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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 2, máj 2010

Úvodník

Keď pán Boh stvoril svet, 
zamyslel sa a zistil, že na 
zemi chýba človek. Zobral 
preto hlinu, sformoval z nej 
muža a vdýchol mu život. 
Potom sa zamyslel Boh ešte 
raz a povedal: Som si vedomý, 
že muž sám nie je schopný za-
ľudniť svet. Spojil preto oblosť 
mesiaca, chvenie trávy, štíhlosť 
prúta, vôňu kvetov, prítulnosť 
a veselosť slnečného lúča, 
slzy rosy, jemnosť páperia, 
plachosť vtáčaťa, sladkosť 
medu, hrkútanie hrdličky, ale 
i márnivosť páva a všetky tie-
to vlastnosti vložil do bytosti 
zvanej žena.

Milé mamičky, ako ste 
počuli, je veľa krásnych pri-
rovnaní, ktoré hovoria o tom, 
prečo sú ženy ženami, matky 
matkami. Prívlastky pracovitá, 
kamarátska, starostlivá, trpez-
livá, obetavá, láskavá, milujú-
ca, odpúšťajúca a oddaná 
však nepatria len mamičkám, 
ale všetkým ženám. Také ste 
v očiach vašich detí a verím, 
že aj v očiach všetkých mužov 
či manželov.

Pri príležitosti vášho krás-
neho sviatku mi dovoľte, aby 
som v mene všetkých mužov, 
ako aj v mene svojom zaželal 
vám predovšetkým pevné zdra-
vie. Aby ste v tento deň, ale aj 
v ďalších nastávajúcich dňoch 
vášho života, mali čo najme-
nej problémov, chvíľ bolesti 
a smútku, aby vás pohoda, 
porozumenie a láska sprevá-
dzali na každom kroku.

S úctou    Primátor mesta

S hlbokým smútkom a ľútosťou sme prijali správu o úmrtí 
Pavla Šadláka – duchovného správcu pútnického miesta 
Rajecká Lesná, titulárneho kanonika Nitrianskej kapituly, 
honorárneho dekana, nezabudnuteľného človeka.

Svoj život odovzdal Stvoriteľovi v 35. roku kňazstva. Po 
dlhej chorobe zomrel 21. apríla 2010 vo veku 61 rokov. 

Pohrebných obradov, ktoré vykonal žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis v sobotu 24. apríla 2010 v Rajeckej 
Lesnej, sa zúčastnili tisícky ľudí, kňazov, medzi zúčast-
nenými boli aj primátor Rajeckých Teplíc s manželkou.

Vďaka tomuto rodákovi z Krásna nad Kysucou má naša 
krajina Slovenský Betlehem a Rajecká dolina významné 
pútnické miesto.

 Nikdy nezabudneme na jeho otvorenosť, srdečnosť, 
pohostinnosť, nezameniteľný rečnícky prejav a solidaritu 
s núdznymi. Nech mu dá Pán Boh večné odpočinutie.

Čo nás čaká v najbližšom období
Deň matiek – 13. máj 2010 

MDD + Váľanie mája – 29. máj 2010
Euromusette a Goldentango 2010 – 9. - 10. jún 2010 

Parlamentné voľby – 12. jún 2010 
Hody Rajecké Teplice – 13. jún 2010 

Hody Poluvsie – 4. - 5. júl 2010 

Zomrel Pavol Šadlák
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XXIV. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 2/2010 XXIV. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 8. 4. 2010 vyberáme:

I.   BERIE NA VEDOMIE:
1/  Kontrolu plnenia Uznesenia č. 1/2010
2/  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Rajecké 

Teplice za rok 2009
3/  Informatívnu správu o projekte „Modernizácia centra kultúry vo Wi-

lamowiciach a oddelenia kultúry Rajecké Teplice na účely medzinárodnej 
spolupráce“ 

4/  Hodnotiacu správu o činnosti Mestskej polície za rok 2009
5/  Žiadosť firmy Libex s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina o vydanie záväz-

ného stanoviska k exteriérovým a interiérovým úpravám objektu chaty 
č. súp. 75 na Ul. 1. mája vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice

II.  SCHVAĽUJE:
1/  Ročnú účtovnú závierku Mesta Rajecké Teplice za rok 2009
2/  Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2009, ktorý vykazuje scho-

dok vo výške – 498.542,- EUR a súhlasí s celoročným hospodárením 
bez výhrad

3/  Použitie finančných fondov na vyrovnanie schodku hospodárenia za rok 
2009 nasledovne: 

 – fond rozvoja bývania vo výške 16.331,- EUR
 – rezervný fond vo výške 50.236,- EUR
 – fond odpadového hospodárstva vo výške 5.975,- EUR
 – fond zdravotného strediska vo výške 10.556,- EUR
4/  Hodnotiacu správu Programového rozpočtu za rok 2009
5/  Programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2010
6/  Financovanie projektu „Skvalitnenie separovania zberu v Rajeckej doline“, 

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v pomernej 
čiastke pre Mesto Rajecké Teplice vo výške 15.660,44 EUR

7/  Účel využitia chaty Bohúňová pre rekreačnú starostlivosť zamestnancov     
mesta v zmysle kolektívnej zmluvy. Cena prenájmu pre zamestnancov 
mesta nad 3 dni stanovené v kolektívnej zmluve činí 8,30 EUR/deň

8/  Odovzdanie splaškovej kanalizácie v majetku mesta na Ul. Farská DN 300  
o celkovej dĺžke 191 m spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie 
a. s. , Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina za cenu 60 619,18 EUR

9/  Odovzdanie prekládky vodovodu na Ul. Farská DN 100 v dĺžke 79,92m, 
DN 50 v dĺžke 6,8 m, DN 40 v dĺžke 26,1 m a DN 25 v dĺžke 21,4 m      
spoločnosti Severoslovenské vodárne  a kanalizácie a. s., Bôrická cesta 
1960, 010 57 Žilina za cenu 19 296,41 EUR

10/  Urbanistickú štúdiu bikrosovej dráhy v k. ú. Poluvsie v lokalite Piesky 
Rajecké Teplice – Poluvsí

III. UKLADÁ: 
1/  vypracovať návrh zmluvy o nájme pozemku v lokalite Piesky (bývalý areál 

ČOV) v k. ú. Poluvsie pre účel využitia vybudovanie bikrosovej dráhy
2/  zabezpečiť vytýčenie pozemku v lokalite Piesky (bývalý areál ČOV) v k.ú. 

Poluvsie pre účel využitia vybudovanie bikrosovej dráhy z rozpočtovej 
rezervy Bežné transfery jednotlivcom v oddiele 0810 

3/  zvolať rokovanie s vlastníkmi pozemkov v lokalite Piesky vo veci dlho-
dobého prenájmu pre realizáciu bikrosových plôch v zmysle schválenej 
urbanistickej štúdie

IV. ODPORÚČA:
1/  primátorovi mesta zvolať mimoriadne zastupiteľstvo k prerokovaniu žia-

dosti firmy Libex s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 

Kondolenčný list primátora 
Rajeckých Teplíc starostovi 

poľského partnerského mesta 
Wilamowice

Vážený pán Marian Trela 
– starosta Gminy Wilamowice, 
so zármutkom, s bolesťou v srdci 
a žiaľom sledujeme správy o tra-
gédii, ktorá sa udiala pri meste 
Smolensk. 

Zahynul pri nej Váš prezident 
s manželkou a desiatky ďalších 
predstaviteľov spoločenského, 
vojenského, kultúrneho a nábo-
ženského života, ktorí išli uctiť 
pietnym aktom životy ľudí, ktorí 
násilne zahynuli v Katyni.

Prijmite prejav úprimnej sú-
strasti, ktorý posielame všetkým 
obyvateľom Gminy Wilamowice 
a celému poľskému národu.

S úctou RNDr. Peter Dobeš, 
                   primátor mesta

Výrub stromov
Dňa 25. 3. 2010 bol na Námestí 

SNP zrealizovaný výrub 9 kusov 
drevín (4 smreky a 5 hlohov). 
Odstránenie týchto drevín je súčasťou 
zámeru rekonštrukcie námestia, ktorá 
prebehne v tomto roku. Na miesto vy-
rúbaných drevín bude v priestore ná-
mestia vysadených niekoľko desiatok 
nových stromov. Existujúce stromy 
– lipa a dva agáty pred vchodom do 
mestského úradu budú ponechané a 
ošetrené arboristom. Informácie o pri-
pravovaných sadových úpravách na 
Námestí SNP si môžete vyžiadať na 
mestskom úrade, referát životného 
prostredia, číslo dverí 53.

            - es -

OZNAM
Mesto Rajecké Teplice oznamu-

je, že od 1. apríla 2010 má Dom 
smútku v Rajeckých Tepliciach novú 
správkyňu, pani Marcelu Pialovú (tel. 
0917 728 286).

Touto cestou ďakujeme bývalej 
správkyni pani Irene Janískovej za 
jej dlhoročnú prácu.             - mv -
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Z diára samosprávy Rajecké Teplice

– rokovanie s predstaviteľmi obce Porúbka a Správou Národného parku 
Malá Fatra o rekonštrukcii náučného chodníka v prírodnej rezervácii 
Slnečné skaly

– účasť na výročnej členskej schôdzi DHZ Rajecké Teplice
– účasť na prezídiu Euroregiónu Beskydy pri príležitosti 10. výročia za-

loženia 
– pracovné stretnutie s vedením SAD, a. s. a SLK, a. s. Rajecké Teplice 

vo veci vylúčenia autobusovej dopravy z centra mesta k termínu nového 
cestovného poriadku v decembri 2010

– Pracovné stretnutia k organizačnému a technickému zabezpečeniu 
Letných slávností

– Spoločenské a fašiangové stretnutie speváckych zborov v Poluvsí z celej 
bývalej farnosti Konská 

– Stretnutie vedenia mesta s pedagógmi pri príležitosti Dňa učiteľov
– Rokovanie o možnosti podania žiadosti na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia
– Rokovanie s SLK, a. s. ohľadom spolupráce pri rozvoji cestovného ruchu 

v meste
– Rokovanie o postupe pri výrube stromov so SLK, a. s. 
– Rokovanie s vedením futbalového oddielu o možnostiach podpory 

a príspevku na činnosť za účasti vedenia mesta a vedenia CVČ
– Proces verejného obstarávania pre základnú školu a námestie, príprava 

podkladov k podpisu zmluvy s riadiacim orgánom (MVRR SR)
– Rokovanie s riaditeľkou MŠ a pomoc pri príprave spoločenského stret-

nutia pri príležitosti 30. výročia kolaudácie budovy materskej školy na 
Ul. Osloboditeľov

– Účasť na vyhodnotení projektu v Pozloviciach Včelárstvo bez hraníc 
a príprava včelárskeho dňa v Rajeckých Tepliciach

– Pracovné rokovanie agentúra SARIO, Bratislava, s účelom možného 
hľadania investorov a možnostiach investícií v meste a okolí

– Ďakovný list mestu Rajecké Teplice od Gladiol klubu Martin za doterajšiu 
spoluprácu

– Propagácia poľovníckej výstavy okolitých poľovníckych združení v Hoteli 
Skalka 

– Podaný projekt PL-SK – podpora cestovného ruchu
– Rokovanie s ministerstvom vnútra vo veci organizácie konferencie 

o cezhraničnej spolupráci 
– Príprava volebných komisií do parlamentných volieb
– Wilamowické Śmiergusty - klultúrno-spoločenské podujatie v poľskom 

družobnom meste

Rekonštrukcia základnej 
školy za dverami

Áno, aj ZŠ v Rajeckých Tepliciach 
dostane novú tvár. Dňa 1. apríla 2010 
Ministerstvo výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR vydalo rozhodnutie 
o schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, nakoľko boli 
splnené všetky stanovené pod-
mienky. Oba pavilóny školy, ale aj 
telocvičňa sa zateplia, budú mať 
novú fasádu, vymenené okná, dvere, 
strechu. Všetky sociálne zariadenia 
budú bezbariérové. V telocvični sa 
zrenovujú šatne. Zrekonštruuje sa 
oplotenie areálu. Pribudnú špeciali-
zované učebne PC a jazyka s novým 
moderným vybavením a interaktívna 
učebňa pre potreby školy a obce.

Prípravné práce by sa mali 
začať v júni tohto roka, samotná 
rekonštrukcia prebehne cez prázd-
niny a samozrejme dokončovacie 
práce budú nevyhnutné aj v novom 
školskom roku.

                                          - er -

Rokovanie 
SLK, SAD, RT

V stredu 10. marca sa v Ra-
jeckých Tepliciach uskutočnilo 
stretnutie zástupcov samosprávy, 
Slovenských liečebných kúpeľov 
a Slovenskej autobusovej dopravy. 
Predstavitelia rokovali o cieľovom 
stave a  to vylúčenie autobusovej 
dopravy  v centre mesta – budúcej 
pešej zóny,  okrem spojov smerom 
na Kunerad a ranného školského 
autobusu na Ul. osloboditeľov, 
Rokovali aj o možnosti parkova-
nia kúpeľných hostí počas rekon-
štrukcie námestia na vytipovaných 
plochách.

Vzhľadom na celý proces prí-
pravy takejto zmeny je vyriešenie 
odklonu autobusovej a nákladnej 
dopravy z centra výzva do blízkej 
budúcnosti, výhľadovo koniec roka 
2010. Zmena cestovného sa pre ob-
čanov Rajeckých Teplíc nezmení.

                                        - er -

Zástupcovia Euroregiónu Beskydy
v Rajeckých Tepliciach

Vo štvrtok 4. 3. 2010 bolo v Rajeckých Tepliciach zasadnutie česko-
-slovenského prezídia Euroregiónu Beskydy.

Jeden z hlavných bodov programu pre účastníkov študijnej cesty z ČR 
bolo vyhodnotenie činnosti pri príležitosti 10. výročia založenia Euroregiónu 
Beskydy na trojstrannú cezhraničnú spoluprácu poľsko-česko-slovenskú, 
ako aj ďalšie smerovanie činnosti a aktivít tohto združenia v nasledovnom  
období. 

                                                                                                  - er -
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Spoločenská kronika
Narodení

Matěj Tkáčik         23. 10. 2009

Matúš Biely           17. 2. 2010 

Erika Fongusová    22. 2. 2010 

Manželstvo uzavreli

Mária Mišková

a Ján Kanis                 13. 1. 2010

Miroslava Kavcová

a Pavol Garai              20. 3. 2010

Alena Manetová

a Juraj Slovák            17. 4. 2010

Opustili nás
Marián Brodňan        24. 4. 2010

A to aj vďaka Združeniu obcí 
Rajecká dolina, ktoré zabezpečuje 
zber separovaného odpadu pre 24 
obcí a miest mikroregiónu Rajecká 
dolina. Spolupráca pri zbere odpadu 
je dôležitá nielen z organizačného, 
ale najmä ekonomického hľadiska. 

Dňa 11. marca prebehol v Rajec-
kých Tepliciach zber elektronického 
a elektrického odpadu a autobatérií. 
Pri zbere elektrického, elektronického 
a nebezpečného odpadu 11. 3. 2010 

Storočná lipová aleja už nebude smetisko
Občianske združenie Tilia v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice 

získali grant v hodnote 2400,- EUR na revitalizáciu jedného z najkrajších 
zelených miest v meste – momentálne zdevastovanej lipovej aleje pri 
autobusovej a železničnej stanici v Rajeckých Tepliciach.

 V spolupráci s dobrovoľníkmi sa lokalita vyčistí od odpadu, upraví 
sa terén aleje a chodník, ošetria sa dreviny, zasadia nové lipy a tiež pás 
drevín na prístupovej ceste k nástupišťu. Pribudnú drevené lavičky a in-
formačný panel o zeleni.

Veríme, že storočná lipová aleja s tromi radmi stromov sa opäť sta-
ne oddychovým príjemným miestom. Projekt je podporený Nadáciou 
Ekopolis.                                                                                            - er -

33 580 obyvateľov Rajeckej doliny 
sa môže tešiť z projektu schváleného 
v rámci operačného programu životné 
prostredie. Z projektu sa zakúpi po-
zemok na zriadenie dvora odpadov, 
zabezpečí sa výstavba administra-
tívnej budovy, 2 hál na dotrieďovanie 
a skladovanie druhotných surovín. 
Technologickú časť projektu predsta-
vuje zakúpenie zvozového vozidla, 
nakladača, vysokozdvižného vozíka, 
úžitkového vozidla a 300 kontajnerov 

Aj tak by sa dal zjednodušene 
pomenovať projektový zámer pre 
9658 domácností Rajeckej doliny. 
Projekt, ktorý združenie podá v má-
ji tohto roka, sa bude zameriavať 
na rozšírenie separovaného zberu 
o biologické odpady. Do každej 
domácnosti Rajeckej doliny by bol 
zakúpený kompostér, čím podporíme 

Projekt „Po Rajeckej 
doline“ schválený

Ďalší úspešný projekt vypracova-
ný a podaný mestom Rajecké Teplice, 
ktorým sa naša samospráva uchá-
dzala o dotáciu v rámci VZN 16/2009 
Žilinského samosprávneho kraja na 
podporu cestovného ruchu.

Hlavným cieľom projektu je 
zatraktívnenie kúpeľného mesta 
prostredníctvom rôznych produktov 
pre turizmus  a informačných be-
dekrov v 2 jazykových mutáciách. 
Bedekre budú distribuované vo vy-
braných turistických informačných 
kanceláriách v Žilinskom regióne. 
Budú propagovať turistický potenciál 
Rajeckej doliny a nášho kúpeľného 
mesta.                                       -er-

znižovanie množstva komunálneho 
odpadu a využitie kompostu priamo 
tam, kde bol vyprodukovaný. Rovnako 
zamýšľame nakúpiť techniku slúžiacu 
na spracovanie biologického odpadu. 
Zároveň tým vytvoríme podmienky 
pre obce a mestá Rajeckej doliny, 
aby splnili legislatívne požiadavky 
Slovenskej republiky.                 -er-

Kompostovanie - v Rajeckej doline
prirodzená súčasť každej domácnosti

3. stupeň povodňovej 
aktivity aj v Rajeckých 

Tepliciach

V dňoch 4. - 5. februára 2010 
sa na toku Bystrička v centre mesta 
nahromadili ľadové kryhy a hrozilo 
zaplavenie okolitých pozemkov.

Primátor mesta vyhlásil 3. stupeň 
povodňovej aktivity a v súčinnosti 
so Slovenským vodohospodár-
skym podnikom prebiehali práce na 
sprietočnení rieky, aby sa zamedzilo 
poškodeniu majetku občanov a eli-
minovalo sa riziko zaplavenia centra 
mesta a kúpeľného parku.

                                         - es -

Zber komunálneho odpadu funguje bez problémov
sa vyzbieralo 1,62 tony nebezpeč-
ného odpadu (chladničky, počítače 
a televízne prijímače) a 1,76 tony 
elektrického a elektronického od-
padu. Celkový objem odpadu pred-
stavuje 3.38 tony.

Mesto Rajecké  Teplice pomáha 
svojim občanom aj dotáciou miest-
neho poplatku za komunálne odpady 
vo výške 1,16 EUR na občana ročne, 
čo je pri 2707 obyvateľoch takmer 
3150,- EUR.                              -pp-

na druhotné suroviny. V súčasnosti 
prebieha verejné obstarávanie na sta-
vebnú časť. Uzávierka predkladania 
ponúk bola 23. apríla 2010. 24 obcí 
a miest Rajeckej doliny tak zvýši bo-
nitu separovaného zberu a skvalitní 
životné prostredie.

Sídlo združenia obcí Rajeckej 
doliny je v Mestskom úrade v Ra-
jeckých Tepliciach, jeho predsedom 
je primátor Rajeckých Teplíc Peter 
Dobeš.                                      -er-

V Rajeckej doline prebieha
skvalitnenie separovania zberu
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1. Medzi dôležité služby, ktoré zabezpečuje samo-
správa, je zimná údržba ulíc. Ako by ste zhodnotili 
uplynulú sezónu? 

 Mesto Rajecké Teplice vykonávalo zimnú údržbu miest-
nych komunikácií v dĺžke 35 km a 5 km chodníkov od 
decembra. Na údržbu bolo spotrebovaných viac ako 
150 ton inertného posypového materiálu v hodnote 
cca 4.000,- EUR

2. Je zrejmé, že na jar je potrebné všetok posypový 
materiál upratať. Aký je postup jarného uprato-
vania ulíc v Rajeckých Tepliciach?

 Jarné upratovanie ulíc bolo zahájené 17. apríla. Práce 
sa začínajú v centre mesta – teda centrum je čisté ako 
prvé, a pokračuje sa k okrajovým častiam. Čistenie 
sa vykonáva traktorom a zmetacou kefou, škrabaním 
ujazdeného posypu strojom UNC, chodníky sa zame-
tajú strojom staržet. Následne sa vykonáva ručný zber 
posypu. Problémovým úsekom býva často živý plot, 
ktorý lemuje chodník ku kostolu na Rajeckej ceste. 
Napriek tomu, že tento priestor je vo vlastníctve kúpe-

ľov a teda sa majú oň starať, pracovníci technických 
služieb nad rámec svojich povinností živý plot čistia. 
Jarné upratovanie trvá zhruba 3 týždne, je potrebné 
zohľadniť aj počasie. Najlepšie sa upratuje, keď je 
mokro, ale keď neprší.

3. Blíži sa leto a s ním je spojená sezóna kosenia. 
Ako prebiehajú práce kosenia a úpravy zelene 
v našom meste?

 Pracovníci technických služieb vykonávajú kose-
nie verejných priestranstiev – námestie, plocha pri 
autobusovom nástupišti, materské škôlky, priestory 
medzi bytovkami, cintoríny, priekopy. Zahájenie ko-
senia ovplyvňuje počasie, zväčša začíname kosiť 
okolo 10. mája. Jeden proces kosenia trvá zhruba 2 
týždne, ovplyvňuje ho počasie. Celý proces sa opa-
kuje 5-krát ročne. Kosí sa strojmi (krovinorez 2 ks, 
kosačka a staržet a prekopová kosačka za traktor). 
Zároveň sa podľa potreby vykonáva strihanie živých 
plotov – zhruba 3-krát ročne. 

                                                                        -er-, -šp-

Tri otázky pre vedúceho oddelenia technických služieb 

Všetky informačné, reklamné a propagačné zariadenia 
viditeľné z verejného priestranstva podliehajú § 71 zákona 
50/1976 (stavebný zákon). Povolenia pre tieto zariadenia 
vydáva príslušný stavebný úrad na základe citovaného 
zákona. Nakoľko niektoré zariadenia sa nachádzajú pri 
štátnych a miestnych cestách, je potrebné k vydaniu po-
volenia aj stanovisko dotknutých orgánov (Dopravného 
inšpektorátu v Žiline a Slovenskej správy ciest a Úradu 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie). Každé za-
riadenie sa povoľuje rozhodnutím na základe kladných 
stanovísk vyššie menovaných orgánov. 

Na podnet Okresného dopravného inšpektorátu v Ži-
line sa konalo miestne šetrenie, na ktorom sa preverilo, 

Med z Rajeckej doliny osladil život v českých 
Pozloviciach. A to doslovne.

Už 4. ročník ochutnávky medu sa uskutočnil v part-
nerskom meste Rajeckých Teplíc v Pozloviciach pri 
Luhačoviciach, na ktorom sa prvýkrát prezentovali aj 
rajecko-teplickí včelári – pán Hodas a pán Kupka.

Na ochutnávke predstavili niekoľko druhov tohto 
tekutého zlata, mimoriadne vysoko bol cenený najmä 
repkový, ale úspech mali aj lesný a ovocný med. 

Okrem skúseností sú významné najmä part-
nerstvá, ktoré na podobných podujatiach vzni-
kajú a ktoré dávajú základ pre rozvoj ďalšej 
spolupráce.                              

                                                                - er -

Med z Rajeckej doliny osladil život v českých Pozloviciach

Podnikatelia – nezabudnime na povolenie k reklamným plochám

či v meste existujú reklamné zariadenia, ktoré neboli 
vydané v zmysle vyššie citovaného zákona. Zistilo sa 
veľké množstvo nepovolených reklamných zariadení. 
Stavebný úrad musí v danej veci konať, preto vyzýva 
všetkých vlastníkov pozemkov, na ktorých sú umiestne-
né reklamné zariadenia, k podaniu žiadosti o povolenie 
reklamného zariadenia alebo jeho odstránenie. Stavebný 
úrad vychádza v ústrety všetkým vlastníkom uvedených  
zariadení a necháva priestor na zlegalizovanie. Mesto 
nemá v úmysle brániť subjektom propagovať svoje pod-
nikanie, ale musí to byť v zmysle zákona. Tlačivo na 
žiadosť nájdete na internetovej stránke mesta.

                                                                       - isz -
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Propagácia Rajeckých 
Teplíc cez Rádio ZET

Od marca 2010 majú všetci po-
slucháči Rádia ZET možnosť vypo-
čuť si informácie o dianí v Rajeckých 
Tepliciach aj v Rajeckej doline.

Každú prvú a tretiu stredu v me-
siaci o 10,30 h na frekvencii 94,5 
sa éterom šíria oznamy a spravo-
dajstvo z nášho mesta. Reprízu 
relácie si môžete vypočuť v ten 
istý deň o 18,30 h.

                                    - er -Z kroniky vyberáme
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 au-
torom a za ktoré mu bolo udelené čestné občianstvo, už videli 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.

Stretnutie
s družobnými seniormi

Už tradične sa naši družobní se-
niori v Dolnom Benešove stretávajú 
pred druhou veľkonočnou nedeľou 
na slávnostnom posedení s občer-
stvením a kultúrnym programom. 
Na toto posedenie sú vždy pozýva-
ní aj členovia nášho Senior klubu. 
Prostredníctvom Mesta Rajecké 
Teplice sa aj tento rok 10. apríla 2010 
tohto stretnutia zúčastnili štyri členky.  
Na začiatku bola slávnostná svätá 
omša, ktorú sprevádzal chrámový 
zbor zložený väčšinou zo seniorov. 
Prežili sme krásny duchovný zážitok 
a trochu nám aj zvlhli oči pri závereč-
nej skladbe „Nabucco zbor židov“.

Stretnutie bolo veľmi srdečné, 
úprimné, niektorí členovia tam 
máme už dlhoročné osobné priateľ-
stvá. Sprevádzal nás vodič Danko 
Polach, ktorému ďakujeme za prí-
jemnú a zodpovednú jazdu.

                     Margita Čapeková

Dňa 19. 3. 2010 sa v Mestskom 
úrade v Rajeckých Tepliciach konalo 
divadelné predstavenie, ktoré ponúk-
lo deťom a ich rodičom Centrum voľ-
ného času v Rajeckých Tepliciach. 

Letný prímestský tábor
„Moje letné dobrodružstvo“

Centrum voľného času v Rajeckých Tepliciach pripravuje počas 
letných prázdnin tábor pre deti vo veku od 7 do 13 rokov, zameraný 
na zážitkové aktivity. 

Letný prímestský tábor s podtitulom „Moje letné dobrodružstvo“ 
budeme realizovať v dvoch týždňových turnusoch. Program budú zabez-
pečovať skúsení lektori – študenti VŠ z pedagogických a sociálno-psy-
chologických odborov.

Termíny a cena tábora:
1. termín:
12. 7. – 16. 7. cena pre člena CVČ 30 eur, pre nečlena 35 eur
2. termín:
19. 7. – 23. 7. cena pre člena CVČ 30 eur, pre nečlena 35 eur 
V cene je zahrnutý: obed, olovrant, pitný režim a poistenie.
Tešíme sa na Vašu účasť.                                     Vaše CVČ

Na predstavení divadla Papavero 
s bábkovo-činohernou rozprávkou 
Lišiacke dobrodružstvá sa prišlo 
pozrieť 85 detí a rodičov. Deti boli 
aktívne zapájané do príbehu a mohli 

svojimi nápadmi ovplyvňovať priebeh 
deja. Hlavná postava sa volala Líška 
Riška, ktorá žije v lese so svojimi 
kamarátmi a veľmi rada robí rôzne 
huncúctva. Rozhodne sa vyskúšať 
svoje figliarstva priamo na svojich 
kamarátoch – hrochovi Ivanovi, 
obrovi Zobrovi, klokanovi Johanovi 
a iných lesných zvieratkách. Všetci 
členovia Centra voľného času mali 
vstup zdarma.

Divadelné predstavenie
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Ideálny terén pre stavbu bikro-
sovej dráhy predstavuje parcela KN 
C 621/2 o výmere 6000 m2, vedená 
v územnom pláne ako športovis-
ko, vo vlastníctve mesta Rajecké 
Teplice. Z hľadiska zabezpečenia 
úpravy povrchu pri výstavbe, ale aj 
pre udržiavanie dráhy v budúcnosti, je 
potrebný v blízkosti dráhy zdroj úžit-
kovej vody, ktorý predstavuje rieka 
Rajčanka. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zámer vystavať na tomto 
pozemku bikrosovú dráhu, pripravuje 
sa nájomná zmluva o prenájme po-

O ich estetickosti sa dá, sa-
mozrejme, polemizovať – je to vec 
vkusu a názoru. Ale ich funkcia ako 
zábrany pred parkovaním na chod-
níkoch je neoceniteľná. V minulosti 
sa matky s kočíkmi, handikepovaní 
ľudia na vozíčkoch márne snažili 
prejsť po chodníku, nakoľko im 

Po katastrofálnom zemetrasení 12. 1. 2010 sa meno krajiny Haiti skloňovalo vo všetkých pádoch. Mnohí z nás 
sa vtedy rozhodli pomôcť. Haiti však potrebuje pomoc stále, odborníci odhadujú, že z prežitej katastrofy sa krajina 
dostane asi o 20 rokov. Mnoho osobností našej krajiny usporadúva benefičné koncerty. Jeden z nich sa konal 
13. 4. v Dome umenia Fatra v Žiline, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Rajecké Teplice. 

Aj vy môžete pomôcť miliónom trpiacich prostredníctvom poukážky alebo prevodom sumy na účet 
vedený v Poštovej banke v Trenčíne, číslo účtu 20286026/6500, názov účtu Boj proti chudobe. 

Zbierku organizuje Vincentská rodina, ktorá sa už štvrtý rok snaží pomáhať ľuďom Haiti. V tomto roku je každá 
pomoc vítaná dvojnásobne.                                                                                                                            - er -

Ponuka priestorov na prenájom
Mesto Rajecké Teplice ponúka

na prenájom nebytové priestory:
– v objekte mestskej tržnice - 1 miestnosť
– v administratívnej budove mestského 

úradu - 1 miestnosť
– v budove zdravotného strediska

- 2 miestnosti

Bližšie informácie získate
u prednostu mestského úradu

(MsÚ, 1. poschodie, číslo dverí 62)

Zber železného šrotu

Mesto Rajecké Teplice a Dobrovoľný hasičský 
zbor Rajecké Teplice 10. apríla 2010 zorganizovali 
zber železného šrotu. Občania túto službu privítali 
a zvykli si vykladať nepotrebný kovový odpad pred 
svoje nehnuteľnosti. Je príjemné skonštatovať, že 
mesto sa vyčistilo od 3,2 tony nepotrebného šrotu. 
Spokojní sú hasiči, že si privyrobili na svoju činnosť, 
spokojní sú občania, že sa zbavili kovového neporiadku 
a spokojné je aj životné prostredie – a tak by to malo 
byť.                                                                    - mv -

Projekt pre bikrosovú dráhu v Poluvsí
Rajecké Teplice majú silnú cyklistickú základňu v podobe mladých talentov pravidelne sa zúčastňujú-

cich slovenského pohára, či už v cestnej alebo horskej cyklistike. Práve bikros tvorí svojou náročnosťou 
na techniku a kondíciu vynikajúci pohybový základ pre všetky cyklistické športy a motokros. 

zemku, ktorá bude uzatvorená v me-
siaci máj. Stavba bikrosovej dráhy 
v Rajeckých Tepliciach bude reali-
zovaná v rámci noriem a predpisov 
Slovenského cyklistického zväzu, čo 
v budúcnosti umožní usporadúvanie 
pretekov nielen lokálneho charakteru. 
Realizáciu stavby plánujeme vykonať 
v maximálnej možnej miere svojpo-
mocne, formou dobrovoľníckej práce, 
sponzorských príspevkov. V rámci 
projektu chceme z dovezenej ze-
miny vytvarovať klopené zákruty a 
tvarovo a výškovo upraviť prekážky. 

Postrekom na burinu vyničiť trvalú 
i jednoročnú burinu a na celú dráhu 
naviesť a uvalcovať vrstvu piesku.

Dráhu chceme otvoriť a sprí-
stupniť v rámci športového dňa, 
ktorý zorganizujeme pre širokú 
verejnosť, pripravíme rôzne súťaže 
a exhibície.

V apríli 2010 podalo OZ 
– Športový klub Poluvsie žiadosť 
o dotáciu v rámci grantového systé-
mu Nadácie Orange – Šanca pre Váš 
región. Veríme, že dobrá myšlienka 
bude podporená.                      -er-

Kvetináče v centre mesta – opacha alebo nevyhnutné opatrenie ?
Pracovníci mestského úradu sa v nedávnej minulosti stretli s pripomienkou, že kvetináče umiestnené na 

chodníkoch popri Kuneradskej ceste sú nefunkčné, neestetické a bránia parkovaniu pred OD Jednota. 
v tom bránili bezohľadne zapar-
kované autá. Práve kvetináče sa 
ukázali jediným prostriedkom, aby 
sa chodník stal bezpečným predo-
všetkým pre chodcov. Vedenie mesta 
niekoľkokrát iniciovalo stretnutie so 
zástupcami COOP Jednota ohľadom 
vybudovania parkoviska na ploche za 

obchodným domom, avšak doteraz  
bezúspešne.

Na mieste je teda zatiaľ ne-
zodpovedaná otázka prečo super-
market s monopolným pôsobením 
ignoruje potreby svojich zákazníkov 
a nezabezpečuje pre nich vhodné 
parkovisko.                             - er - 

Nádej pre Haiti
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Materská škola na Ulici osloboditeľov v Rajeckých 
Tepliciach bola slávnostne otvorená dňa 30. apríla 1980. 
Budova bola dvojtriedna s kapacitou 60 detí a posta-
vená v akcii „Z“. Výstavbu riadil tajomník MNV pán 
Bohuslav Knapec a medzi najaktívnejších brigádnikov 
patrili  Ján Ďurian a Alexander Majerčík. Prevádzka ma-
terskej školy začala oficiálne 3. mája 1980 pri počte 45 
detí. Prvou riaditeľkou sa stala pani Mária Pažičanová 
a kolektív tvorili tri pani učiteľky: Viera Súľovská, Anna 
Knapcová, Vincencia Dietrichová a nepedagogický 
pracovníci: Pavla Majerčíková, Emília Ďurianová, Anna 
Gelatíková a Zdena Tkáčiková. 

Materská škola prešla za uplynulé roky mnohými 
zmenami. Postupne sa prostredie a triedy zveľaďovali 
a skrášľovali. V roku 1984 sa pre znížený počet detí stala 
jeden a pol triednou a v roku 1985 jednotriednou MŠ. 
Zrušením materskej školy Československých štátnych 
kúpeľov sa od 1. 4. 1991 stala znovu dvojtriednou.

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

Mestská polícia zabezpečuje
kontrolu verejného poriadku
a ochranu majetku aj v parku

Vedenie Slovenských liečebných kúpeľov požiadalo 
vedenie mesta a náčelníka mestskej polície o pomoc 
pri prevencii vandalizmu, ničenia verejnej zelene, 
znečisťovania verejných priestranstiev mladistvými 
a samotnom riešení priestupkov a trestných činov 
v priestoroch kúpeľného parku.

V tejto súvislosti mestská polícia môže pôsobiť 
v priestoroch kúpeľného parku na základe zákona 
564/1991 Zb. o obecnej polícii. 

Pri zistení priestupkov proti verejnému poriadku 
budú udelené blokové pokuty, ktoré môžu byť do 
výšky 33 Eur.                                                  -jv-

Vyberáme príspevok Lucky Masárovej.

Ján  a Mariena
Súdny proces
Nevina Ježibaby: „Prechádzala som sa po lese 

a zbierala som raždie, keď som počula nejaké chrap-
čanie... Pomyslela som si: „To sú asi turisti,” a išla som 
domov. Odrazu som počula nejaké „obžieranie“ svojho 
domčeka... Chcela som sa presvedčiť a išla som sa 
pozrieť. Keď som otvorila dvere, videla som dve detiská 
na komíne a jedli mi zo strechy. Povedala som nech idú 
dole a vojdú dnu. Ako prišli, zavelila som: „Ty, Mariena, 
pozametaj a ty, Jano, zakúr v peci.“ Ale Jano sa robil 

V novinárskom krúžku sme sa zamysleli, či to s Ježibabou nemohlo byť inak 

30 rokov Materskej školy na Ulici osloboditeľov
V roku 2004 nastali opäť výrazné zmeny. Zrušením 

kuchyne v materskej škole sa začala strava dovážať zo 
školskej jedálne pri ZŠ. Tým sa uvoľnili ďalšie priestory, 
ktoré boli zrekonštruované a vznikla 3. trieda, ktorá bola 
slávnostne otvorená 28. 8. 2008. Ďalšou novinkou bolo aj 
to, že od 2. 9. 2004 bola k našej materskej škole priradená 
aj materská škola v Poluvsí ako alokovaná trieda. Tým 
sa stala Materská škola v Rajeckých Tepliciach štvor-
triednou. V priebehu 30-tich rokov existencie materskej 
školy sa v jej vedení vystriedalo niekoľko riaditeliek. Po 
pani Pažičanovej prevzala funkciu riaditeľky pani Anna 
Knapcová, Elena Rolná, Vlasta Poliačková a súčasnou 
riaditeľkou je PhDr. Zuzana Chvojková. 

Veríme, že sa naša materská škola bude aj naďalej 
rozvíjať a zveľaďovať za pomoci všetkých. To, čo sa 
u nás udialo a čo nás všetko čaká nájdete na webovej 
adrese www.msrajecketeplice.edupage.org 

                           - kronikárka MŠ Anna Knapcová -

sprostý a povedal, že prikúriť v peci nevie. Ja, dobručká 
babička, som mu to ukázala, ako sa to robí, ale on ma 
zozadu klepol tučkom na mäso a skoro som vletela do 
pece, ale zachytila som sa o dvierka a vytiahla som sa. 
Povedala som detiskám, nech okamžite opustia moju 
chalupu... A tak som si žila v perníkovej chalúpke 
a hľadala na internete nejakého kocúra. Nakoniec 
som ho našla a dostal meno Marco...

Nevina ježibaby bola potvrdená!
A teraz  18-ročných Janka a Marienku odsudzujeme 

na základe vstupu na cudzí pozemok a jedenie cudzieho 
perníka na 20 rokov do stráženej cely...

                                              Lucia Masárová
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JAR

Keď raz príde jar
rozkvitne nám kraj.
Kvetinový kraj,
je pre všetkých raj.
Kde však zmizla zima
predsa pod zemou sa skrýva.
Všetci sú tu nadšení,
že zima je už v podzemí.
Nemyslite na zimu!!
Myslite na kvitnúcu krajinu.

              Kristínka Stanková

Nezisková organizácia Áno 
pre život z Rajeckých Teplíc zís-
kala finančnú podporu z Nórskeho 
finančného mechanizmu a finanč-
ného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva na 
podporu sociálnych a komunitných 
služieb pre rodinu v ohrození. 
Partnerom organizácie v projekte je 
Mesto Rajecké Teplice. Okrem vzde-

V priebehu marca do mestskej knižnice zavítali deti Materskej školy Rajecké Teplice (vrátane aloko-
vanej triedy Poluvsie), ale aj mladší školáci (ročníky 1. – 4.). 

Deti sme privítali v našej knižnici. V krátkosti povedali o knihe a knižnici. Aby si to lepšie zapamätali, povedali 
sme rozprávku, ktorú pozorne počúvali.

Pani učiteľky ich pripravili na návštevu knižnice. Deti vedeli, ako sa strom premení na knihu. Vysvetlili sme vý-
požičný proces a zaobchádzanie s kni-
hou. Rozprávali sme o slovenských 
spisovateľoch, prezerali ilustrácie 
vybraných kníh v knižnici, spomenuli 
sme niektoré sfilmované knihy.

Deti boli veľmi milé, zvedavé, 
nadšené, pretože väčšina z nich 
ešte v knižnici nebola. Veríme, že 
radi budú navštevovať našu knižnicu, 
ktorú každý rok obohacujeme o nové 
tituly kníh. 

Deti, ktoré od septembra 2010 
budú školáci, sa stali čitateľmi, do-
stali preukaz používateľa knižnice, 
vybrali si knihu a natešení odchádzali 
s pani učiteľkami naspäť do materskej 
školy.                                       - dl -

Vzdelávanie pre odborných pracovníkov MVO a samospráv
lávania klientov sa v rámci projektu 
vzdelávajú aj zamestnanci neziskovej 
organizácie spolu so zamestnancami 
partnerskej samosprávy a spolupra-
cujúcich inštitúcií. V súčasnosti absol-
vujú  špeciálny výcvikový programu 
PRIDE. Jeho hlavnou myšlienkou je  
práca v oblasti konkrétnej pomoci 
rodinám a deťom v ohrození. Ide 
o zážitkový program, ktorý sa opiera 

o emocionálnu stránku človeka a je-
ho zážitkové skúsenosti. Umožňuje 
dospelým spoznať svoje schopnosti, 
aby mohli účinne pomáhať členom 
ohrozených rodín, zvlášť deťom 
vyrovnať sa so svojou minulosťou, 
prijať prítomnosť a pripraviť sa na 
samostatnú budúcnosť.

                Áno pre život n. o.
                Rajecké Teplice

Návšteva v našej knižnici
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Informácie

Zachráňme to najcennejšie – ľudský život
V dňoch 26. - 27. 3. 2010 sa uskutočnil v Rajeckých Tepliciach XII. ročník medzinárodnej konferencie 
„Vyber si život“. Konferenciu zorganizovali Fórum života, o. z., Áno pre život, n. o. a Katedra Pastorálnej 
teológie RKCMBF UK.  Konferencia sa uskutočnila pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu 

Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké 
Teplice Petra Dobeša.

Dlhodobým cieľom konferencie je dať 
priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľud-
ského života od počatia po prirodzenú smrť. 
XII. ročník konferencie bol zameraný na tému: 
Žena a jej slobodná voľba a to aj v súvislosti 
s 15. výročím Svetovej konferencie o žene 
v Pekingu (1995). Na konferencii sa zúčastnilo 
približne 170 účastníkov zo Slovenska, Českej 
republiky, Rakúska, Nemecka, Chorvátska, 
Belgicka a Nórska. Konferenciou Vyber si ži-
vot vyvrcholila tohtoročná kampaň „25. marec 
– Deň počatého dieťaťa“. 

Cena Antona Neuwirtha za ochranu života 2010
Súčasťou konferencie Vyber si život bol 6. ročník odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života 

ľuďom a organizácii, ktorí sa svojou prácou a životom významným spôsobom zaslúžili o budovanie kultúry 
života. Laureátov ocenenia vyberá predsedníctvo Fóra života na základe návrhov od členov a verejnosti. 
Cena nesie meno významnej slovenskej osobnosti Antona Neuwirtha (* 1921 - † 2004), ktorý bol jedným zo 
zakladajúcich členov Fóra života. Ako človek, lekár, diplomat a mysliteľ svojím životom vydal svedectvo života 
v pravde. Patrí mu vďaka za láskavú a zároveň dôslednú obhajobu života každého človeka, za život naplnený 
láskou a službou druhým a za duchovné i intelektuálne vedenie Fóra života.  

V kategórii Slovenská osobnosť cenu získal Marián Kuffa, katolícky kňaz, zakladateľ a predstavený 
Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Fórum života mu udelilo cenu za založenie a otcovskú starostlivosť 
o diela sociálnej pomoci zamerané na podporu tých najbiednejších – väzňov,  bezdomovcov, prostitútok, ľudí 
bez perspektívy, za poskytovanie duchovnej 
posily v príhovoroch, homíliách a skutkoch 
lásky a za príkladný život evanjeliovej lásky 
ku každému človeku.  

V kategórii Zahraničná osobnosť 
získal cenu Dietmar Fischer z Rakúska za 
založenie Centra života (Lebenszentrum) vo 
Viedni, vďaka ktorému boli zachránené tisí-
ce nenarodených detí, za vnesenie nového 
impulzu do svetového hnutia za život orga-
nizovaním svetových pro-life modlitbových 
kongresov a za vytváranie medzinárodných 
kontaktov v hnutí za život.

V kategórii Organizácia získalo cenu 
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku 
za zachovanie úcty k hodnotám rodiny a 
života aj počas obdobia komunizmu, za množstvo práce vykonanej pri prehlbovaní vzťahov manželov a snú-
bencov počas prvých rokov slobody až po súčasnosť, za  obhajobu rodiny ako prirodzenej a základnej bunky 
spoločnosti. Cenu za hnutie prevzali jeho zakladatelia, manželia Ďurikovičovci.              - Marek Michalčík -


