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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 5, december 2008
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Mesto Rajecké Teplice v spolupráci so ZO 
Únioa žien Slovenska a Občianskym združením 
Kultúra, pripravili 5. decembra 2008 pre deti, ale 
aj dospelých, stretnutie s Mikulášom. 
Popoludní na námestí začala znieť vianočná 
hudba, rozvoniavali čerstvo napečené oblátky, 
medovníky i vianočný punč. Netrpezlivé deti tú-
žobne očakávali príchod Mikuláša, ktorý odmenil 
všetky dobré deti.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o vytvore-
nie príjemnej predvianočnej atmosféry. Veríme, 
že láska, radosť a spolupatričnosť, ktorá vládla 
tomuto stretnutiu, budú pretrvávať nielen počas 
nadchádzajúcich vianočných sviatkov, ale aj po-
čas celého roka. 

MIKULÁŠ V RAJECKÝCH TEPLICIACH PRIŠIEL V PIATOK
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XIV. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 7/2008 XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v Rajeckých Tepliciach zo dňa 5. 11. 2008 vyberáme:

I.  BERIE NA VEDOMIE
1/  Plnenie Uznesenia č. 6/2008 
2/  Návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2009 - 2011
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k  návrhu viacročného  rozpočtu Mesta  

Rajecké Teplice na roky 2009 - 2011
4/  Informáciu primátora o priebehu projektu Spoznávajme Rajeckú dolinu
5/  Informatívnu správu o priebehu prípravy projektu Námestia SNP Rajecké 

Teplice 
6/  Štúdiu „Rajecké Teplice – Dobudovanie splaškovej kanalizácie“
7/  Žiadosť Mgr. Márie Brodňanovej o výrub gaštanov v hornej časti cintorína 

v Poluvsí
8/  Prieskum záujmu o parkovacie miesta na sídlisku Ul. Pionierska
9/  Stanovisko spracovateľa ÚPD Mesta Rajecké Teplice Doplnok č. 7, Ing. 

arch. Mariána Pivarčiho vo veci stanovenia výškových regulatívov pre 
investičné zámery v lokalite A 1, štyri nadzemné podlažia vrátane pod-
krovia 

10/ Petíciu občanov Ul. Partizánska o zriadenie kanalizačnej prípojky na
  Ul. R. Súľovského 

II.  SCHVAĽUJE
1/  Riešenie  autobusovej zastávky Rajecká cesta, odbočka na Stránske, 

alternatíva číslo 1
2/  Zámenu a odpredaj pozemkov  medzi Mestom Rajecké Teplice a  Slovenské 

liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. v súlade s GP č. 1300/08 p.č. KN 
562/6 o výmere 239 m2 a v súlade s GP č. 282/08 p.č. KN 45/2 o výmere 
15 m2 , p.č. KN 45/3 o výmere 5 m2, p.č. KN 34/3 o výmere 225 m2, p.č. 
KN 34/4 o výmere 13 m2, p.č. KN 33/3 o výmere 62 m2, p.č. KN 33/4 
o výmere 276 m2, p.č. KN 26/2 o výmere 29 m2 a p.č. KN 26/3 o výmere 
4 m2  spolu 868 m2 vo vlastníctve Slovenské liečebné kúpele Rajecké 
Teplice, a. s. za pomernú časť z pozemku p.č. KN 561/3 o výmere 3429 
m2 v súlade s GP č. 2106/08 vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice. Zvyšok 
pozemku p. č. KN 561/3 o výmere 2561 m2 odpredáva pre Slovenské 
liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s., Tichá 34, 811 02 Bratislava za 
cenu 2000,- Sk/m2, všetko v k. ú. Rajecké Teplice

3/  Predaj pozemku p. č. KN 241/3 diel 5 o výmere 9 m2 v zmysle GP č. 
606/08, v k. ú. Poluvsie za cenu 1.000,- Sk/m2 pre Jozefa Kianičku,  Oľgu 
Kianičkovú obaja bytom Poluvsie 187, 013 13 Rajecké Teplice

4/  Zriadenie autobusovej zastávky „Pri topoli, Ul. osloboditeľov“

III. ZAMIETA
1/  Žiadosť Mikhaila Shestopalova, Parque Albatros apt. 432, Tenerife, 

Espaňa o kúpu časti pozemku p. č. 185/1 na Ul. K. Kašjaka z dôvodu 
využitia pozemku na kanalizáciu a zabezpečenia služieb

IV.  UKLADÁ
1/  MsÚ zabezpečiť úpravu drevín na cintoríne v Poluvsí v zmysle predlo-

ženého návrhu 
2/  MsÚ  zabezpečiť zjednodušenú projektovú dokumentáciu pre výstavbu 

parkovacích miest (17 ks) na sídlisku Ul. Pionierska číslo P8 a 3 x P3, 
v zmysle spracovanej štúdie

pokračovanie na strane 3

Úspešný zásah 
mestskej polície

Dňa 25. 11. 2008 hliadka mest-
skej polície zadržala v priestoroch 
mestského úradu 40-ročného muža 
zo Spišského Štvrtka, na ktorého 
bolo za pomoci svedkov vznesené 
podozrenie z obťažovania malole-
tých osôb.

Následne v súčinnosti so štát-
nou políciou Rajec sa zistilo, že na 
spomínanú osobu je vydaný zatykač 
a je po ňom vyhlásené celoštátne  
pátranie.

Touto cestou sa chcem poďa-
kovať všetkým občanom, ktorí nám 
poskytli dôležité informácie o identite 
hľadanej osoby a nebáli sa spolu-
pracovať s políciou pri odhaľovaní 
trestnej činnosti.

           Ing. Ján Valúch
           náčelník mestskej polície

Vitamíny pre deti 
v detskom domove

Dobrá úroda jabĺk v tomto 
roku umožnila opäť organizovať 
zbierku pre deti v Detskom domo-
ve v Domaniži.

Vitamíny zo záhrad v našom mes-
te pomôžu deťom posilniť ich orga-
nizmus v zimnom a jarnom období. 
Vyzbieralo sa 240 kg jabĺk, ktoré boli 
odovzdané 10. októbra 2008.

V Detskom domove Domaniža 
bolo v októbri umiestnených 30 detí 
vo veku od 10 do 21 rokov.

Jablká do zbierky poskytli: 
pp. Mičurová, Kypusová, Tabaková, 
Vitková, Rolná, Sandanusová, 
Kasmanová, Slyšková, Hundáková, 
Záňová, Trdličková a pp. Kasák, 
Piala, Židek, Doboš, Gajdošík.

ZO Únie žien v našom meste 
všetkým darcom jabĺk ďakuje.

       Mgr. V. Vitková

Oznam

Oznamujeme občanom, že

zber plastových fliaš bude

v utorok 30. 12. 2008.
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3/  MsÚ účelovo viazať finančné prostriedky z predaja nehnuteľného majetku 
mesta na výstavbu autobusového nástupišťa 

4/ MsÚ vypracovať harmonogram prioritných lokalít dobudovania splaškovej 
kanalizácie v zmysle štúdie „Rajecké Teplice dobudovanie splaškovej 
kanalizácie“ z októbra 2008

5/  MsÚ zabezpečiť rokovanie s vedením SLK Rajecké Teplice, a. s. ku 
pripomienkam účastníkov v územnom konaní

6/ MsÚ pripraviť návrh zmeny VZN o miestnych poplatkoch za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady č. 47/2007 na rok 2009

7/  MsÚ rokovať so SAD Žilina o zriadení autobusovej zastávky „Pri topoli, 
Ul. osloboditeľov“

8/  MsÚ zabezpečiť realizáciu prípojky kanalizácie a revíznej šachty na Ul. 
R. Súľovského na náklady majiteľov kanalizácie

V.  RUŠÍ 
1/  Uznesenie č. 6/2008 v časti II. Schvaľuje bod č. 6
2/  Uznesenie č. 5/2008 v časti II. Schvaľuje bod č. 5
3/  Uznesenie č. 6/2008 v časti VI. Ukladá bod č. 4

XIV. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Spoločenská kronika
Narodení

Michal Hulec   6. 9. 2008
Šimon Galček          7. 9. 2008
Róbert Piala            12. 9. 2008
Klára Brodňanová  9. 9. 2008
Martin David          19. 9. 2008
Emma Šparcová      2. 10. 2008
Natália Plevová       17. 10. 2008
Ján Bury 20. 10. 2008

Manželstvo uzavreli
Martin Baránek a
Ing. Miroslava Jankechová   13. 9. 2008
Erik Peter Graf a
Zuzana Rojíková                 4. 10. 2008
František Kucko a
Mgr. Katarína Brezániová 11. 10. 2008
Miroslav Tretina a
Zuzana Stranianková          27. 9. 2008
Peter Sičák a
Jana Grupáčová                 11. 10. 2008
Matej Kmetík a
Beáta Pialová                   25. 10. 2008
Ján Fronko a
Ingrid Valenčáková             8. 11. 2008
Michal Baďura a
Katarína Martiniaková        8. 11. 2008
Peter Jankech a
Zuzana Mičencová             8. 11. 2008
Martin Gutten a
Žaneta Kmetíková            15. 11. 2008
Peter Hadrbolec a
Katarína Moravčíková       15. 11. 2008
Bronislav Škrivánek a
Ing. Helena Rudincová     22. 11 .2008

Opustili nás

Ján Pekár  6. 10. 2008
Ing. Ladislav Szmek  31. 10. 2008
Alexander Majerčík 12. 11. 2008
Jozef Čerňanec 18. 11. 2008
Anna Gabčíková 21. 11. 2008
Karol Súkeník  24. 11. 2008

pokračovanie zo strany 2

OSPRAVEDLNENIE
Redakcia časopisu Spravodajca sa 
ospravedlňuje poslancovi Jurajovi 
Portašíkovi za nesprávne uvedenie 
jeho mena v minulom čísle spoločen-
skej kroniky. Rovnako sa ospravedl-
ňujeme aj mladomanželom. 
Správne malo znieť:
Manželstvo uzavreli
Jozef Portašík
a Ivana Šišoláková  2. 8. 2008

Zavedenie eura na Slovensku
Na Slovensku bude dňa 1. 1. 2009 zavedená mena euro. Všetky 

hodnoty, teraz uvedené v korunách, sa na eurá prepočítajú presne 
konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 korún.

Už teraz môžeme vidieť informačné ceny aj v eurách vo všetkých ob-
chodoch a na ďalších miestach.

Po 1. 1. 2009 budeme môcť až do 16. 1. 2009 platiť okrem eur aj koru-
novými bankovkami a mincami. Obchody však budú vydávať iba v eurách.

Pokiaľ neminieme slovenské koruny v obchodoch, bude ich možné bez-
platne vymeniť v bankách. Banky budú mince vymieňať pol roka a bankovky 
rok po zavedení eura. Národná banka Slovenska bude mince vymieňať ešte 
5 rokov a bankovky neobmedzene.

Pre uľahčenie prechodu na euro odporúčame všetkým občanom:

1.  Uložte si svoje úspory do banky ešte pred zavedením eura. Koruny na 
účte alebo vkladnej knižke vám banka sama automaticky zmení na eu-
rá, bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí z vašej strany. Slovenské 
koruny na vašom účte prepočíta banka na eurá presne podľa oficiálne 
stanoveného konverzného kurzu. Banka si nemôže určiť žiaden iný kurz. 
Ponuky od neznámych osôb na výmenu „výhodnejším“ kurzom sú podo-
zrivé, nakoľko sa s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí.

2.  Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb, vydávajúcich sa 
za predstaviteľov bánk, samospráv, alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu 
navštíviť u vás doma. Nik nemá právo žiadať od vás informácie o tom, 
koľko máte doma peňazí, aké sú sériové čísla vašich bankoviek, alebo 
ako a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte 
teraz na účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo vašej banke po zavedení 
eura.

3.  Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro žiadne informá-
cie. Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie 
o prístupe k Vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, heslá, alebo PIN kód.
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Ponúkam zemné a výkopové 
práce pásovým minibagrom.

Lyžica 20, 30, 40, 50
a zarovnávacia a zahŕňacia 

lyžica 100 cm.
Hĺbkový dosah 2,1 metra.

Zabezpečím dovoz stavebných 
materiálov, hliny, piesku, uhlia 

a odvoz stavebného odpadu 
kontajnermi do 5 ton.
Tel. 0903 508 829

Informácie

OZNAM MESTSKEJ  
KNIŽNICE

Mestská knižnica
v Rajeckých Tepliciach
oznamuje svojím čitateľom,
že vo vianočnom období

bude knižnica zatvorená
od 22. 12. 2008 do 9. 1. 2009.

Knižnica bude opäť otvorená 
v pondelok 12. 1. 2009

v nezmenených
otváracích hodinách. 

Udalosti, správy, komentáre
- rokovanie v Envirofonde vo veci separovaného zberu Združenia Rajecká 

dolina
- príprava podkladov na realizáciu projektu „Spoznávanie Rajeckej doli-

ny“
- rokovanie s vedením SLK, a. s. vo veci územného plánu zóny, rozšírenia 

bazénov a čiastočného výrubu stromov priľahlej časti KD Aphrodite
- stretnutie so starostom Wilamowíc vo veci podpisu žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre oblasť kultúry
- rokovanie s vedením SEVAK vo veci odkanalizovania 1/64 – ľavá strana, 

smer Žilina, s využitím kanalizácie vo vlastníctve mesta
- zorganizovanie čistenia celého toku Bystričky s obcou Kunerad
- príprava rozpočtu mesta na rok 2009
- príprava dokumentácie pre etapové riešenie odkanalizovania bočných 

ulíc do hlavného kanalizačného zberača
- zasadnutie predstavenstva Euroregiónu Beskydy
- rokovanie so zástupcami Ministerstva financií SR pre vybudovanie bez-

drôtového širokopásmového internetu z OP informatizácia spoločnosti
- zasadnutie Medzinárodného klubu za účasti ministra výstavby a regio-

nálneho rozvoja
- zasadnutie okrsku dobrovoľných hasičských zborov
- realizácia mediálnych výstupov v regionálnych a celoslovenských médiách 

za účelom propagácie cestovného ruchu v Rajeckej doline
- účasť na konferencii „60 rokov vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských 

práv“
- prerokovanie ďalšej spolupráce so starostom partnerského mesta Dolní 

Benešov (CZ)
- podpora festivalu Divadelná Šuja, ktorú organizuje Špeciálna základná 

škola v Šuji 
- rokovanie so sponzorom vo veci prípravy ohňostroja na Silvester 2008 
- účasť na odovzdaní stavby skládky komunálneho odpadu v rámci Združenia 

skládky odpadov Rajeckého regiónu v Šuji
- účasť na oslavách 650. výročia prvej písomnej zmienky obce Poluvsie 

pri Prievidzi v rámci družobných vzťahov
- rokovanie s vedením SARIO vo veci investícií v meste
- účasť na 10. výročí spolupráce partnerských miest Rajecké Teplice, 

Wilamowice (PL), Dolní Benešov (CZ)
- účasť na benefičnom koncerte pri príležitosti 10. výročia neziskovej 

organizácie Áno pre život
- účasť na školení k programovému rozpočtovaniu

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

POZVÁNKA

SILVESTER 2008 
Pozývame Vás spoločne sa

rozlúčiť so starým rokom
a privítať Nový rok 2009

v kruhu priateľov
na Námestí SNP

v Rajeckých Tepliciach
s prípitkom a ohňostrojom.

Začiatok programu 23,00 h. 

Atmosféru bude dotvárať
skupina Pollux.

V prípade nepriaznivého počasia 
zmena programu vyhradená.

ZMENA PRACOVNEJ DOBY
Dámske kaderníctvo

TATIANA

Po - Ut : 10.00 – 17.00
Streda :  8.00  – 17.00
Št - Pia : 10.00 – 17.00

Telefón: 0903 681 924
Po telefonickom dohovore 

možnosť prispôsobiť otváracie 
hodiny individuálne.
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O tom, že Mesto Rajecké Teplice organizo-

valo celoslovenskú súťaž Roland V – akordeón, 

sme informovali v minulom čísle Spravodajcu. 

Víťazom sa stal Michal Červienka, teraz známy 

ako finalista súťaže Slovensko má talent. 

Michal sa celosvetového finále súťaže zúčastnil 

8. novembra 2008 v Ríme, v auditóriu Parco 

Della Musica. O titul bojovali víťazi národných 

súťaží z krajín Európy, severnej a Južnej Ameriky 

a z Nového Zélandu. Finálový koncert sa začal 

nástupom 17 súťažiacich, ktorí sa prezentovali 

s národnou vlajkou.

Víťazom súťaže sa stal fínsky reprezentant 

Toni Perttula, na druhom mieste sa umiestnil 

Oleg Vereschagin z Talianska. Náš Michal 

Červienka sa umiestnil na úctyhodnom treťom 

mieste, za čo mu patrí naše uznanie a srdečné 

blahoželanie.

V škole nás učili, že rieka je nenahraditeľným zdrojom života (voda, kyslík, vegetácia, ryby...) a má mnoho 
dôležitých funkcií. Jednu z nich sme však objavili až v sobotu 27. 9. 2008 v snahe vyčistiť vodný tok Bystrička 
(Kuneradka). Niektorým obyvateľom totiž najviac vyhovuje ako skládka odpadu. A tak riečka okrem plnenia svojich 
prirodzených úloh môže poslúžiť ako obývačka (vyhodený gauč, koberce, matrace), špajza (mraznička, kuchynský 
riad), pneuservis (pneumatík akurát na prezutie 2 áut), šatník (montérky, opasky), bar (fľaše, poháre)... Neúmyselne 
sa vo vode ocitla asi len originál zabalená whisky a plechovkové pivo, ktoré niekomu odplávali.

Okrem vymenovaných „špecialít“ sa naplnilo 95 vriec komunálnym odpadom. Spolu 1700 kg odpadu vytiahnu-
tého z toku a brehov Bystričky v úseku od školy v Kunerade po ústie do Rajčanky v Rajeckých Tepliciach. O tento 
„slušný výkon“ sa v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice, ktoré akciu organizovalo, postarali aj Dobrovoľný hasičský 
zbor v Kunerade, Združenie Podhorský dvor, jeden zástupca rybárov a Občianske združenie Tilia z Rajca. 

Všetkým 21 dobro-
voľníkom ďakujeme 
za ich snahu a pre-
svedčenie, že toky 
nemusia byť stoky... 
Snáď sme o tom aspoň 
trochu presvedčili aj 
ostatných. 
Na čistotu tokov v na-
šom meste upriamila 
pozornosť aj mestská 
polícia, ktorá okrem 
upozorňovania obča-
nov využila možnosť 
sankcionovať priestu-
pok udelením pokuty, 
napr. v prípade vylie-
vania farby do potoka. 
Avšak viac ako legis-
latívne predpisy by 
mala zavážiť obyčajná 
slušnosť, ktorá zname-
ná aj nerobiť z krajiny 
skládku odpadu.

Oleg Vereschagin, Toni Perttula, Michal Červienka

Bystrička ľahšia o 1700 kg odpadu

Celosvetové finále Roland V - akordeón
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PRVÝ ŠTVRŤROK JE ZA NAMI
Ani sme sa nenazdali a prešli tri mesiace školského roka 2008/2009. Školská práca je v plnom prúde. Štvrťročné 

výsledky žiakov boli v novembri zhodnotené na klasifikačnej porade. Od septembra má základná škola oficiálnu 
internetovú stránku www.skolarajecketeplice.edupage.org, na ktorej možno nájsť históriu školy, zoznamy žiakov, 
vyučujúcich, krúžkovú činnosť, aktuality školy, prehľad činnosti školy za školský rok 2007/2008. Teda všetky in-
formácie a zaujímavosti ktorými škola žije. Na stránke školy si každý rodič nájde klasifikáciu svojho dieťaťa, t.j. 
internetovú žiacku knižku, vymeškané hodiny za každý mesiac, pripravované písomné práce z jednotlivých pred-
metov i domáce úlohy na každý deň. Rodič má teda vytvorený prehľad o svojom dieťati.
Z podujatí a organizovaných akcií z rôznych oblastí spomeniem aspoň niektoré:
1.  V októbri navštívili deti z MŠ žiakov 1. ročníka.
2.  Všetci žiaci školy sa zúčastnili krásnej výstavy motýľov a hmyzu, ktorá bola nainštalovaná v našej škole, ktorú 

sponzorovala ALIZEA – radosť deťom, n. o.
3.  Dňa 22. októbra bol Medzinárodný deň školských knižníc. Naša knižnica si toto výročie pripomenula literárnou 

súťažou tvorivosti žiakov. Žiaci písali básne, príbehy, rozprávky.
 Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov: 1. miesto N. Bohmeová 3. ročník, 2. miesto N. Pekarová 6. B trieda, 3. 

miesto M. Kašubová 3. ročník.
4.  V októbri sa žiaci 2. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Malý princ v počte 270 žiakov.
5.  Na Gymnáziu Veľká Okružná sa uskutočnila matematická súťaž GVO-BOJ. Z 32 škôl sa naše 4-členné družstvo 

umiestnilo na 9. mieste.
6.  V novembri sa naša žiačka P. Urbancová z 9. B triedy zúčastnila okresného kola olympiády zo slovenského 

jazyka a umiestnila sa na 9. mieste.          
                                                                                                           Mgr. Zuzana Výbochová,  učiteľka 1. stupňa

Mesiac úcty k starším
V našom meste sa v októbri pravidelne stretávame so seniormi. Tak to bolo aj utorok 21. októbra 2008, keď 

sa stretli seniori nad 70 rokov s primátorom, poslancami a zamestnancami mestského úradu. Slávnostný program 
začal sv. omšou v Kostole Božského Srdca Ježišovho a pokračoval vo veľkej sále mestského úradu vystúpením 
akordeonistu p. učiteľa Miroslava Košnára a FS Stavbár. V spoločenskej časti pri  hudbe folklórneho súboru sa 
účastníci porozprávali, zaspomínali si. Stretnutie bolo symbolickým vyjadrením vďaky a úcty za celoživotnú prácu 
našich starších spoluobčanov.
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V januári 2005 mesto Rajecké 
Teplice v spolupráci s agentúrou 
EUROFORMES, n. o. podalo žia-
dosť o nenávratný finančný príspe-
vok v rámci programu iniciatívy spo-
ločenstva INTERREG III A Slovenská 
republika – Česká republika. Projekt 
s názvom „Spoznávanie Rajeckej do-
liny“ sa až do septembra tohto roka 
nachádzal v zásobníku projektov, 
kedy bol schválený Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja. Nositeľom projektu bolo naše 
mesto, ale obsahom bola celá 
oblasť Rajeckej doliny – Združenia 
miest a obcí Rajecká dolina. Mesto 
Rajecké Teplice zabezpečilo 5 % 
vlastných zdrojov na spolufinanco-
vanie projektu.

Hlavným cieľom projektu bolo 
zlepšovanie imidžu Rajeckej doli-

17. októbra 2008 sa v Rajeckých Tepliciach konalo 
154. stretnutie organizácie Medzinárodný klub SR. 
Medzinárodný klub SR (MK SR) je neziskové a politicky 
neutrálne záujmové združenie, ktoré vzniklo v januári 
1993. V roku 2003 bol na základe hlasovania členov 
klubu pôvodný názov Medzinárodný klub doplnený na 
Medzinárodný klub SR a v tomto zmysle bola upravená 
aj jeho registrácia na Ministerstve vnútra SR. 

Medzinárodný klub SR je najdlhšie pôsobia-
cim klubom svojho druhu v Slovenskej republike.
Cieľom činnosti klubu je podporovať rozvoj medzinárodnej 
ekonomickej a inej spolupráce, členstvo SR v Európskej 
únii, NATO a v ďalších medzinárodných zoskupeniach, 
získavať informácie od najpovolanejších predstaviteľov 

Nebezpečná šelma alebo neškodný macko? Sú 
ohrozené, či nás ohrozujú? Predstava medveďa vyvolá 
u mnohých obavy. 

Koľko však vieme o najväčšej európskej šelme?
Zaujímavé poznatky o medveďovi hnedom (Ursus 

arctos) mohli získať návštevníci výstavy „Stretnutie 
s medveďom“. 

Výstava predstavuje medveďa ako inteligent-
né zvedavé zviera, ktoré je súčasťou našej prírody, 
avšak táto šelma môže byť pre človeka aj problémová.
Množstvo fotografií, odliatky stôp, lebka medveďa, ale 
najmä preparát medvedice prilákali na výstavu aj deti 
zo školy a škôlky, ktoré sa o živote medveďa dozvedeli 
počas besied spojených s premietaním.

Medveď na mestskom úrade

Projekt „Spoznávanie Rajeckej doliny“
ny so zámerom aktívneho rozvoja 
cezhraničného cestovného ruchu a 
rozvoj turizmu s kladením dôrazu na 
ochranu životného prostredia.

Projekt mal viacero zaujímavých 
výstupov. V októbri tohto roka ste 
mohli zaznamenať reklamy o Rajec-
kej doline vo viacerých regionálnych 
aj celoslovenských médiách.

Vznikla nová internetová stránka 
www.rajecka-dolina.sk. Pre šírenie 
dobrého mena Rajeckých Teplíc aj 
celej Rajeckej doliny vzniklo množ-
stvo propagačných materiálov. 
Darčekom pre každú domácnosť 
nášho mesta budú dva kalendáre na 
rok 2009, ktoré dostanete v priebehu 
decembra. 

Veríme, že potenciál Rajeckej 
doliny sa aj týmto projektom dostane 
do povedomia čo najširšieho okruhu 

ľudí a prispeje k rozvoju cestovného 
ruchu a propagácii tohto krásneho 
kúta Slovenska.

 

POĎAKOVANIE

Na projekte „Spoznávanie 

Rajeckej doliny“

bola partnerom mesta 

Rajecké Teplice agentúra 

EUROFORMES n.o.,

ktorá ho pripravila 

na schvaľovací proces. 

Mesto Rajecké Teplice tento 

projekt úspešne zrealizovalo.

Aj touto cestou 

ďakujeme za spoluprácu.

Stretnutie Medzinárodného klubu v Rajeckých Tepliciach
SR o slovenskej ekonomike, šíriť poznatky o najnovších 
trendoch vo svete a rozvíjať osobné kontakty. 

Ťažisko činnosti klubu je vo vzdelávaní pred-
staviteľov členov klubu prostredníctvom vystúpení 
a prednášok najpovolanejších vládnych činiteľov 
a expertov k problematike, o ktorú prejavia záujem.
Témou stretnutia bolo „Využívanie eurofondov na rozvoj 
Slovenska“. 

Medzi prednášajúcimi vystúpili Ing. Marián 
Janušek, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR 
a Ing. Štefan Repko, riaditeľ KRA v Banskej Bystrici 
a predseda Rady zástupcov ISSRA. Súčasťou stret-
nutia bola aj výstava o činnosti regionálnych rozvojových 
agentúr a burza informácií o eurofondoch.
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Hotel Skalka od januára 2009  prechádza pod správu nového majiteľa OSŽ Slovakia a. s. Ponúka nie-
len svojim klientom, ale i širokej verejnosti cvičenie v novovybudovanom fitnes centre a rôzne wellness 
služby, ako cryobox (liečba mrazom), oxygenoterapia spojená s masážou na kresle Kennedy, masáže 
na nefritových lôžkach, bezpečné opaľovanie najmodernejšími solárnymi prístrojmi – solárna lúka 
TAHITY. V priestoroch rozsiahleho  parku je vybudované multifunkčné ihrisko, 18-jamkový akreditovaný 
minigolf, petanque, ruské kolky a celým parkom vedie dráha pre in-line korčuľovanie. Navštívte nás 
v novozrekonštruovaných priestoroch, vyskúšajte a objavte pozitívne účinky našich wellness služieb. 
Tešíme sa na vás !  Tel. 041 / 5493 761, 54393 762

Hotel Skalka


