom regióne. Sme radi, že 
nežný kvietok  žltého narcisu má takú 
silu a spojí ozaj všetkých tých, ktorým  
nie je naše zdravie ľahostajné.                                             

Za ZO Únie žien Slovenska  
Rajecké Teplice  Marta Štiffelová

všetkému učíme. Učíme sa zvládať 
moc, vládnuť, diskutovať...Klamal by 
som, keby som povedal, že tie hlavné 
požiadavky, ktoré sme v ́ 88 mali, sa 
naplnili v takom zmysle, ako sme si 
to predstavovali,“ uzavrel František 
Mikloško.

Páter Hudáček prítomným priblí-
žil politickú i náboženskú situáciu v 
Argentíne, kde pôsobil a odkiaľ máme 
aj nového Svätého Otca Františka.

/Júlia Kavecká, foto: Ľubomír Bechný/
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Projekty v meste

Cez dedičstvo otcov spájame 
ľudí

Mesto Rajecké Teplice podalo 
ešte k 31. decembru 2012 žiadosť 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
Žilinského samosprávneho kraja 
podľa VZN ŽSK č. 4/2004 na pod-
poru obohatenia kultúrneho programu 
v rámci Hodových slávností v miestnej 
časti Poluvsie, ktoré sa konali v dňoch 
04. - 05. júla 2013. Z dotácie vo výš-
ke 500,- € boli uhradené náklady na 
dopravu a odmeny pre vystupujúcu 
dychovú hudbu Stranianka a folklórny 
súbor.

Čisté ovzdušie pre kúpeľné 
mesto Rajecké Teplice

Projekt podávaný k 31. 10. 2012 
na Environmentálny fond na kúpu 
traktora s prídavným zariadením 
na zametanie a čistenie chodníkov 
v meste žiaľ opätovne nebol pod-
porený.

V knižnici pohodlne a moderne
Žiadosť o dotáciu podalo mesto 

k 15. 1. 2013 na Ministerstvo kultúry 
SR, kde sme žiadali finančný príspe-
vok na zakúpenie nových regálov na 
uskladnenie kníh v mestskej knižnici, 
ako aj kresiel pre návštevníkov kniž-
nice a ďalšieho potrebného vybave-

nia. Žiadosť bola vyhodnotená ako 
neúspešná.

Knihy sú nádobami ducha a naši 
nemí učitelia

Pod týmto názvom podalo Mesto 
Rajecké Teplice k 15. 1. 2013 žiadosť 
o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR 
na nákup kníh do mestskej knižnice 
a tým obohatiť knižný fond a rozšíriť 
možnosti pôžičky kníh pre čitateľov. 

Dňa 15. júna 2013 sa na teni-
sových kurtoch Aphrodite Rajecké 
Teplice uskutočnil už 10. ročník te-
nisového turnaja mužov vo štvorhre 
„Rajecké Teplice Open 2013“. 

Za účasti 18 párov zo Žiliny, 
Martina, L. Mikuláša, Ružomberka, 
D. Kubína, Bytče, Ilavy, Košíc a 
Rajeckých Teplíc, sa najviac darilo 
zdolávať súperov páru Bartoš-Zrinčik, 
ktorí vo finále zdolali pár: Michel - 
Oškrobaný. Na tretom mieste sa 
umiestnila dvojica Salák - Jonák. 

Rajecké Teplice Open 2013

Pri organizovaní turnaja, sa ch-
ceme poďakovať Mestu Rajecké 
Teplice za finančnú podporu, ako 

aj firmám Pizzeria NESITA Žilina, 
Aphrodite a. s., Café bar ELAN, 
Pizzeria Meritto, ktoré nám poskytli 
občerstvenie pre súťažiacich.
Ešte raz vám srdečná vďaka.

Nové partnerské mesto Padina
Mesto Rajecké Teplice v rámci Letných slávností 2013 privítalo 

vzácnu návštevu z mesta Padina v regióne Vojvodina v Srbsku. 
Po predchádzajúcich 

rokovaniach a schválení 
Mestským zastupiteľ-
stvom bola slávnostne 
podpísaná Zmluva o 
partnerstve a vzájom-
nej spolupráci s Padi-
nou, ktorá sa tak stala 
ďalším partnerským mes-
tom Rajeckých Teplíc. 
Veríme, že spolupráca 
bude kvalitná, príjemná 
a pre obe mestá bude prinášať očakávaný efekt. Bližšie informácie nájdete 
na internetovej stránke Mesta Rajecké Teplice.                  /Marta Zafková/

Z požadovanej dotácie 950,- € bola 
mestu schválená dotácia 500,- €. 
Spoluúčasť mesta na financovaní 
projektu je 5 %.

Zateplenie Zdravotného strediska
Projekt so žiadosťou o dotáciu 

bol podávaný na Environmentálny 
fond k 31.10. 2012. Koncom júna 
prišlo z Environmentálneho fondu 
mestu oznámenie, že administrácia 
podaných žiadostí bola pozastavená, 
nakoľko Environmentálny fond ne-
disponuje finančnými prostriedkami 
z predaných emisných kvót, ktoré po-
užíva na podporu žiadostí o dotácie. 
V prípade, že by Environmentálny 
fond disponoval takýmito finančnými 
prostriedkami, bude sa v ďalšej ad-
ministrácii žiadostí pokračovať.    

                        /Marta Zafková/
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Poďakovanie za skrášlenie okolia
Ďakujeme pani Gibalovej a pani Hollecovej za ich usilovnú prácu, ktorou 

skrášľujú svoje okolie pri bytovke v Rajeckých Tepliciach. Aj takto si môžeme 
vylepšiť okolie svojich príbytkov a prostredie mesta.

Informácie

Deň matiek

Mesto Rajecké Teplice v máji tradične v spolupráci zo Základnou 
a Materskou školou pozýva mamy, staré mamy, babky na Deň matiek. 
Po príhovore primátora mesta si deti a žiaci pripravili kultúrny program 
a tým chceli mamám poďakovať za ich starostlivosť.

Po programe matky družne podiskutovali vo vstupnej hale a tým 
sa táto milá slávnosť ukončila. 

Ďakujeme pedagógom za trpezlivosť pri príprave účinkujúcich. 

Vystúpenie žiakov 5. A triedy

Spoločenská kronika
Narodení

Marko Kavec   28. 2. 2013
Michal Tkačin  28. 2. 2013
Sára Kostolná   2. 3. 2013
Michaela Tašková  4. 3. 2013
Veronika Grossová   11. 3. 2013
Michal Brodňan  10. 4. 2013
Petra Hoskovcová   16. 4. 2013
Richard Martančík   7. 5. 2013
Sabina Sršníková  19. 5. 2013
Simon Sršník   19. 5. 2013
Peter Fajbík   10. 6. 2013
Simona Gabčíková  14. 6. 2013
Ivan Jankech  17. 6. 2013
Mária Fongusová   26. 6. 2013
Šimon Sipták  26. 6. 2013
Ján Christian 
Szaniewski  26. 6. 2013
Nikolas Moravčík   30. 6. 2013
Šimon Baránek   14. 7. 2013

Manželstvo uzavreli
Branislav Evjak  
a Tatiana Mičkyová   6. 4. 2013
Martin Šupej 
a Veronika Szaniewska   6. 4. 2013
Ľuboš Lichner 
a Jana Pialová  4. 5. 2013
Jozef Kolek 
a Anna Kasmanová  22. 5. 2013
Peter Červený 
a Jana Badová  2. 6. 2013
Ladislav Czorič  
a Martina Domanická  6. 7. 2013
Matej Moravčík 
a Petra Stranianková   18. 7. 2013

Opustili nás
Ján Spišák   3. 3. 2013
Ladislav Hundák  6. 3. 2013
Anton Stranianek   7. 3. 2013
Mária Baránková   18. 3. 2013
Ľuboš Baránek  24. 3. 2013
Klára Beháňová  2. 4. 2013
Anton Piala  8. 4. 2013
Júlia Pialová  10. 4. 2013
Štefan Klačko  14. 4. 2013
Mária Nemčáková  17. 4. 2013
Michal Kopera  21. 4. 2013
Helena Personová  2. 5. 2013
Marta Brodňanová  9. 5. 2013
Róbert Piala  9. 6. 2013
Bedrich Líška  24. 6. 2013
Peter Brezáni   29. 6. 2013
Karolína Knapcová   5. 7. 2013
Mária Mitorajová  2. 8. 2013
Žofia Knapcová   10. 8. 2013
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Informácie

Základná škola v  spolupráci s 
Mestskou knižnicou v Rajeckých 
Tepliciach dňa 12. 3. 2013 uskutoč-
nili čitateľský maratón pre žiakov 1. 
- 4. ročníka. Všetci žiaci predviedli 
svoje čitateľské schopnosti. Prváci 
nám  ukázali ako sa za necelý školský 
rok naučili pekne čítať a písmen sa 
neboja. Druháci nám čítali básničky 
z knižky Mám básničku na jazýčku. 
Tretiaci a štvrtáci čítali Ezopove bájky 
z knihy Kohút a líška. Všetkým sa 
darilo, aj keď tréma pred mikrofónom 
bola určite veľká. Odmenou boli kres-
lené rozprávky, ktoré všetky deti po-
tešili. Dúfame, že sa im knižky stanú 
najlepšími priateľmi.

                    /Marián Veselický/

-  v októbri 2012 Aphrodite SLK 
Rajecké Teplice, s.r.o. požiadali o 
výrub 7 drevín zo stromoradia, pre 
nezaplatený správny poplatok bolo 
konanie zastavené,

-  v novembri 2012 podali žiadosť opä-
tovne, tentoraz o vydanie súhlasu 
na výrub 4 stromov, rozhodnutím 
bola žiadosť zamietnutá, mestu 
bola doručená aj petícia a protest 

Ťažko skúšané lipy v Rajeckých Tepliciach
Majestátne lipy rastúce v stromoradí pred hotelom Veľká Fatra ešte donedávna dotvárali charakteris-

tický ráz centra mesta. Dnes je stav taký, že sú z veľkej časti zoschnuté. Súčasťou stromoradia je aj zá-
konom chránený, 120-ročný brest horský, jediný chránený strom v Rajeckých Tepliciach, ktorý je rovnako 
postihnutý ako lipy. V tejto súvislosti je potrebné uviesť nasledovné skutočnosti:

občanov Rajeckých Teplíc proti vý-
rubu líp a poškodeniu chráneného 
bresta horského, 

-  v marci 2013 SLK Rajecké Teplice, 
a.s. požiadali o súhlas na odborné 
ošetrenie stromov, na čo dalo mesto 
súhlasné stanovisko,

-  15. mája 2013 sa konalo pracov-
né stretnutie za účasti zástupcov 
Aphrodite, osoby odborne spôsobi-

lej na ošetrovanie drevín (arborista) 
a mesta, pričom nedošlo k dohode 
o spôsobe úpravy korún stromov,

-  následne po 2 dňoch sa objavili prvé 
príznaky zhoršeného zdravotného 
stavu stromov,

-  mesto začalo konanie vo veci 
prešetrenia náhleho zhoršenia 
zdravotného stavu stromov,

-  k stavu drevín sa na žiadosť Mesta 
vyjadrila Štátna ochrana prírody

-  na podnet mesta bol dňa 20. jú-
na 2013 vykonaný štátny dozor 
Slovenskou inšpekciou životného 
prostredia, ktorá vzhľadom na výšku 
spoločenskej hodnoty poškodených 
13 drevín prípad odstúpi na prešet-
renie polícii

-  mesto v spolupráci so Štátnou 
ochranou prírody a arboristom 
uloží vlastníkom pozemkov, na 
ktorých sa stromy nachádzajú, 
aby vykonali potrebné opatrenia 
na ich ozdravenie.

Všetkých nás však môže mrzieť 
skutočnosť, že sme prišli o jediný 
chránený strom v meste. 

ČITATEĽSKÝ MARATÓN



– 12 – www.rajecke-teplice.sk

Spravodajca Mesta Rajecké Teplice, občasník, Vydavateľ: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 1/29, 
013 13 Rajecké Teplice, IČO 00321591, Dátum vydania: 20. 7. 2013, Poradové číslo: 1, Ročník: 21. 
Cena: Zdarma, Medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN 1338-0788, Evidenčné číslo: EV 3886/09, 
Počet výtlačkov 50 ks. Uzávierka čísla 2/2013 bola 2. 8. 2013. Informácie: www.rajecke-teplice.sk
Redakcia: Mesto Rajecké Teplice, odd. kultúry a vzdelávania, tel. 041/5099 068, 
                 e-mail: kultura@rajecke-teplice.sk, Neprešlo jazykovou úpravou. 
Sadzba a graf. úprava: BLAHA – vydavateľstvo a výroba tlačív, Kálov 3, Žilina, tel. 041/5620 621

Informácie

Hody v Poluvsí sa kona-
jú vždy na sviatok sv. Cyrila 
a Metoda. 

Dvojdňový kutúrny pro-
gram  sa začal už v štvrtok 
4. júla vystúpením dychovej 
hudby Varínčanka.

Program pokračoval ho-
dovou zábavou.  

Letné slávnosti 2013
Tohtoročné Letné slávnosti sa uskutočnili v dňoch 20. a 21. júla 2013. V dvojdňovom maratóne 

kultúrnych podujatí vystúpilo spolu 121 účinkujúcich v 22 programoch.  K najväčším „ťahákom“ patrilo 
vystúpenie speváčky Kristíny a skupiny Gladiator. 

Fotky z Letných slávností 2013 nájdete 
na www.rajecke-teplice.sk

Hody Poluvsie

V piatok začínal program 
slávnostnou sv. omšou a po-
kračoval ďalšími kultúrnymi 
akciami. 

V rámci slávnostného 
programu boli ocene-
ní  dobrovoľní darcovia 
krvi a dlhoroční členovia 
Dobrovoľného hasičského 
zboru.


