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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 2, apríl 2011

Dňa 3. 2. 2011 sa konalo II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Na programe bolo takmer 20 bodov. 
Okrem iných to boli  informačné správy 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, 
o činnosti spoločného obecného úradu, 
o príprave projektu na dobudovanie kana-
lizácie, o rekonštrukcii objektov školy, o re-
konštrukcii námestia, o podaní žiadosti na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia  a  správu 
o viacročnom programovom rozpočte. 

Schválená bola zmena rokovacieho poriad-
ku, ktorá sa týka číslovania jednotlivých uzne-
sení prijatých na MsZ, zaokrúhlenie príspevku 
pri narodení dieťaťa a úmrtí občana na 50 
EUR, schválená bola aj žiadosť o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu na prevenciu 
kriminality (kamerový systém), o úspešnosti  
ktorej Vás budeme informovať.

Mestské zastupiteľstvo nám uložilo po-
kračovať vo veci stavebného povolenia pre 
autobusové zastávky pri obchodnom dome 
Jednota a pri zdravotnom stredisku.       I.M.
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III. Mestské zastupiteľstvo sa konalo 14. 4. 2011
Na zastupiteľstve boli okrem iných prerokované aj informačné správy o účtovnej závierke za rok 2010, o protipovod-
ňovom pláne obce ako aj o činnosti mestskej polície.
Bola vykonaná zmena v rade školy pri materskej škôlke v Rajeckých Tepliciach. Členom rady školy pri ma-
terskej škôlke sa stal poslanec Jozef Knapec. Členom rady školy pri základnej škole v Rajeckých Tepliciach 
sa stal poslanec Mgr. Branislav Babinec.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo tiež problém panelov v porubskom potoku, ktoré tam zanechali majitelia blízkych po-
zemkov. Navrhuje situáciu riešiť v súčinnosti s obcou Konská, tak aby nedochádzalo k záplavám na tomto úseku.
Bol schválený prenájom sobášnej miestnosti na MsÚ Rajecké Teplice a hodinová sadzba KD v Poluvsí. Za 
poplatok 35 EUR môžu miestnosť občania využívať na rôzne rodinné oslavy a životné jubileá. Pri miestnosti 
sa nachádza aj kuchynka, ktorá však nie je prispôsobená na varenie väčšieho počtu jedál, preto je potrebné 
jedlo – pohostenie pripraviť na inom mieste a doviezť. Táto miestnosť je veľmi pekne zariadená a veríme, 
že občania ju začnú postupne využívať pri rôznych životných situáciách. Hodinová sadzba KD Poluvsie sa 
schválila vo výške 10,- Eur. Záujemcovia o prenájom sa môžu informovať na MsÚ.
Mestské zastupiteľstvo znížilo sumu za prenájom obchodného miesta na tržnici o 10% na 89.62 EUR za m2 na rok.
Moderné trendy dnes prinášajú aj to, že ľudia si želajú občiansky sobáš aj na iných miestach, ako je sobášna miest-
nosť. Mestské zastupiteľstvo preto prerokovalo takéto možnosti sobášenia a schválilo sumu za povolenie uzatvoriť 
manželstvo na inom vhodnom mieste na území mesta Rajecké Teplice vo výške 150 EUR.
Boli schválené opatrenia na zamedzenie zosuvu pôdy za MŠ v Poluvsí:
-  za materskou škôlkou odkopať zosúvajúcu hlinu, čím sa odľahčí zaťaženie svahu a v dolnej časti zrealizovať oplo-

tenie zabraňujúce prístupu deťom na svah
-  za kultúrnym domom v Poluvsí odstrániť jestvujúci porast a vysadiť stromy spevňujúce svah
-  na rok 2012 zahrnúť do rozpočtu mesta oporný múr a odvodnenie svahu za kultúrnym domom a škôlkou v zmysle 

návrhu projektanta                                                                  I.M.

Cena Antona Neuwirtha za ochranu života 2011
Súčasťou konferencie VYBER SI ŽIVOT bol 7. ročník 
odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za  ochranu živo-
ta. Oceňovanie sa konalo 25. marca 2011 vo večerných 
hodinách.

V kategórii Slovenská osob-
nosť cenu získala Mária 
Šustrová, lekárka a vysoko-
školská profesorka. Fórum ži-
vota jej udelilo cenu za prípravu 
a realizáciu prvého programu 
optimálnej zdravotníckej sta-

rostlivosti pre deti, dospievajúcich a dospelých s Dow-
novým syndrómom, za dlhoročnú starostlivosť o deti a 
dospelých s Downovým syndrómom a za obhajovanie 
práv ľudí s Downovým syndrómom.
V kategórii Zahraničná osobnosť získala cenu Gianna 
Emanuela Molla s rodinou z Talianska, dcéra Gianny 
Beretty Molla, ktorá v roku 1962 odmietla liečbu v teho-
tenstve kvôli zachovaniu života svojej dcéry Emauely. 
Fórum života jej udelilo cenu za pokračovanie v odkaze 
úcty a lásky k človeku a viery v Boha, ktorým jej mat-
ka Gianna naplnila svoj život i smrť; za starostlivosť 
o otca Pietra až do jeho smrti a za upevňovanie sú-
držnosti celej rodiny a za založenie a vedenie Nadácie 
sv. Gianny B. Molla. Gianna Emanuela Molla si cenu 
prevezme osobne pri jej prvej návšteve Slovenska, 
ktorá je naplánovaná na koniec apríla.
V kategórii Organizácia získalo cenu občianske združenie 
Inklúzia za prinášanie pracovných možností pre ľudí so 
zdravotným postihnutím.                           Zdroj: internet

Konferencia Vyber si život bola
zameraná na práva ľudí s postihnutím

V dňoch 25. – 26. marca 2011 sa v Rajeckých Tepliciach 
uskutočnil XIII. ročník konferencie VYBER SI ŽIVOT 
pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny 
Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra 
Dobeša. Bola zameraná na problematiku úcty k ľuďom 
s postihnutím pod heslom Zmyslom života je láska, nie 
ideálne zdravie. Dlhodobým cieľom konferencie je dať 
priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života 
od počatia po prirodzenú smrť.

V prvý deň konferencie vy-
stúpili trnavský arcibiskup 
Róbert Bezák, lekári Ivan 
Palúch a Andrej Hrádocký, 
ale i poslankyňa NR SR 
Jana Žitňanská.
V programe druhého dňa 
boli na programe príhovo-
ry teológa Daniela Diana, 

gynekológa Ivana Wallenfelsa a Wolfganga Heringa 
z Nemecka. 
Dôležitou súčasťou programu boli viaceré svedectvá ľudí 
so zdravotným znevýhodnením a členov ich rodín. O svo-
je svedectvo sa podelili paraolympijská víťazka Veronika 
Vadovičová, Dominik Drdul, Juraj Šuster a Bohumil 
Chmelík. Problematike podpory ľuďom so zdravotným 
znevýhodnením a ich inklúzie do spoločnosti sa venovali 
príspevky špičkových odborníčiek na tieto témy Márie 
Šustrovej, Márie Orgonášovej a Viery Záhorcovej.  
           I.M.
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Vážení občania, 
záleží nám na tom, aby sme mali mesto upravené. Postupne budeme upra-
vovať plochy, ktoré patria mestu, aby sme mali naozaj útulné prostredie tak 
pre našich občanov, ako aj pre kúpeľných hostí.

K estetickému výzoru mesta však ne-
prispieva terajšie umiestnenie smet-
ných nádob. Nádoby sú rozsypané po 
celom meste. Chcem Vás poprosiť, 
aby ste mali nádoby umiestnené vo 
dvore a vyberali ich len v deň vývozu 
odpadu. Nádoby ktoré sú na verejnom 
priestranstve, by mali  byť umiestnené 
(ak je to možné) tak, aby ich nebolo 
vidieť z cesty, ktorá vedie okolo. Aby 
kúpeľní hostia (ale aj naši občania) 

mohli pokojne prechádzať naším mestečkom a nerušil by ich pri prechádzkach  
pohľad na nevzhľadné smetné nádoby.                           I.M.

„All together against 
CBRN terrorist threats“

V dňoch 16. - 17. marca sa v Rajec-
kých Tepliciach uskutočnilo významné 
stretnutie. Pod záštitou ministra vnút-
ra a prezídia  policajného zboru SR 
sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
pod názvom „Všetci  spoločne proti 
chemickej biologickej, rádiologickej 
a nukleárnej  teroristickej hrozbe“.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia  
bezpečnostných zložiek a zložiek, 
pod ktoré daná problematika spadá 
z viacerých krajín Európskej únie.  
Medzinárodné označenie tejto agendy 
je CBRN.                                    I.M.

Mesto Rajecké Teplice medzi prvými 200 obcami v projekte 
„Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 

povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“

Mesto Rajecké Teplice bolo zaradené do prvého realizačného projektu 
„Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí 
Slovenskej republiky pre rok 2011“. Prihlásených bolo 893 obcí a z nich 
bolo vybratých dvesto, ktoré spĺňali podmienky pre zaradenie do projektu 
–  podmienkami boli potenciál pre 
prívalové povodne, poloha v povodí 
ako aj výskyt povodní. Vláda vyčle-
nila financie, ktoré budú použité na 
vykonanie opatrení na zníženie rizi-
ka povodní v obciach. Obce musia 
za tieto peniaze vybudovať systém 
preventívnych protipovodňových opat-
rení na zabezpečenie zníženia rizika 
povodní.                                      I.M.

Elektronická podateľňa
Začiatkom apríla bola spustená 
skúšobná prevádzka elektronickej 
podateľne. Občania si tak môžu na 
diaľku pomocou počítača vybaviť 
štrnásť agend bez toho, aby museli 
navštíviť mestský úrad. 
Veríme že zavedenie elektronickej 
podateľne ušetrí ľuďom veľa času, 
ktorý by museli stráviť vybavovaním 
na úrade. O presnom termíne spus-
tenia elektronickej podateľne budeme 
občanov informovať. Prosíme ich, 
aby sledovali internetovú stránku 
mesta kde sa dozvedia podrobnosti. 
Internetová stránka mesta nie je ideál-
na, pripravujeme však jej rekonštruk-
ciu.                                             I.M.     
        www.rajecke-teplice.sk

Inštalácia lampy verejného osvetlenie
na chodníku z autobusových zastávok do parku.

Koncom februára pracovníci 
OTS Mestského úradu osadili na 
chodníku z autobusového nástu-
pišťa do kúpeľného parku lampu 
verejného osvetlenia. Tento úsek 
bol v noci neosvetlený a pre 
chodcov nebezpečný. Ďakujeme 
vedeniu Slovenských liečebných 
kúpeľov Rajecké Teplice a.s., ktoré 
umožnili lampu inštalovať na ich 
pozemku. Veríme, že táto lampa 
prispeje k bezpečnejšiemu pre-
sunu chodcov od autobusového 
nástupišťa do kúpeľného parku 
v nočných hodinách.             I.M.
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Čistenie ulíc v Rajeckých 
Tepliciach a v Poluvsí

                  

Začiatkom marca nám počasie do-
volilo začať  s jarným upratovaním 
mesta po zimnej údržbe. Začalo sa 
zametaním ulíc.
Na výzvu v mestskom rozhlase sa 
prihlásilo päť dôchodcov a jeden 
nezamestnaný. (Čo asi robia naši 
nezamestnaní?) S pomocou týchto 
ľudí sa nám podarilo očistiť mesto od 
zimného  posypového materiálu.
Aj touto cestou im chceme poďako-
vať.                                             I.M.

Mesto Rajecké Teplice jedná o výkupe pozemkov 
pod chodník popri štátnej ceste I/64 v Poluvsí

Na základe GP č. 20/2010 v kat. úz. Poluvsie (Poluvsie I. etapa podľa  k. ú., 
Rajecké Teplice II. etapa) boli predvolaní známi vlastníci pozemkov, s ktorý-
mi je potrebné  pozemky vysporiadať (jedná sa o časť Poluvsie po COOP 
Jednotu). Dňa 23. 3. 2011 bolo zvolané pracovné stretnutie so šiestimi vlast-
níkmi pozemkov, ktorí majú na pozemky listy vlastníctva. Zo šiestich sa päť 
zúčastnilo stretnutia a jeden sa telefonicky ospravedlnil. 
–  piati chcú pozemok mestu odpredať 81 m2

–   jeden je ochotný mestu darovať 5,5 m²(potvrdené len telefonicky) 
– na piatich pozemkoch nie sú prevedené dedičské konania, výmera 36,5 m²   

(vlastníctvo je vedené na mŕtve osoby)
–  na siedmich pozemkoch sú vlastníci vedení ako neznámi v správe SPF, 

výmera 56 m² 
–  dva pozemky sú vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice, ktoré tvoria podstatnú 

časť navrhovaného chodníka.                      I.M.

Začatie prác na námestí v Rajeckých Tepliciach 11. 3. 2011

Po zimnej prestávke sa opäť začalo pracovať na rekonštrukcii námestia v Rajeckých Tepliciach. Práce 
úspešne pokračujú a ukončenie týchto prác sa predpokladá začiatkom júna tohto roku.                          I.M.

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. oznamuje 
redukciu dopravnej obsluhy

   
   

Železničná spoločnosť oznamuje, že od 1. 5. 2011 
upravila nasledovné spoje:

3504 Os Žilina 10:55 - Rajec 11:32 zrušený v celom úseku
3509 Os Rajec 12:30 - Žilina 13:13 ide v „X“ v období 1. 7. - 31. 8.
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Narodil sa 15. januára 1949 v Krásne 
nad Kysucou v rodine železničiara. 
Matka väčšinu života pracovala na 
roli a pritom sa starala o päť detí. 
Pavol bol z nich najstarší. Ako sám 
hovoril, rád chodieval na ryby a špor-
toval - hrával futbal a hokej. Najskôr 
sa vyučil za zámočníka - zvárača, 
potom chodil na priemyslovku do 
Žiliny. Vtedy zatúžil stať sa kňazom. 
Musel však vyštudovať Gymnázium 
v Čadci, inak by ho na vysokú školu 
nezobrali. A tak chodil naraz do dvoch 
škôl. Po absolvovaní maturít ho zobra-
li na Rímskokatolícku cyrilometodskú 
bohosloveckú fakultu v Bratislave a 
8. júna 1975 bol vysvätený za kňaza. 
Pôsobil v Dubnici, Konskej pri Rajci, 

Predmieri, Hrabovom, Plevníku, Mik-
šovej, Maršovej - Rašove. Potom ho 
preložili do Lefantoviec pri Nitre, odtiaľ 
prešiel do Trenčianskej Turnej. V roku 
1990 15. februára zakotvil v Rajeckej 
Lesnej. Ako sám tvrdil, po príchode 
na nové pôsobisko ho čakalo veľa 
roboty. Za pomoci farníkov postavil 
novú faru, po dostavaní sa pustil do 
kompletnej opravy ineriéru aj exteriéru 
kostola. Postavený bol dom pre pút-
nikov, habitat pre rehoľné sestričky 
a spovednice. V roku 1995 bola po-
stavená budova, kde bol nainštalovaný 
Slovenský betlehem. Medená krytina 
strechy kostola bola urobená v r. 1997. 
V roku 2000 dal postaviť kaplnku sv. 
Anny na Hôrkach (bola to posledná 
vôľa pána Alexandra Klabníka). 
Túžbou pána kanonika bolo, aby 
kostol Narodenia Panny Márie sa stal 
bazilikou. Dňa 2. septembra 2002 bol 
pútnický chrám vyhlásený za Baziliku 
minor. Do baziliky pribudli v roku 2008 
nové vitráže: Narodenie Pána Ježiša, 
Obetovanie Pána v chráme, Sv. Peter 
a Pavol (k roku sv. Pavla) a Sv. Cyril 
a Metod.
Jeho životným krédom bolo: hlásať 
Božie slovo a Eucharistiu, slúžiť 
sväté omše, vysluhovať sviatosti 
a zjednocovať národ.
Po ťažkej chorobe sa jeho pozem-
ská púť skončila 21. apríla 2010. 
Pochovaný je v Rajeckej Lesnej pri 
bazilike Narodenia Panny Márie.

„Prosím všetkých o odpustenie 
a všetkým odpúšťam. Moje telo 
pochovajte pri Bazilike narodenia 
Panny Márie. V teba, Pane, som 
dúfal, nebudem zahanbený nave-
ky. Ježiš, Mária, zachráňte duše. 
Pracoval som na česť a slávu Božiu 
a pre dobro a jednotu slovenského 
národa.“
Tak znie posledný zápis nebohého 
kanonika Pavla Šadláka v jeho indenč-
nej knižke. Po poslednej rozlúčke s 
kňazom z Rajeckej Lesnej ho prečítal 
dekan Rajeckého dekanátu Vladimír 
Kutiš. Ako povedal, nikdy nezabudne 
na jeho „širokú otvorenú náruč ku 
všetkým, ktorí k nemu prichádzali, 
bola jednoznačne známa po celom 
Slovensku.“   
         Zdroj: internet

Jedna z ulíc v Rajeckých Tepliciach 
by sa mohla volať aj po tomto kňa-
zovi, ktorý stále zostáva v našich 
srdciach.

1. výročie smrti p. kanonika Pavla Šadláka

Zber železného šrotu 
a elektroodpadu 

Dňa 19. 3. 2011 sa v Poluvsí 
za pomoci Dobrovoľného hasič-
ského zboru Poluvsie uskutočnil 
zber železného šrotu. 24. 3. 2011 
sa v meste zberal elektroodpad 
a 26. 3. 2011 DHZ Rajecké Teplice 
zberal železný šrot v Rajeckých 
Tepliciach. V apríli boli rozmiest-
nené veľkoobjemové kontajnery na 
zber drobného stavebného odpa-
du. Presné termíny a umiestnenie 
kontajnerov bolo zverejnené aj na 
našej internetovej stránke.

                                           I.M.
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Pápež Benedikt XVI. uznal uzdrave-
nie pripisované jeho predchodcovi 
Jánovi Pavlovi II. za zázrak, čo bola 
posledná podmienka jeho vyhlásenia 
za blahoslaveného. Ján Pavol II. sa 
podľa pápežovho dekrétu prihovoril u 
Boha za uzdravenie francúzskej mníš-
ky Marie Simonovej - Pierrovej. Tej 
diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, 
akou trpel aj sám Ján Pavol II., z ktorej 
sa však nevysvetliteľne vyliečila dva 
mesiace po smrti pápeža po tom, ako 
sa k nemu začala s ďalšími sestrami 
modliť. Lekári poverení cirkvou dospeli 
k záveru, že neexistuje lekárske vy-
svetlenie uzdravenia mníšky, aj keď 
vlani sa objavili určité pochybnosti 
o platnosti zázraku. 
Od smrti Jána Pavla II. veľa duchov-
ných z Vatikánu, vrátane  Angela 
kardinála Sodana vo svojej písanej 
verzii kázne na zádušnej omši, hovoria 
o zosnulom pápežovi ako o Jánovi 
Pavlovi Veľkom.
Zároveň takmer okamžite po jeho 
smrti sa začali ozývať hlasy volajú-
ce po čo najskoršom vyhlásení Jána 
Pavla II. za svätého, a to tak medzi 
katolíckou hiearrchiou, ako aj medzi 
veriacimi.
Už na jeho pohrebe v Ríme viacerí 
veriaci držali transparenty s talianskou 
výzvou „Santo Subito“ (ihneď svätý). 
Tisícky veriacich zhromaždených 
na Námestí sv. Petra skandovali 
túto výzvu spolu s jeho menom 
v taliančine „Giovanni Paolo“ počas 
pohrebu. Joseph kardinál Ratzinger, 
ktorý celebroval svätú omšu, ukončil 
svoju homíliu slovami: „Môžeme si 

byť istí, že náš milovaný pápež teraz 
stojí v Božom okne, pozerá sa na nás 
a žehná nám.“
Presvedčenie o tom, že Ján Pavol II. 
je už dnes v spoločenstve svätých 
u Boha, vyjadril kardinál Ratzinger, 
už ako pápež Benedikt XVI., veľmi 
rýchlo po svojom zvolení za nástupcu 
Jána Pavla II. Už 9. mája 2005 rozho-
dol  neaplikovať pravidlo o päťročnej 
čakacej dobe po smrti, ktorá musí 
predchádzať procesu beatifikácie 
a kanonizácie. Kanonizácii, teda 
vyhláseniu za svätého, predchádza 
vyhlásenie za blahoslaveného a vy-
žaduje, aby bol kandidátovi pripísaný 
aspoň jeden zázrak. O prvom prípade 
zázraku pripisovanom Jánovi Pavlovi 
II. sa začalo diskutovať v Mexiku hneď 
po jeho smrti. V mexickej diecéze 
Zacatecas sa pripisuje uzdravenie 
dieťaťa príhovoru pápeža Jána Pavla 
II. Diecéza potvrdila, že o tomto prípa-
de existujú dokumenty. Ide o Josého 
Herona Badilla, v čase smrti Jána 
Pavla II. 19-ročného. Ako 4-ročného 
ho postihla mimoriadne ťažká forma 
leukémie. Keď pápež Ján Pavol II. 
navštívil v roku 1990 Zacatecas, išli 
rodičia s týmto dieťaťom na letisko. 
Pomocou známych z biskupského 
ordinariátu dostali miesto v prvom 
rade. Pápež vzal dieťa do rúk, po-
bozkal ho a povedal mu, aby vypustilo 
holubicu, ktorú držalo v rukách. Táto 
scéna je zachytená na fotografii, kto-
rú vtedajší biskup a súčasný kardinál 
Javier Lozano Barragán neskôr ukázal 
v Ríme pápežovi. Porozprával mu, že 
to chudé dieťa na obrázku po stretnutí 
s ním zrazu vyzdravelo. Pre rodičov 
nebolo pochybností, že išlo o „zázrak 
pápeža“. Lekári im predtým nedávali 
ani najmenšiu nádej, že by ich syn 
mohol prežiť. Rozhodnutie Benedikta 
XVI. sa stretlo u rímskych duchovných 
s dlhotrvajúcimi ováciami.          
O veľkosti pápeža Jána Pavla II.  
svedčí aj jeho pokora:
Ospravedlnenia
-  31. októbra 1992 sa ospravedlnil 

za prenasledovanie talianskeho 
filozofa a vedca Galilea Galileiho 
v súdnom procese vedenom rím-
skokatolickou cirkvou v roku 1633.

-  9. augusta 1993 sa ospravedlnil za 
účasť katolíckej cirkvi na obchode 
s otrokmi.

-  V máji 1995 v Česku prosil o od-
pustenie za úlohu, ktorú cirkev 
zohrala v náboženskej vojne proti 
reformácii.

-  10. júla 1995 poslal list „všetkým 
ženám“ s ospravedlnením za to, že 
cirkev bola proti právam žien a za 
historické znevažovanie žien.

-  16. marca 1998 sa ospravedlnil za 
nečinnosť a mlčanie rímskokatolíc-
kej cirkvi počas holokaustu.

-  18. decembra 1999 sa ospravedl-
nil za popravu Jana Husa v roku 
1415.

-   Počas verejného ospravedlnenia 
12. marca 2000 poprosil o od-
pustenie za hriechy katolíkov 
v minulosti, za násilie „na právach 
národnostných skupín a jednotliv-
cov a za opovrhovanie ich kultúrou 
a náboženskými tradíciami.“

- 4. mája 2001 sa ospravedlnil 
Patriarchovi Konštantínopolu za 
štvrtú križiacku výpravu v roku 
1204.

-  22. novembra 2001 sa cez internet 
ospravedlnil za hrubé zaobchá-
dzanie misionárov k domorodému 
obyvateľstvu v Južnom Pacifiku.

           Zdroj Internet

Vážení občania budeme mať 
nové námestie, čo keby dostalo 
meno po tomto veľkom človeku, 
Námestie Jána Pavla II ?

Ján Pavol II. vyhlásený za blahoslaveného 1. mája 2011

 Zbierka 
obnoseného šatstva

V dňoch 14. – 15. 3. 2011 sa v našom 
meste uskutočnila humanitárna zbier-
ka obnoseného šatstva, ktorú sme sa 
rozhodli zorganizovať v spolupráci 
s neziskovou organizáciou Pomocný 
anjel so sídlom v Nižnej na Orave. 
Nepotrebným, obnoseným šatstvom 
a textíliami sme pomohli ľuďom, ktorí 
ho môžu potrebovať. 
Chceli by sme sa poďakovať 
všetkým občanom, ktorí sa ak-
tívne zapojili. Tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu s vami v jeseni, kedy sa 
zbierka opäť uskutoční.            JH
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POČKAJ, TY MLYNÁRKA ...
Čakala nás a vítala v príjemnom prostredí na výročnom stretnutí 

Zdravotne postihnutých „Nádej“.
Po spomienke na členov, ktorí už nie sú medzi nami a privítaní nových, 

sme hodnotili rok 2010. A veru bolo o čom rozprávať. O dobrom jedle, 
veselej spoločnosti a príjemných stretnutiach v „Mlynárke“ som po-
rozprávala aj svojim vnúčatám. 

„Povedz, starká, kde si bola, čo si videla a zažila s „Nádejou?“ “Bola 
som, vnúčatká moje, na krásnom veľkom hrade, volá sa Červený Kameň, 
aj v Modre, kde sa z hliny robia úžitkové aj okrasné predmety. Tiež sme 
navštívili Krásnu Hôrku, kaštieľ v Betliari, nádherný orloj, ihriská a parky 
v Starej Bystrici. Opekali sme v prírode. Pri veselých muzikantoch a speváčke 
na Múdrom grunte som si veru aj zatancovala.“ „Ale starká, veď Ty chodíš 
o palici!“ „Práve tá palica mi je oporou pri chôdzi, ale verte mi, vnúčatká 
moje, že medzi dobrými ľuďmi a priateľmi aj na bolesť zabudnete a odložíte 
aj palicu. Aj som si zaspievala, spomínala na mladé roky, ako to bolo, keď 
ešte aj dedko bol medzi nami.“

„A aj tento rok pôjdeš niekde s „Nádejou?“ „Veru pôjdem a zoberiem 
aj vás. Uvidíte silu a krásu nespútanej prírody – Šútovský vodopád a tiež 
úžitok vody v priehrade. Nitru Ti ukážem, tam sú korene nášho kresťanstva, 
aj mohutného Corgoňa,  ktorý už dlho drží na svojich pleciach veľkú ťarchu. 
Kalváriu – miesto utrpenia Pána. Prejdeme sa mestom a aj Ti niečo kúpim na 
pamiatku. Pôjdeme do Žiarskej doliny, pošleme pozdrav tatranským štítom 
a dolinám. Oddýchneme si a občerstvíme sa v horskom penzióne u Zuzky. 
Prezrieme si plantáže vzácnej kľukvy v Smrečanoch a možno navštívime 
aj priateľov na Morave. Opekať a zbierať bylinky budeme pod skalnatým 
Kľakom. A ešte nás čakajú také menšie výlety a stretnutia, video „Život 
v morských hlbinách“ so sprievodným slovom potápača Jaroslava.“

„Za zdravie, veselú myseľ a šťastné návraty poprosíme a poďaku-
jeme v Rajeckej Lesnej.“

„Starká, veď Ty toho tak veľa pochodíš a uvidíš, všetko v takej dobrej 
nálade, že až by vám to niekto mohol závidieť.“ „No a vieš, že aj takí sa 
nájdu! Ale poviem Ti, že je to veľmi zlé, keď závistlivec hovorí jazykom 
jedovatého hada!“

ZP Nádej je pre potešenie, stretnutia, poznávanie nepoznaného, 
s hrdosťou na krásy nášho Slovenska.

                                        Za „Nádej“ Jarmila Koššová Rajecké Teplice

V rámci programu Zelené oázy 
2011 Nadácie Ekopolis podalo Mesto 
Rajecké Teplice aj tento rok žiadosť 
o podporu projektu. Po predchá-
dzajúcej skúsenosti s revitalizáciou 
Lipovej aleje v Rajeckých Tepliciach 
sme v spolupráci s OZ Tilia a obcou 
Stránske pripravili projekt s názvom 
„Cesta 14. storočím“.

Projekt je zameraný na revitali-
záciu poľnej cesty medzi mestom 
Rajecké Teplice (začiatok na ul. 
M. R. Štefánika) a obcou Stránske 
(koniec cesty je pri kostolíku zo 14. 
stor. na cintoríne). Cieľom projek-
tu je obnoviť a skrášliť toto miesto, 
aby ho mohli využívať obyvatelia 

PROJEKTY V MESTE
Rajeckých Teplíc, okolitých dediniek, 
ako aj návštevníci na prechádzky, od-
dych, stretnutia. Hlavnými aktivitami 
bude úprava cesty, výsadba stromov, 
osadenie lavičiek a vybudovanie jed-
noduchého prístrešku. Realizácia 
bude prebiehať v mesiacoch apríl 
– august 2011.

Uspeli sme ako jeden z 20 
vybraných projektov z celého 
Slovenska spomedzi 115 žia-
dostí, ktoré postúpili do 2. kola 
hodnotenia.

V štádiu prípravy je aj žiadosť 
o grant z programu „Šanca pre váš 
región 2011“ Nadácie Orange, kde 
by sme našu žiadosť v spolupráci 

s OZ Kultúra chceli zamerať na za-
chovanie a rozvoj kultúry v našom 
regióne v rámci Kultúrneho leta, 
ktoré je v našom meste dlhoročnou 
tradíciou.

Vandalizmus na 
autobusovom nástupišti

Zastávky prímestskej autobuso-
vej dopravy sa často stávajú obeťami 
vandalov. Cestujúci veľakrát nájdu 
cestovný poriadok strhnutý, podpá-
lený alebo inak zničený. Zostanú tak 
bezradní na zastávke a musia si spoj 
zistiť iným spôsobom, prípadne čakať 
kým im nepôjde ďalší autobus.

V mesiaci február takýto 
vandali „grafiťáci“ prezentovali 
svoje umenie aj na autobusovom 
nástupišti v Rajeckých Tepliciach. 
Za spomínané skutky hrozí pácha-
teľom peňažný trest 333 EUR, ale 
aj trest odňatia slobody, vzhľadom 
k výške spomínanej škody.

Kuriózne je, že páchatelia svojou 
hlúposťou často ani nevedia, čoho sa 
svojím konaním dopúšťajú.

Mestská polícia v Rajeckých 
Tepliciach sa snaží efektívnym spô-
sobom hliadkovej činnosti tento neduh 
minimalizovať, napríklad zvýšeným 
hliadkovaním do lokalít, kde k vanda-
lizmu pravidelne dochádza a taktiež 
plánovaným nainštalovaním kame-
rového systému na autobusové 
nástupište.

Vyrastajúcej mládeži je potreb-
né vštepovať úctu k spoločnému 
majetku a hodnotám. Policajt, uči-
teľ a ľudia, ktorých povolaním je 
výchova novej generácie, sú len 
druhotným činiteľom v ovplyvňo-
vaní morálky vyrastajúcej generá-
cie. Základ slušného správania sa 
dá získať len v rodine.

                            náčelník MsP

Štiepkovanie
K jarným prácam patrí aj strihanie stro-
mov. Z tejto činnosti je veľa biologické-
ho odpadu. Preto Mesto zorganizovalo 
zber konárov a ich štiepkovanie, ktoré 
sa uskutočnilo 17. - 18. marca 2011. 
                                                   I.M.
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Čistenie cintorína
Poluvsie 4. 4. 2011

Cieľom akcie bolo vyčistenie okolia 
cintorína a to konkrétne:
1. odpratanie použitých plastových 

ozdôb, kahancov hrobov, ktoré 
neslušní návštevníci cintorína 
prehadzujú cez plot cintorína 

2. vystrihanie kríkov, ktoré prerastajú 
do pletiva a tým ho ničia

3. odhrabanie prebytočnej hliny, kto-
rá zostane po oprave hrobu a ten 
dotyčný ju presype cez plot tak, že 
zasype pletivo čím spôsobí jeho 
predčasné prehnitie.

Nakoľko aj napriek neistému poča-
siu sa 15 členná skupina pustila do 
plnenia akcie, počas ktorej stále pr-
šalo a na konci všetkých zahnal silný 
dážď. Všetci končili unavení a riadne 
premočení. Zúčastneným srdečne 
ďakujeme za venovanie svojho ča-
su dobročinnej akcii.
PS: všetkých prosíme zvážiť pri na-
kupovaní ozdôb na hroby, aby volili 
radšej prírodné ozdoby, ktoré sa potom 
dajú ľahko skompostovať ako plast, 
ktorý je síce na hrobe dlhšie, ale pa-
mätajme, že v škaredej podobe ho tu 
necháme našim pravnukom.

   

           Peter Fajbík, poslanec MsZ

Poďakovanie
DHZ Rajecké Teplice chce po-

ďakovať všetkým sponzorom, ktorí 
svojimi vecnými cenami prispeli k bo-
hatej tombole, ktorá bola losované 
na Hasičskom plese – 5. marca 2011 
– v budove MsÚ Rajecké Teplice. 

K hlavným sponzorom patrili fir-
my: Slovenské liečebné kúpele a. s., 
Hotely Diplomat, Talizman, Skalka, 
Bonano, Lekáreň Mária, Pneuservis 
Marák, Benzín pumpa, Okno Design, 
Hostinec Pltník, Motorest Mlynárka, 
Drogéria Remenec, Stavebná fima 
Raf, pp. P. Tkáčik, P. Kupka a mesto 
Rajecké Teplice.

DHZ ďakuje aj všetkým ob-
čanom, ktorí pri zbere železného 
šrotu prispeli hasičom.

DHZ z utŕženého zisku plánuje 
zakúpiť výstroj pre členov.

predseda DHZ, Milan Remenec

Vážení občania!
S príchodom jarných dní sa 

každoročne v prírode vytvárajú 
podmienky na zvýšené nebezpe-
čie vzniku požiarov.

Z týchto dôvodov sa k Vám touto 
formou hlásia opäť požiarnici s cie-
ľom upozorniť Vás na typické príčiny 
a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká 
podstatne obmedziť.

V tomto období vrcholia proti-
požiarne kontroly, ktoré z poverenia 
obecného úradu vykonávajú najmä 
dobrovoľní požiarnici a ďalší špe-
cialisti. Je potrebné, aby ste dbali 
na ich rady a odporúčania a zistené 
nedostatky odstránili v záujme Vašej 
bezpečnosti, ale i Vašich príbuzných 
a susedov.

Toto obdobie je typické ako 
„Jarné upratovanie“, kedy dôklad-
ne vyčistíme všetky obytné i hos-
podárske budovy, odstraňujeme 
nepotrebné predmety a horľavý 
materiál a uvoľníme potrebné eva-
kuačné priestory.

Dôrazne Vás upozorňujeme na 
nebezpečie vypaľovania trávy, kto-
ré každoročne spôsobuje smrteľné 
zranenia najmä občanov z radov 
dôchodcov, ale i veľa požiarov 
hospodárskych budov, stohov 
slamy a lesných porastov.

Jarné mesiace predstavujú obdo-
bie, kedy sa nová vegetácia len začí-
na rozvíjať a zostatky minuloročnej 
suchej trávy, lístia a ihličia predstavu-
jú veľké nebezpečie vzniku požiarov 
a najmä rozšírenia požiarov.

Upozorňujeme i turistov, že 
oheň možno klásť len na určených 
miestach a zvýšenú pozornosť tre-
ba venovať jeho uhaseniu a uloženiu 
popola pri chatách.

Vážení občania, milá mládež!
Lesy sú naším bohatstvom, 

upevňujú a vracajú nám zdravie. 
Z ekologického hľadiska plnia ne-
nahraditeľnú funkciu. Veríme, že 
v spolupráci so Štátnymi lesmi, 
urbanárskymi spoločnosťami a ma-
jiteľmi lesov sa nám s Vašou pod-
porou podarí uchrániť prírodu pred 
zbytočnými stratami.

Pri tejto príležitosti Vám pripomí-

name, že vznik požiarov je potrebné 
ohlásiť na mestskom úrade, alebo na 
ohlasovni požiarov, ktorá je zriadená                 
0948 839 277.

Na záver nám dovoľte vysloviť 
presvedčenie, že naše rady pre-
nesiete do svojich rodín, školských 
a pracovných kolektívov. Len spo-
ločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť 
nám pomôžu preklenúť toto obdo-
bie zvýšeného nebezpečia vzniku 
požiarov bez veľkých morálnych 
a finančných strát.

Želáme Vám pokojné prežitie 
jarného obdobia a príjemný pobyt 
v prírode!

Jarné upratovanie – ochrana lesov

Spoločenská kronika

Narodení

Peter Suchoň          27. 1. 2011
Kristián Hauer              8. 2. 2011
Andrej Brodňan            7. 3. 2011

Manželstvo uzavreli

Martin Teplý 
a Gabriela Čičková       12. 2. 2011

Opustili nás

Štefan Jančúch            4. 2. 2011
Anton Jankech             9. 2. 2011
Jozefína Jankechová   17. 2. 2011
Justin Knapec              21. 2. 2011
Ján Fronko                   18. 3. 2011
Jozefina Sandanusová  26. 3. 2011
Antónia Ivaničová  12. 4. 2011

Voľné predajné miesta 
na tržnici

a zdravotnom stredisku
Oznamujeme podnikateľom - ob-
chodníkom, že na tržnici sú voľné 
obchodné miesta. Podobne sú 
voľné miesta na podnikanie aj na 
zdravotnom stredisku.
Podnikatelia - obchodníci, ktorí majú  
záujem podnikať v týchto prevádz-
kach, sa môžu prihlásiť na sekreta-
riáte Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach.   
                                              I.M.
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OZ KULTÚRA
Vás pozýva na

JARNÚ BURZU
šatstva, kníh a učebníc, 

športových potrieb, hračiek

KOMUNITNÉ CENTRUM DOMČEK
Rajecké Teplice (oproti kostolu)

dňa 11. - 12. 5. 2011 
zber čistých a funkčných vecí

od 15.00 - 18.00 h
dňa 13. - 14. 5. 2011 predaj

piatok od 13.00 - 18.00 h
sobota od 9.00 - 15.00 h

v sobotu od 15.00 - 17.00 h
vyzdvihnutie nepredaných vecí

Nevyzdvihnuté a darované veci
budú odovzdané na charitu.

Informácie: 0903 566 846 
ozkultura@nnextra.sk

www.ozkultura.sk

organizuje tradičný

LETNÝ TÁBOR
v Rajeckých Tepliciach

August 2011

Cena na týždeň (5 prac. dní) 30,- eur
V cene strava, poistenie,

organizačno-materiálne zabezpečenie
informácie: 0903 566 846

www.ozkultura.sk

Pozývame Vás na

REMESELNÉ KURZY
- keramika (hrnčiarsky kruh) -
- prútie - práca so šúpolím -

- výrobky zo slamy -
- drotárstvo -

Kurzy sa uskutočňujú jednotlivo
po naplnení dostatočného

počtu záujemcov

informácie: 0903 566 846
www.ozkultura.sk

Dňa 5. 4. 2011 sa uskutočnila brigáda pri kultúr-
nom dome v Poluvsí. 
Vďaka p. poslancovi Fajbíkovi a jeho pomocníkom, 
ktorí z okolia kultúrneho domu odstránili množstvo 
odpadkov a špiny, vyzbierali suché konáre, pozametali 
plochu pred kultúrnym domom a pripravili vonkajšie 
lavičky na sedenie, je okolie kultúrneho domu čis-
tejšie a krajšie. 
Ďakujeme p. poslancovi a jeho brigádnikom za 
pekný príklad, ako nebyť ľahostajný k prostrediu, 
v ktorom bývame.

Brigáda pri KD Poluvsie

Územie prírodnej rezervácie Slnečné skaly 
bude zaradené do sústavy chránených území 
európskeho významu - NATURA 2000. 

Informácie

Slnečné skaly 
- územie Európskeho významu

Prostredníctvom nej sú chrá-
nené najvzácnejšie a najviac 
ohrozené druhy voľne rastúcich 
rastlín, voľne žijúcich živočíchov 
a vybraných biotopov vyskytu-
júcich sa na území Európskej 
únie.                                     I.M.
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Informácie

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(bývalý objekt chaty KAMARÁT) 

ponúka možnosť usporiadať:

firemné školenia, konferencie, prezentácie
rodinné oslavy, svadby
riadené degustácie vín
spoločenské podujatia

hudobné večery so živou hudbou
 

Našim cieľom je ponúkať dobré jedlo, kvalitné nápoje
a príjemnú atmosféru v útulnom prostredí. 

Bližšie informácie poskytneme 
na tel. čísle 0905 451 970, 0915 094 597


