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Šedinám patrí úcta
Tradične v mesiaci október, ktorý 

je venovaný úcte k starším, mesto 
Rajecké Teplice zorganizovalo 
stretnutie vedenia mesta, poslancov 
a seniorov nad 70 rokov.

Viac ako 150 našich najstarších 
spoluobčanov sa zišlo vo farskom 
kostole na sv. omši a program 
pokračoval vo veľkej sále, kde po 
príhovore primátorky vystúpili deti 
našej školy. 

Pri spoločenskom posedení si 
podiskutovali, zaspomínali.

Milí naši najstarší !
Ďakujeme Vám za všetko čo ste 

pre naše mesto vykonali a prajeme 
Vám veľa zdravia a šťastia.

Senori vo veľkej sále a vo vstupnej hale

Vážení spoluobčania,
uplynulo desať mesiacov odvtedy, ako som od Vás dostala dôveru a stala sa primátorkou Rajeckých Teplíc. 

Počas tohto obdobia som sa spoločne s poslancami, členmi komisií pri mestskom zastupiteľstve a pracovníkmi 
mestského úradu snažila naše zámery premietať do konkrétnych činov, aby sa nám v našom meste každý deň 
žilo lepšie a spokojnejšie. 

Nie je v našich silách okamžite vyriešiť všetky problémy, ktoré nás trápia, ale snažíme sa riešiť to najpodstat-
nejšie, čo má dopad na kvalitu života v meste, ochranu životného prostredia a bezpečnosť.

Zvýšené úsilie sme venovali najmä príprave významných projektov, ktoré prinesú svoje ovocie až v budúcich 
rokoch. Najdôležitejším bude vybudovanie splaškovej kanalizácie. Mesto požiadalo o nenávratný finančný príspevok 
na modernizáciu verejného osvetlenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kladne vybavilo našu 
žiadosť o dotáciu na nadstavbu materskej školy, v ktorej sa zvýši kapacita o 15 detí. Bol vypracovaný aktuálny 
geometrický plán pre projektovú dokumentáciu, aby sme mohli začať budovať chodník v Poluvsí pri ceste I/64. 
Teší nás aj úspešná spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom na príprave „Cyklomagistrály“ zo Žiliny do 
Rajeckých Teplíc. Verím, že plánované zámery, ako je vybudovanie urnovej steny na cintoríne, vybudovanie 
I. etapy parkovacích miest na ulici Pionierskej a vybudovanie workout parku pre mladých sa nám podarí zreali-
zovať v blízkej budúcnosti. Ako sa nám darí plniť plánované ciele a o tom, čo priniesol život v našom meste, Vás 
budeme 3x ročne informovať aj na stránkach nášho Spravodajcu.

               S úctou Katarína Hollá, primátorka mesta

Pozvánky
5. decembra

Mikuláš a vianočné trhy

31. decembra
Silvester na námestí 
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Informácie

Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
23. 04. 2015

-  DHZ Rajecké Teplice predložil správu o svojej činnosti 
za rok 2014,

-  schválenie vstupu mesta do Občianskeho združenia 
Miestna akčná skupina Rajecká dolina,

-   schválenie ročného nájmu pre Áno pre život, n.o. 
„Darčeky a káva“ v budove mestského úradu,

-  schválenie stavby „Materská škola – Rajecké Teplice“ 
(nadstavba s vytvorením novej triedy a zateplenie ex-
teriéru),

-  schválenie dopracovania projektovej dokumentácie 
stavby „Rajecké Teplice – Poluvsie chodník pozdĺž 
cesty I/64“,

-  prerokovanie zámeny časti a predaj časti pozemku 
s pánom Ľ. Knapcom za účelom vytvorenia parkova-
cích miest pri cintoríne v Poluvsí,

25. 06. 2015
-  schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

mesta na II. polrok 2015,
-   schválenie zmeny č. 3 k VZN č. 60/2009 čl. II., bod 1 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,

-  mestská polícia predložila hodnotiacu správu za rok 
2014,

-  schválenie investičného zámeru modernizácie verejné-
ho osvetlenia v meste Rajecké Teplice – Poluvsie,

-  schválenie zmeny rozpočtu č. 2 na rok 2015,
-  schválenie investičného zámeru - nadstavby Materskej 

školy na ul. Osloboditeľov s vytvorením novej triedy,
-  určenie hlavnej kontrolórky mesta ako zodpovednej 

osoby v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.,
-  schválenie smernice o vybavovaní podnetov súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
-  schválenie investičného zámeru dobudovania splaš-

kovej kanalizácie v meste Rajecké Teplice a Poluvsie 
prostredníctvom Združenia obcí aglomerácia Rajecké 
Teplice

14. 07. 2015
-  schválenie doplnku Plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja (PHSR) mesta Rajecké Teplice na roky 2007-
2017,

-  predĺženie platnosti a účinnosti PHSR mesta Rajecké 
Teplice do 31. 12. 2015.

24. 09. 2015
-  monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta 

k 30. 06. 2015,
-  schválenie Zmeny č. 3 rozpočtu a programového 

rozpočtu mesta na rok 2015,
-  schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostried-

kami mesta,
- schválenie zámeny a predaja rozdielu  pozemkov pána 

Ľuboša Knapca s mestom a schválenie ceny,
-  informácia o prebiehajúcich projektoch a zámeroch 

mesta,
-  informácia hlavnej kontrolórky mesta o vykonanej 

internej kontrole,
-  schválenie trasy „Rajecká cyklomagistrála“,
-  podanie správy o plnení úloh civilného núdzového 

plánovania na úsekoch CO, KR, HM a obrany štátu 
mestom a jeho pripravenosti na riešenie krízových 
situácií,

-  informácia o organizačných zmenách na Meste Rajecké 
Teplice,

-  schválenie trasy stavby „Rajecké Teplice – Poluvsie 
– rozšírenie nízkeho napätia kábla pre individuálnu 
bytovú výstavbu“, zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
a o zriadení vecného bremena,

-  schválenie jednorazového mimoriadneho členského prí-
spevku pre OZ Miestna akčná skupina Rajecká dolina,

-  schválenie platu primátorky,
-  informácia o plánovanom výrube stromov na ulici 

Osloboditeľov pozdĺž nedokončeného areálu športovej 
haly a kúpaliska, dôvodom je zámer mesta vybudovať 
chodník,

-  schválenie zápisu geometrického plánu pre stavbu 
„Kunerad – odvedenie povrchových vôd“, ktorá bola 
postavená a skolaudovaná 07. 11. 2006,

-  schválenie realizácie stavby pre OSŽ Slovakia, a.s., 
Hotel Skalka Rajecké Teplice: „Prestavba objektu 
na relaxačno-kongresové zariadenie s ubytovaním” 
(bývalá hasičská zbrojnica),

-  správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Rajecká dolina,

-  protest prokurátora proti VZN Mesta R. Teplice č. 1/2015

Uvítanie detí do života
V piatok 29. mája 2015 sa v priestoroch obradnej siene 

konalo prvé Uvítanie detí do života za účasti 9 rodičov 
s deťmi, ktorých privítala primátorka mesta a zaželala 
im úspešný život v našom meste.

Naši malí spoluobčania



– 3 – www.rajecke-teplice.sk

-  rokovanie s VÚC, projektantom, ŽSR, COOP Jednota 
a so SLK Rajecké Teplice, a.s. v súvislosti s urče-
ním trasy pre cyklomagistrálu Žilina – Rajecké 
Teplice,

-  rokovania so zástupcami Združenia obcí aglomerácia 
Rajecké Teplice a projektantmi ohľadne dobudovania  
splaškovej kanalizácie,

-   rokovania so zástupcami základnej školy a materskej 
školy ohľadne  zabezpečenia prevádzky, 

-   rokovanie so SLK Rajecké Teplice, a.s. ohľadne spo-
lupráce pri organizovaní Kultúrneho leta,

-   rokovanie so ŽSR ohľadne vypracovania projektovej 
dokumentácie výstavby chodníka pri ceste I/64 v Po-
luvsí,

-  rokovanie so ŽSR ohľadne prehĺbenia rigolu popri 
železničnej trati v Poluvsí,

-   rokovania s partnerskými mestami ohľadne ďalšej 
spolupráce,

Informácie

Stretnutia – rokovania – aktivity

-   účasť na valných zhromaždeniach OOCR Rajecká 
dolina, Združenia obcí Rajecká dolina, MAS Rajecká 
dolina,

-  rokovanie s ÚPSVaR Žilina ohľadne príspevkov za-
mestnávania nezamestnaných z ESF,

-   rokovanie s Okresnou správou ciest ohľadne asfaltova-
nia výtlkov na komunikáciách a oprava kanalizačných 
šácht,

-   privítanie 7 najmenších detí do života 
-   rokovanie so zástupcami  Žilinskej univerzity z Fakulty 

strojníckej ohľadne vypracovania svetelnotechnickej 
štúdie k modernizácii verejného osvetlenia,

-  rokovanie so SLK Rajecké Teplice, a.s. o vydaní 
predbežného súhlasu k stavbe supermarketu (Lídl,   
Tesco...) v objekte bývalého Mototransu,

-  rokovanie so zástupcom OZ chatovej oblasti Dielnice 
ohľadne vyriešenia separovaného zberu,

-  účasť na zasadnutí prezídia Euroregiónu Beskydy 

Pri príležitosti 70. výročia 
ukončenia 2. svetovej vojny 
prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska odovzdal dekrét o 
povýšení Jozefa Gabčíka na bri-
gádneho generála in memoriam 
praneteri Kataríne Tomčíkovej. 

Slávnostného aktu sa zúčast-
nila primátorka mesta a zástup-
covia Občianskeho združenia  
Patriot SK.

Prezident Andrej Kiska odovzdáva dekrét 
p. Kataríne Tomčíkovej

Ocenenie Jozefa Gabčíka predsa prišlo

VÝZVA K SPOLUPRÁCI
na tvorbe Programu rozvoja mesta Rajecké Teplice

Vážení občania,
Mesto Rajecké Teplice v súčasnosti pripravuje 
Program rozvoja mesta na roky 2016 – 2021. 

Ide o dôležitý strategický dokument, ktorého poslaním je zabezpečenie kontinuity
rozvoja mesta, vychádzajúcej z jeho reálnych podmienok.  

 Uvítame, ak sa na tvorbe tohto dôležitého dokumentu zúčastníte i Vy formou námetov
k zlepšeniu životných podmienok v našom meste.

Svoje námety môžete predložiť prostredníctvom e-mailu: primator@rajecke-teplice.sk,
alebo osobne vložte do schránok Mestského úradu

najneskôr do stredy 18. novembra 2015
Ďakujeme za každý dobrý nápad.
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Informácie

Spoločenská kronika
Narodení

Simona Stranianková    15. 4. 2015
Nataša Urbancová       1. 5. 2015
Alžbeta Marcinová   14. 5. 2015
Agáta Marcinová   14. 5. 2015
Jakub Bukovan   14. 5. 2015
Samuel Mrúzek   29. 5. 2015
Marek Bernát   1. 6. 2015
Adam Chúpek  23. 6. 2015
Matej Višňovský  19. 7. 2015
Zina Čerňanská   9. 8. 2015
Jonáš Pospíšil    18. 8. 2015
Nina Urbanová  22. 8. 2015
Terézia Záhorská    24. 8. 2015
Michal Babčan  23. 9. 2015
Sára Vanková    23. 9. 2015
Martin Prieložný  29. 9. 2015
Jakub Taška   9. 10. 2015

Manželstvo uzavreli

Martin Králik 
a Lena Hashimoto    28. 3. 2015
Ján Lihocký 
a Zuzana Malíková  11. 4. 2015
Peter Harenčár 
a Milada Vdovičíková    16. 5. 2015
Peter Babčan 
a Zuzana Dobešová   16. 5. 2015
Ján Hlaváč 
a Eva Katrenová  30. 5. 2015
Mário Tomka 
a Daniela Mäká  6. 6. 2015
Jaroslav Čižmárik 
a Martina Stranianková   25. 7. 2015
Lukáš Sliacky 
a Marta Stranianková   1. 8. 2015
Ján Macák 
a Katarína Hodásová    15. 8. 2015
Ľuboš Štrba 
a Blanka Kypusová  22. 8. 2015
Branislav Maniak 
a Eva Luptáková  29. 8. 2015
Peter Čečko 
a Zuzana Svrčková   29. 8. 2015
Ján Zajac 
a Zuzana Grochalová   18. 9. 2015
Tomáš Kurnický 
a Monika Haščíková  26. 9. 2015
Radoslav Janíček 
a Ivana Jankechová  26. 9. 2015
Pavol Brisuda 
a Miroslava Giablová  10. 10. 2015
Rastislav Kacian 
a Zuzana Zavadzanová  10. 10. 2015

Opustili nás
Mária Škorvánková    10. 4. 2015
Peter Urbanec  22. 4 .2015
Alexander Ziman  22. 4. 2015
Františka Kianičková    27. 4. 2015
Štefan Chovanec    6. 6. 2015
Emília Achymská  22. 6. 2015
Ambroz Kianička  5. 7. 2015
Milan Brodňan   5. 7. 2015
Miloš Golier  12. 7. 2015
Ľudmila Mináriková   29. 7. 2015
Viera Knošková  15. 8. 2015
Dušan Kasman    5. 9. 2015
Jozef Majer    4. 10. 2015
Mária Helbichová  8. 10. 2015

Diamantová svadba manželov 
Dňa 30. apríla 2015 oslávili 

manželia Emil a Elena Brunovci 
svoju diamantovú svadbu.

V zastúpení Mesta Rajecké 
Teplice im k tomuto významnému 
jubileu zablahoželala primátorka 
Mgr. Katarína Hollá. 

Horská služba oslávila 
60. výročie

V Autocampingu Slnečné skaly 
Rajecké Teplice sa 16. apríla 2015 
konalo 60. výročie založenia horskej 
služby, ktorá začínala ako celoštátna 
záchranná organizácia. Táto akcia sa 
konala v krásnom prírodnom prostredí 
a tešila sa veľkému záujmu. Horská 
služba predstavila rôzne záchranné 
akcie priamo v teréne, z ktorých sa 
tešili najmä deti.

Obnova Zariadenia 
núdzového bývania

Nezisková organizácia Áno pre 
život prevádzkuje od roku 1998 
Domov G. B. Molla, v ktorom môžu 
nájsť nonstop pomoc osoby ohrozené 
na zdraví a živote. 

Do konca roku 2014 tu našlo 
útočisko už 697 osôb (z toho 297 
matiek a 400 detí). 

Aj vďaka dotácii Mesta Rajecké 
Teplice bolo obnovené vybavenie 
kuchyne, ktorá slúži ubytovaným 
matkám s deťmi. 

V Domove sa tak zlepšili a skva-
litnili podmienky poskytovania so-
ciálnych služieb. 

Ďakujeme, že nám pomáhate.

Zbierka šatstva
Tak, ako po minulé roky, aj 

tento rok sa v našom meste v 
dňoch 16. a 17. septembra 2015 
uskutočnila v spolupráci s Farnos-
ťou Rajecké Teplice a Diecéznou 
charitou v Žiline jesenná zbierka 
použitého ošatenia.

Ukázalo sa, že naši občania nie 
sú ľahostajní voči ľuďom, ktorí sú na 
pomoc odkázaní a v peknom počte 
sa do zbierky zapojili.

Počas dvoch dní privážali ne-
potrebné šatstvo, obuv, uteráky, 
posteľnú bielizeň, deky, kuchynské 
potreby a hračky. 

Vďaka patrí všetkým darcom, 
ktorí sa dokázali podeliť s ľuďmi 
v nepriaznivej sociálnej situácií.

Oslavy 70. výročia 
oslobodenia Lipovca 
a Rajeckých Teplíc

8. apríla 2015 sa prednosta 
mesta Rajecké Teplice spolu so zá-
stupkyňami ZO Únie žien zúčastnili 
pietneho aktu kladenia vencov na 
cintoríne v Lipovci pri príležitosti 70. 
výročia oslobodenia obce Lipovec 
nad fašizmom. 

30. apríla 2015 sa na cintoríne 
v Rajeckých Tepliciach konal pietny 
akt kladenia vencov na hromadný 
hrob vojakov a partizána, ktorí zahy-
nuli v 2. svetovej vojne pri oslobodení 
Rajeckých Teplíc.  

Pietny akt pokračoval polo-
žením venca na hrob Rudolfa 
Súľovského pri kostole.  Príhovo-
rom a položením vencov na hroby 
vojakov si primátorka mesta uctila 
ich pamiatku.
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Informácie

Stavanie mája neohrozilo ani 
nepriaznivé počasie

Mesto Rajecké Teplice tradične 1. mája pripravili 
program „Stavanie mája“ s vystúpením dychovej hudby 
Stranianka, country skupinou ACM a Pollux. Pre deti boli 
pripravené detské atrakcie a občerstvenie.

Ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ra-
jeckých Tepliciach za prípravu „mája“ - 19,8 m vysokej 
jedľe, ktorá nás „ochraňovala “ od všetkého zlého.

Hasiči stavajú „máj“

Dobrovoľní hasiči z Rajeckých Teplíc sa dňa 
25. 4. 2015 zúčastnili brigády pri príležitosti „Dňa 
Zeme“. Referát životného prostredia MsÚ Rajecké Teplice 
na čistenie nám pridelil úsek pod „VIADUKTOM“. Tento 
úsek bol veľmi znečistený odpadom a tak sa vrecia plnili 
rýchlo, hlavne na úseku vodného toku – KONŠTIANKA. 
Chudák potôčik nebol dlhšiu dobu čistený. Dobrovoľní 
hasiči vyčistili od odpadu aj územie za Záhradkárskou 
osadou – celkovo sme vyzbierali 42 vriec odpadu. 

Ako predseda DHZ Rajecké Teplice chcem povedať, 
že hasiči pomáhajú najmä vtedy, keď  niekedy nezodpo-
vední občania vypaľujú trávnaté porasty alebo zakladajú 
ohne v okolitom lesnom poraste. A tak ohrozujú nielen 
sami seba, ale aj peknú okolitú prírodu a živočíchov, 
ktoré v nej žijú.

DHZ Rajecké Teplice prostredníctvom Mesta Rajecké 
Teplice podalo žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o repa-
sovanie vozidla Tatra 148, ktoré sme po schválení žiadosti 
9. januára 2015 odovzdali do Liptovského Hrádku.

Dňa 7. júna 2015 o 11:00 hodine minister vnútra 
SR Róbert Kaliňák slávnostne odovzdal dobrovoľným 

Minister Kaliňák odovzdáva predsedovi DHZ
kľúče od repasovanej Tatry

Za obdobie posledných troch mesiacov riešili 
príslušníci MsP v Rajeckých Tepliciach viacero 
priestupkov na úseku dopravy, chovu a držaní psov, 
občianskeho spolunažívania, majetku, verejného po-
riadku a VZN o dodržiavaní prevádzkových hodín na 
území Mesta Rajecké Teplice.
- Dňa  12. 8. 2015 bolo oznámené občanom Rajeckých 

Teplíc službukonajúcemu príslušníkovi MsP, že sa po 
meste voľne pohybuje pes, ktorý je agresívny a útočí 
na ľudí. Mestskou políciou bol zistený majiteľ psa 
(občan Konskej), ktorý bol riešený blokovou pokutou 
v zmysle zákona.

- Na Ulici Osloboditeľov a taktiež v miestnej časti 
Poluvsie boli mestskou políciou zistené priestupky na 
úseku životného prostredia, a to pri spaľovaní tuhého 
domového odpadu – občanom boli udelené sankcie.

- V autocampingu Slnečné skaly boli MsP kontrolovaní 
dvaja  turisti, ktorí svojim správaním vzbudzovali verejné 
pohoršenie. Priestupok bol doriešený v zmysle zákona.

- Na základe platného VZN č. 3/2013 o úprave pod-
mienok predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Rajecké Teplice, príslušníci 
MsP vykázali z námestie podnapité osoby, ktoré ne-
rešpektujú tento zákaz.

- V spolupráci s PZ SR MsP na území mesta zriadila 
dva nové prechody pre chodcov na ulici Kuneradská 
cesta a Pri Bystričke.

- V spolupráci s OTS MsP osadila dopravné značky 
a bolo vytvorených 10 nových parkovacích miest  za 
zdravotným strediskom a na autobusovej stanici.

Dobrovoľný hasičský zbor Rajecké Teplice
hasičom z Rajeckých Teplíc kľúče od repasovaného 
vozidla Tatra 148, ktoré vyzeralo ako nové.

V mene celého výboru DHZ chceme poďakovať  
Mestu Rajecké Teplice za sprostredkovanie žiadosti 
a milé privítanie členov hasičského zboru a Róberta 
Kaliňáka.                     Predseda DHZ Milan Remenec 

Správy mestskej polície
- Príslušníci MsP riešili 32 priestupkov proti plynulosti 

a bezpečnosti cestnej premávky.
Príslušníci MsP upozorňujú všetkých vodičov 

parkujúcich v Meste Rajecké Teplice, aby si nene-
chávali vo svojom vozidle cenné veci  a nedávali tak 
šancu zlodejom na ich odcudzenie.



– 6 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

Mesto sa bude uchádzať 
o čerpanie eurofondov

Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) v sume 539 071,22 eur na modernizáciu verej-
ného osvetlenia v meste Rajecké Teplice a Poluvsí, 
v prípade úspešnosti by sa malo vymeniť 450 svetelných 
bodov za LED svietidlá a dosiahnuť tak úsporu energie, 
čo sa premietne v rozpočte mesta. Uvedený projekt v prí-
pade získania NFP bude zrealizovaný do 31. 12. 2015. 

 
V súčasnosti Združenie obcí aglomerácia Rajecké 

Teplice pripravuje podklady k podaniu žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok (NFP) na rozšírenie splaš-
kovej kanalizácie v meste Rajecké Teplice a obciach 
Kamenná Poruba, Konská a Stránske. V prípade úspeš-
nosti z uvedeného príspevku bude dobudovaná splašková 
kanalizácia v meste a  Poluvsí. Kanalizácia je vybudova-
ná na 29 % územia, čo nie je v súlade s požiadavkami 
právnych predpisov SR vyplývajúcich zo smernice Rady 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Zvýšením po-
dielu odkanalizovaného územia zabezpečíme skvalitnenie 
životného prostredia a zlepšenie odvádzania a čistenia 
komunálnych odpadových vôd. Po dobudovaní stokovej 
siete bude pripojenie na kanalizačný zberač pre občanov 
v dotknutých oblastiach povinné.

Najbližšie investičné zámery 
a zrealizované projekty

Mesto začne s nadstavbou Materskej škôlky na 
ulici Osloboditeľov hneď, ako bude ukončené verejné 
obstarávanie na dodávateľa prác. Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR poskytlo dotáciu na uvede-
nú nadstavbu v sume 61.000,- eur. Zvyšok bude mesto 
financovať z vlastných zdrojov.

V spolupráci s Vyšším územným celkom Žilina, 
projektantom, Železnicami SR, COOP Jednota a Slo-

venskými liečebnými kúpeľmi Rajecké Teplice, a.s. 
bola určená nová trasa pre cyklomagistrálu Žilina 
– Rajecké Teplice, ktorú je potrebné schváliť v mest-
skom zastupiteľstve. 

Mesto zabezpečilo vypracovanie nového – aktuál-
neho geometrického plánu pre projektovú dokumentáciu 
– „Rajecké Teplice – Poluvsie chodník pozdĺž cesty 
I/64“ a znalecký posudok, aby sa mohlo začať s výkupom 
pozemkov pod chodník.

Od apríla pracujú pracovné komisie na aktualizácii 
jedného zo základných strategických dokumentov mesta 
- Programe rozvoja mesta Rajecké Teplice na roky 
2016 – 2021. 

Mesto zabezpečilo asfaltovanie výtlkov na uliciach: 
Školská, Pionierska, Osloboditeľov, Zátočná, Za Dielom, 
v Poluvsí pri bývalých potravinách Lala, pri Družstve 
v celkovej hodnote 7000,- eur. Štátne lesy Banská 
Bystrica poskytli 5000,- eur na opravu poškodených 
komunikácií v Medzihorskej a Záhradníckej ceste.

Mesto Rajecké Teplice z rozpočtu mesta zakúpilo 
a osadilo na železničnej stanici v Rajeckých Tepliciach 
2 stĺpy a 2 lampy verejného osvetlenia v hodnote 3000,- 
eur.

Mesto Rajecké Teplice z rozpočtu mesta zakúpilo na 
cintorín v Rajeckých Tepliciach 3 kusy LED solárnych 
svietidiel v hodnote 1080,- eur, ktoré boli nainštalované 
v mesiaci august 2015. Koncom mesiaca október 2015 
budú nainštalované na cintoríne v Poluvsí 4 kusy LED 
solárnych svietidiel v hodnote 1440,- eur.

V októbri 2015 mesto zrealizovalo úpravu ostrovče-
ka na otočni v miestnej časti Poluvsie, ktorá zahŕňala 
osadenie obrubníkov, výsadbu zelene, úpravu terénu 
dunajským kameňom a asfaltovanie. Celkové náklady 
na stavbu doteraz predstavovali výšku 1300,- eur.

                                               pokračovanie na str. 7

PROJEKTY V MESTE
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pokračovanie zo str. 6

Mesto zahájilo obstarávanie Doplnku č. 10 k Územ-
nému plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice v lokalite 
oproti kostolu na individuálnu bytovú výstavbu rodinných 
domov.

Z dotácie Ministerstva kultúry SR budú financované 2 
malé projekty – Moderná knižnica, ide o nákup zariadenia 
knižnice v celkovej sume 790,- euro, dotácia je vo výške 
750,- euro a vlastné zdroje 40,- euro. Druhý projekt – Kniha 

– najlepší priateľ človeka – ná-
kup knižničného fondu v celkovej 
sume 1000,- euro, dotácia je vo 
výške 950,- euro, spoluúčasť 
50,- euro. Projekty sú realizované 
s podporou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. 

Z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii 
Pontis bol úspešne zreali-
zovaný projekt „Vybavenie 
dopravného ihriska Rajecké 
Teplice“. 

Grant vo výške 2 210,- euro bol použitý na nákup 4 ks 
semaforov, 5 ks detských bicyklov, 20 ks detských kolo-
bežiek, 20 ks detských prílb, 30 ks 
reflexných viest, 100 ks reflexných 
prvkov pre deti a uzamykateľného 
záhradného domčeka na usklad-
nenie vybavenia ihriska.

V našom meste je verejná 
kanalizácie v správe SEVAK-u, 
a. s. vybudovaná len na uliciach 
Kuneradská cesta, 1. mája, 30. 
apríla, Osloboditeľov, čiastočne 
na Rajeckej ceste a v Poluvsí. 

Nepriaznivý stav mesto riešilo 
prípravou projektu a stavebného 
povolenia na dobudovanie splaško-
vej kanalizácie a zároveň sa hľadali 
možnosti čerpania dotácií na tento 
finančne náročný projekt. Mesto za 
týmto účelom vytvorilo združenie 
spolu s obcami Konská, Kamenná 
Poruba a Stránske (Združenie obcí 
Aglomerácia Rajecké Teplice), 
ktoré spoločne žiadajú o pridelenie 
finančných prostriedkov z fondov 
Európskej únie na dobudovanie 
kanalizačnej siete.

Pripravený projekt mesta zahŕ-
ňa tieto ulice: Lúčky, Lúčna, Karola 

Dobudovanie splaškovej kanalizácie 
V súčasnosti sa v médiách často stretávame s kampaňou, ktorej cieľom je ochrana vodných zdrojov. 

Prostredníctvom tejto kampane sú občania vyzývaní, aby pripojili svoju domácnosť na verejnú kanalizá-
ciu. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je považované za najvhodnejšie a najšetrnejšie 
k životnému prostrediu. Staršie žumpy často nespĺňajú požiadavky vodotesnosti a unikajúce splašky tak 
priamo ohrozujú kvalitu vody v našich studniach. Pri vybudovaných prepadoch zo žúmp sa znečistené 
vody dostávajú do riek a do okolia sa šíri nepríjemný zápach. Ďalším zdrojom zápachu a znečistenia môžu 
byť pri nesprávnom prevádzkovaní aj domové čistiarne odpadových vôd.

Kašjaka, Rudolfa Súľovského, 
Pri Bystričke, Školská a sídlisko 
Pionierska, Lesná, Slnečná, Kvetná, 
M. R. Štefánika, Zábrežná, Dolná, 
Stredná, Poľná, Jozefa Gabčíka, 
Riečna, Zátočná, Za dielom a ko-
niec ulice Osloboditeľov. V Poluvsí 
sa počíta s výstavbou kanalizácie 
na hlavnej ceste, ďalej na vedľajších 
cestách – k vodojemu a na hornom 
konci.

Mesto zorganizuje verejné zhro-
maždenia s občanmi, ktorí bývajú 
na týchto uliciach, kde poskytneme 
podrobnejšie informácie o podmien-
kach napojenia na verejnú kanali-
záciu. Občania zároveň budú mať 
možnosť uzatvoriť zmluvu o budúcom 
pripojení, pričom overovanie podpisov 
na zmluvách bude zdarma. 

V lokalitách, kde nie je vybu-
dovaná kanalizácia, platné právne 

predpisy už v súčasnosti nedovoľujú 
stavbu žumpy ani čistiarne odpado-
vých vôd ako trvalej stavby, ale iba 
ako dočasnej stavby, do vybudova-
nia verejnej kanalizácie. Väčšina 
občanov mesta má žumpy, ktorých 
pravidelné vyprázdňovanie nie je 
lacnou záležitosťou.

Mesto z dôvodu zabezpečenia 
ochrany vôd plánuje zaviesť pre 
majiteľov žúmp systém pravidelnej 
kontroly dokladov o likvidácii odpado-
vých vôd v objeme spotreby vody.

Okrem toho sa budú od majite-
ľov žúmp vyžadovať platné skúšky 
vodotesnosti vykonané oprávnenou 
osobou.

Pripojenie na verejnú kanalizáciu 
bude teda v konečnom dôsledku pre 
obyvateľov lacnejšou a komfortnejšou 
voľbou a pritom si ochránime vodu 
v našich studniach a riekach.
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Stretli sa pri príležitosti 15. výročia založenia 
„Nádej Rajecké Teplice“ privítala svojich členov aj nečlenov na stretnutí 

pri príležitosti 15. výročia založenia a vydania knižnej publikácie. Stretnutie 
sa uskutočnilo 17. marca 2015 o 13:00 vo veľkej sále Mestského úradu 
Rajecké Teplice. Svoju vďaku a úctu za Nádej vyjadrila Jarmila Koššová.

Ďakujem vám za čas, ktorý ste venovali stretnutiu členov a hostí pri prí-
ležitosti 15. výročia Nádeje a oslave životných výročí členov. Ďakujem dcére 
Lidke, ktorá prepísala všetky moje rukou písané texty, zabezpečila grafické 
spracovanie a dohliadala na moje dielo až po jeho vydanie. Ďakujem jej aj 
za dobré nápady, rady, fotenie a mediálnu propagáciu. Ďakujem pracovní-
kom tlačiarne za profesionálne spracovanie dodaného materiálu a následné 
vytlačenie knižky v kvalitnej farebnej verzii. Vďaka manželom pernikárom za 
krásu na srdiečku Nádej 15. Ďakujem hosťom – trom sudičkám a krstnému 
otcovi, ktorí uviedli do života a pokrstili „S Nádejou do ďalších dní“. Vyprevadili 
sme ju drotárskym – „svetom, dieťa moje, svetom“. Stretnutie sprevádzali 
melódie harmoniky a spev Zlatoňa, za čo mu tiež úprimne ďakujem a aj 
ostatným, ktorí sa k nemu pridali. Ďakujem vám za slová vďaky, uznania, 
aj povzbudenia. Za krásu a vôňu červených ruží od vás.

Nádej – to ste vy! Bez vás by nebola „Nádej“ a ja by som bola tiež nič. 
Myšlienkami vám posielam krásu a vôňu ruží, veď červená je farba krvi, 
života a radosti. Nech nás radosť sprevádza životom. Po slávnostnej časti 
nás vítala vôňa kávy, chrumkavé pagáčiky, koláčiky a voňavé sladké ko-
šíčky od Janky. Ďakujem dievčatám za pomoc pri pohostení a práci v ku-
chynke. Ďakujem za prípravu miestnosti a ozvučenia Marianovi. Ďakujem 
Slovenskému rozhlasu – Rádiu Regina z Banskej Bystrice – redaktorke 
Katke Kovačechovej a redaktorovi Marcelkovi Pálešovi, ktorý prišiel medzi 
nás. Ďakujem redakcii MY Žilinské noviny za uverejnenie článkov o „Nádeji“ 
z Rajeckých Teplíc. Všetkým ešte raz moja srdečná vďaka. Mám vás rada! 
Teším sa na stretnutia s vami.

       Jarmila Koššová

Senior klub 
Rajecké Teplice

 

Členovia Senior klubu sme sa 
rozhodli pre návštevu malebnej, 
krásnej obce Čičmany. Stalo sa tak 
27. augusta 2015, v pekný, slnečný 
štvrtok. Milo nás prekvapila vyso-
ká a rozmanitá návštevnosť obce. 
Okrem Slovákov sme stretávali aj 
návštevníkov zo zahraničia.

 Najviac nás upútali kroje, bý-
vanie a náradie, ktoré používali 
naši predkovia. Obdivovali sme ich 
zručnosť, šikovnosť a trpezlivosť pri 
tvorení nádherných „čičmanských 
výšiviek.“ Prešli sme celou obcou. 
Momentálne prebiehala rekonštrukcia 
Kaštieľa. Navštívili sme aj Dom sv. 
Bystríka. Domov sme sa vrátili od-
dýchnutí a spokojní. Povzbudili sme 
všetkých, ktorí s nami zo zdravotných 
dôvodom nemohli ísť.

Ďakujeme Mestu R. Teplice, ktoré 
prispelo na výlet. Dobre nám padla 
zmena plná zážitkov vo všedných 
dňoch jesene nášho života.

                                Senior klub

S Nádejou v Krajinke
Víta nás vôňa buchtičiek, chrumkavých pagáčikov, chlebíka. Chvíľka 

posedenia, občerstvenie. Lúčime sa s pekným krajom Liptova, pokračujeme 
cez Donovaly, Staré Hory, Banskú Bystricu so spomienkami, tu sme boli. 
Zvolenský hrad, obdivujeme jeho mohutnosť, krásu arkád, veľké nádvorie, 
kde sa konajú koncerty, hry stredovekých zbrojnošov. „Odkiaľ ste?“ pýta sa 
riaditeľka zámku aj Galérie obrazov a sôch z 18. - 20. storočia. „To sme my,“ 
podávame knižku s kvitnúcimi makmi. Po prehliadke ďakujeme. „Tú knižočku 
si nechám, ale aj s venovaním,“  žiada riaditeľka. S radosťou, nech čítajú 
o Nádeji z Rajeckých Teplíc aj vo Zvolene.

Kaštieľ Vígľaš, kedysi sídlo kráľa Žigmunda, poľskej šľachty aj 
Esterházyovcov. Cez vojnu zničený, zostali ruiny dlhé roky. Už rok je ob-
novený, krásny, slúži ako rekreačné a ubytovacie zariadenie so štyrmi*. 
To bude pre nás asi drahé. Prehliadka priestorov s podrobnou históriou. 
Ďakujeme riaditeľovi p. Balekovi za milé prijatie, ako spomienku na nás mu 
dávame knižočku o „Nádeji“. Naším želaním po prehliadke krásy a účelnosti 
Vígľašského kaštieľa bolo – kiež by sa našiel človek, ako je barón Daniel 
von Rakytár a obnovil Kuneradský zámok. 

Cez Žiar nad Hronom, Kremnicu, Turčianske Teplice s pozorovaním 
krás okolia ideme domov. 

Poznali sme nepoznané, vďaka patrí Mestu Rajecké Teplice za peniaze, 
ktoré boli poskytnuté na úhradu ceny zájazdu „Nádeje“.

           Za  Nádej J. Koššová

Letný tábor 
v Rajeckých Tepliciach

Aj vďaka podpore mesta Rajecké 
Teplice mohlo Občianske združenie 
Kultúra tento rok opäť zorganizovať 
letný táborov pre deti od 3.8. do 
7.8.2015 v priestoroch komunitné-
ho centra Domček a rekreačného 
zariadenia Altán, kde mali deti 
zabezpečené obedy. Zúčastnilo sa 
ho 24 detí. Dobrovoľníčky pripravili 
pre deti pestrý program: rôzne hry, 
výrobu sviečok, kreslenie, príprava 
diplomov, hrnčiarsky kruh, lukosteľbu, 
prácu s vlnou. Jeden celý deň sme 
mali finančný, deti zaujala Samoška 
u Jožka, kde sa snažili nakúpiť za 
daný rozpočet čo najviac vecí, sadili 
sme semienka rastliniek, uskutočni-
li sme výlet za strateným pokladom. 
Deti sa naučili táborovú hymnu.

Ďakujeme dobrovoľníčkam za ich 
trpezlivosť a prácu a Mestu Rajecké 
Teplice za priestor komunitného cen-
tra Domček a finančnú podporu.

                      www.ozkultura.sk



– 9 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

Rajecké Teplice mali už vopred 
vytypované za výhodné centrum pre 
svoje aktivity. 

V hoteli Veľká Fatra zriadili sídlo 
Ortskomanda, v objekte Baník (dnes 
Skalka) otvorili vojenskú nemocnicu, 
vo vile správcu kúpeľov sa ubytoval 
Standartfűhrer Panier s generalitou, 
v Kúpeľnom dome bývali vyšší dôstoj-
níci. Nemeckých vojakov museli uby-
tovať aj niektoré teplické domácnosti, 
bývali aj v objekte školy. 

Hneď v deň príchodu sa museli 
všetci muži od 18 do 60 rokov sú-
strediť pred hotel Veľká Fatra, museli 
sa legitimovať a podpísať vyhlásenie, 
že neboli partizánmi a žiadnych ani 
nepoznajú. Vypočuli si, že nemecká 
armáda prišla oslobodiť slovenský 
národ od hrozby boľševizmu a výzvu, 
aby obyvatelia pomáhali nemeckej 
brannej moci. 

Z Rajeckých Teplíc robili potom 
Nemci výpady do okolia - do hôr 
a okolitých obcí. No postup oslo-
boditeľskej armády a vytlačenie 

V dňoch 30. - 31. 5. 2015 hosťo-
val na hodovej slávnosti v družobnej 
Gmine Wilamowice v Poľsku. 

V rámci pozvania sme spievali 
na slávnostnej liturgii a vystúpili i na 
kultúrnych slávnostiach v susedných 
Dankowiciach.

Na domácej pôde sme nadvia-
zali na tradíciu festivalu speváckych 
zborov a zorganizovali 3. ročník tohto 
festivalu v spolupráci s Farským úra-
dom a Mestom Rajecké Teplice. Na 
tomto podujatí sa predstavili viaceré 
zbory. Ako prvý to bol mužský spe-
vácky zbor sv. Jozefa z Konskej, ďalej 

SLÁVIME 70 ROKOV SLOBODY
 Od ukončenia  2. svetovej vojny nás delí 70 rokov. Táto vojna spôsobila nezmyselné ničenie ľudských 

životov a materiálnych hodnôt. Podľa štatistík v nej zahynulo 55 miliónov ľudí. V tomto tragickom čísle 
sú, žiaľ, aj stratené životy našich 9-tich teplických občanov. Rajecké Teplice obsadili nemecké okupačné 
jednotky 25. septembra 1944 v popoludňajších hodinách. 

Prišli tankami a obrnenými vozidlami zo smeru Stránske a Kunerad. Zúrili, lebo sídlo partizánskej brigády 
Milana Rastislava Štefánika v Kuneradskom zámku našli už prázdne. Tak zámok aspoň podpálili!

nemeckých pozícií sa v Žilinskom 
okrese od začiatku roka 1945 neda-
rilo zastaviť.  

Aj Nemci v Rajeckých Tepliciach 
boli čoraz nervóznejší a menej istí 
svojou silou. Od polovice apríla 1945 
boli nútení chystať ústup z miesta, 
kde sa im tak páčilo! Úplný odsun 
z Rajeckých Teplíc uskutočnili 
v nočných a skorých ranných hodi-
nách z 29. na 30. apríla 1945 – po 
7-mich mesiacoch si Teplice končene 
vydýchli. 

Rozlúčka tiež nebola hocaká 
– ráno okolo 5.00 hodiny vyhodili 
cestný most cez Rajčanku a poško-
dili železničnú trať. Tak chceli brzdiť 
postup osloboditeľského vojska. 

To si ale napriek tejto prekážke 
našlo spôsob ako vojsť do Rajeckých 
Teplíc. O 10.30 hod. vchádza do 
Rajeckých Teplíc vojsko 1.čs. ar-
mádneho zboru doplnené vojenským 
oddielom 4. rumunskej armády. 

Máme šťastie, že z tejto histo-
rickej chvíle existujú autentické fo-

tografie teplického občana Rudolfa 
Škorvánka. Bol teda koniec vojny. Pre 
Teplice nastal čas na radosť. 

Ale boli tu aj rodiny, ktoré stra-
tili svojich blízkych a miesto radosti 
utápali sa v slzách a žialili.

Uctime si ich a vzdajme hold 
za to, že nám svojou obetou vtedy 
priniesli slobodu, ktorú si už 70 
rokov užívame.  

Z Rajeckých Teplíc to boli: 
Karol Kašjak (32 r.), Rudolf 
Súľovský (34 r.), Viktor Rýpala 
(30 r.), Kazimír Palica (30 r.), Hugo 
Wald (20 r.), Oswald Wald (40 r.), 
Jozef Burdiak (27 r.), Gábor Baláž 
(40 r.), Jozef Michálek (38 r.)

   Aj názvy niektorých našich ulíc 
(30. apríla, Osloboditeľov, Kašjaka, 
Súľovského) nám majú ten čas spred 
70-tich rokov pripomínať a nabádať 
k vďake, že môžeme žiť v mieri.

Podľa Kroniky Rajeckých Teplíc 
a materiálov SZPB 
 Mgr. Viera Vitková

vystúpili Lienky z Kamennej Poruby 
a Sursum Corda z Rosiny. Záver 
festivalu patril nášmu domácemu 
zboru Chor Cordis Jesu, ktorý sa tu 
predstavil svojimi piesňami. V tom-
to roku sme účinkovali aj vo farnosti 
Horné Lefantovce.

Po festivale v rámci spoločen-
ského posedenia členovia zborov 
hovorili o ďalšej spolupráci, vymenili 
si skúsenosti z činnosti speváckych 
zborov a tiež o príprave budúcoroč-
ného festivalu.

Spevácky zbor Chor Cordis Jesu 
sa Vám najbližšie predstaví  slávnost-

Chor Cordis Jesu
Spevácky zbor Chor Cordis Jesu pri farnosti Rajecké Teplice bol zaregistrovaný v roku 2015 ako občian-

ske združenie a vyvíjal svoje aktivity v oblasti zborového spevu doma i v zahraničí. Má 22 členov z radov 
občanov nášho mesta i susedných obcí.

ným vianočným koncertom vo farskom 
kostole v Rajeckých Tepliciach aj v 
novom jednotnom zborovom oblečení 
a na tento koncert Vás už teraz sr-
dečne pozývame.

Chceme poďakovať Mestu 
Rajecké Teplice a všetkým jed-
notlivcom i organizáciám za pod-
poru a pomoc našej činnosti v ro-
ku 2015.

Viac na www.cordisjesu.sk

Veronika Verešová, 
vedúca speváckeho zboru 
Chor Cordis Jesu
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Čisté vody Rajeckej doliny
V apríli tohto roku sa konal prvý ročník akcie pod úsmevným  názvom 

ČIVORADO.
 Názov mal pre nás vystihovať hlavnú myšlienku tejto akcie a tou je 

„Čisté vody Rajeckej doliny“
Vyčistiť úsek dlhý 33 km (Čičmany-Porúbka) bol pre malú skupinku nad-

šencov prakticky nemožný a preto sme oslovili všetkých starostov a primá-
torov na tomto úseku, aby túto akciu podporili. Ich úlohou bolo poskytnúť 
účastníkom zberu odpadu vrecia a následne zabezpečiť odvoz vyzbieraného 
odpadu na skládku. 

Ako jeden z organizátorov som chcel ľudí motivovať a to nielen dobrým 
skutkom pre svoje okolie, ale ponúknuť aj drobné poďakovanie za ochotu 
zúčastniť sa na tejto neziskovej aktivite.

Preto sme pre účastníkov pripravili na farme BÁRDY v Jasenovom 
zdarma guláš, čapované nápoje a rozdali sme tričká s logom ČIVORADO 
v počte 70 ks. O atmosféru sa postarala bluesrocková kapela BLUE-TIME. 
Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom bez ktorých by zrealizovať ta-
kúto akciu nebolo možné.

Dnes už môžem smelo konštatovať, že akcia bola veľmi úspešná a pre 
nás organizátorov motivujúca aj k ďalšiemu ročníku.

Na trase čistenia sa zúčastnilo 140 ľudí a vyzbieralo sa alarmujúcich 
400 vriec odpadu!!!

V Rajeckých Tepliciach prišlo pomôcť svojmu okoliu 35 občanov. Medzi 
zúčastnenými nechýbala ani pani primátorka Mgr. Katarína Hollá, či  Mgr. 
Anna Ciriaková, PhD z referátu životného prostredia s rodinami.

Žiaľ, mali sme aj negatívne postrehy, a to zo strany nemenovaných sta-
rostov, ktorí nám po vyčistení ich úseku odmietli zlikvidovať odpad a museli 
sme ho odstrániť na skládku za vlastné prostriedky.

Preto by som ešte raz vyzdvihol dôkladnú prácu našej pani primátorky 
Mgr. Kataríny Hollej, ktorá sa ukážkovo postarala o odvoz odpadu v najbližší 
pracovný deň po akcii.

Na záver by som rád zdôraznil, že táto akcia nie je len o čistení našich 
vodných tokov, ale mala by mať aj výučný charakter k správaniu sa k nim a 
v neposlednej rade združovať obce a mestá v našej Rajeckej doline.

Príď nás teda podporiť na budúci rok aj TY a buď súčasťou ľudí, ktorí 
nielen kritizujú súčasný stav, ale priložia aj ruku k dielu.

         Spoluorganizátor Jozef Moravčík

Štátna ochrana prírody SR, 
Správa Národného parku Malá Fatra 
upozorňuje občanov, že: 
− vjazd a státie motorovým vozidlom, 

skútrom, motorovou trojkolkou 
alebo štvorkolkou mimo vyzna-
čených miest je zakázané trest-
ným zákonom  č. 300/2005 Z. z., 
ďalej zákonom č. 326/2005 Z. z. 
o lesoch a rovnako aj zákonom č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších pred-
pisov v druhom a vyššom stupni 
ochrany,

− v zákone o lesoch sa zakazuje  za-
kladať skládky odpadov a znečis-
ťovať lesné pozemky odpadmi, 

− spaľovanie odpadu predstavuje 
porušovanie zákona č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch, v zmysle ktorého 
je zakázané zneškodňovať (spaľo-
vať, skládkovať) odpad inde ako v 
zariadeniach na to určených, teda 
v spaľovniach alebo na skládkach 
odpadov.

Za porušenie ustanovení uvede-
ných zákonov hrozia sankcie v trest-
nom alebo priestupkovom konaní.

Upozornenie Štátnej 
ochrany prírody SR 

na vybrané ustanovenia 
zákonov

Opatrenia na ochranu 
pred povodňami

Mesto Rajecké Teplice 
z dôvodu ochrany pred povod-
ňami upozorňuje občanov, že 
ukladanie dreva a stavebného 
materiálu v blízkosti vodných 
tokov je zakázané. 

Rovnako sa zakazuje sypať 
do vodných tokov alebo do ich 
blízkosti akýkoľvek odpad (staveb-
ný, komunálny, odpad zo záhrad) 
alebo zasypávať toky zeminou či 
kamením. 

Rešpektovaním týchto opatre-
ní znížime riziko vzniku povodní 
počas dlhotrvajúcich intenzívnych 
zrážok alebo pri prívalových daž-
ďoch.
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Na medzinárodnom festivale
EUROMUSETTE - GOLDENTANGO  

4. - 5. 6. 2015
sa zúčastnilo 170 súťažiacich

Dňa 19. novembra 2015 o 18:00 
hod. v Dome umenia Fatra v Žiline 
sa bude konať Benefičný koncert, 
ktorý svojím vystúpením podporí 
speváčka SIMA MARTAUSOVÁ 
– Objav roka 2013. Na koncerte 
sa predstaví  hudobné zosku-
penie Musica Temporis – Marta 
Gáborová, Dominika Machutová, 
Matej Tkáč. 

Podujatie realizuje nezisková 
organizácia Áno pre život ako jed-
nu z aktivít kampane „Domáce ná-
silie ubližuje všetkým“. Zaujímavým 
hosťom bude Biba Bohinská – scená-
ristka úspešného slovenského seriálu 
Tajné životy. 
Cena vstupenky je 8 eur a  je možné 

ju zakúpiť:
-  v pokladni Domu umenia Fatra v 

Žiline,
-  on-line na www.anoprezivot.sk, 
-  v cukrárni RAJecké Radosti, tel. 

č. 0911 534 895.
Tešíme sa na stretnutie s Va-

mi!
Výťažok z benefičného koncer-

tu je určený na pomoc členom rodín 
ohrozených domácim násilím alebo 
inou krízovou situáciou, na pomoc 
osobám so zdravotným alebo soci-
álnym znevýhodnením. 

Povolenie na konanie verejnej 
zbierky vydalo Ministerstvo vnútra 
SR rozhodnutím č. SVS-OVS3-
2015/022981.

Benefičný koncert

Výstava tradičných krojov 
V dňoch 10. 09. 2015 – 10. 10. 

2015 sa konala výstava tradičných 
krojov partnerských miest z Wila-
mowíc (PL) a Županje (Chorvátsko)  
za účasti predstaviteľov miest, chor-
vátskeho veľvyslanectva na Slovensku 
a mesta Rajecké Teplice.

SLK a.s. Rajecké Teplice
informujú o možnosti opätovného 

využívania, po letných prázdninách, 
zvýhodnených vstupov do Vodného 
sveta v Kúpeľoch Aphrodite pre 
dôchodcov z Rajeckých Teplíc. Zvý-
hodnený vstup 6,50 eur/1 hodina, je 
platný v dňoch pondelok až štvrtok v 
čase 13:00 - 18:00. Zvýhodnené ceny 
neplatia počas štátnych sviatkov, letných 
prázdnin a v období vianočných sviatkov 
24. 12. 2015 - 6. 1. 2016.

Deň Zeme 2015 
Mesto Rajecké Teplice ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili na čistení 

nášho mesta od odpadkov, ktoré sa s podporou OOCR Rajecká dolina 
uskutočnilo v jarných mesiacoch tohto roka pri príležitosti Dňa Zeme.  

Vďaka patrí najmä vedeniu, pedagógom a žiakom našej základnej 
školy, členom DHZ Rajecké Teplice, DHZ Poluvsie ako aj členom záuj-
mových združení - Únia žien ZO, TJ VTJ R. Teplice – Konská, Športový 
klub Poluvsie, priaznivci ČIVORADA, Cyklistický spolok Žilina, Tenisový 
oddiel, Klub Nádej - a tiež ďalším dobrovoľníkom. Vážime si aj snahu 
tých, ktorí sa o čistotu verejných priestranstiev starajú po celý rok.

 Žiaci pri čistení Poluvsia

Mestská knižnica 
informuje

Otváracie hodiny Mestskej knižnice 
v Rajeckých Tepliciach sú od októbra 
2015 upravené nasledovne:

Pondelok   13,00 – 15,30
Utorok       13,00 – 15,30
Streda       13,00 – 17,00
Štvrtok       z a t v o r e n é
Piatok        13,00 – 14,30

Od januára 2016 Mestská knižnica 
rozširuje svoje služby.
 - farebné kopírovanie A3
 - laminovanie A3
 - skenovanie dokumentov

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

Informácie
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Futbalový víkend

TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská 
Počas prebiehajúcej súťaže futbalistov odohrali naše družstvá cez víkend 

svoje majstrovské futbalové stretnutia.  V sobotu 3. 10. 2015 najmladší futba-
listi - PRÍPRAVKA hrala turnaj Rajeckej skupiny, ktorý zaslúžene vyhrala.  

V nedeľu dňa 4. 10. 2015 žiaci TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská zvíťazili 
11:0 nad žiakmi TJ Višňové, dorast remizoval 2:2 proti chlapcom z Trnového a 
muži remizovali 1:1 s mužstvom TJ Považský Chlmec.

Vedenie a hráči TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská ďakujú za finančnú a 
materiálnu pomoc Mestu Rajecké Teplice.

                      Prezident TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská
                      Konská Viliam Stranianek 

Rajecko – teplický horolezecký triatlon

RTHT je akcia, ktorá sa koná pod záštitou Horolezeckého oddielu a mesta 
Rajecké Teplice už 14. rok. Skladá sa z cyklistickej, 67 kilometrovej časti, lezeckej 
časti na skalách v Priedhorí a v Porúbke a z bežeckej časti v dĺžke 1km.

V roku 2015 sa preteku zúčastnilo 39 pretekárov  zo žilinského regiónu, 
ale na štart sa postavili aj súťažiaci z bratislavského, prešovského, bansko-
bystrického a trenčianskeho kraja. 

Na prvé miesta sa postavili Bruno Gardlo a Ľubica Lenártová, v kategórii 
duatlon (cyklistika + beh) Michal Brodňan a Janka Sičová.

Tohto ročníka sa bohužiaľ už po druhýkrát nezúčastnil náš najaktívnejší 
a najúspešnejší člen oddielu Tóno Dobeš, ktorý tragicky zahynul pod Nanga 
Parbatom v Pakistane v roku 2013. 

Akcia sa konala ako spomienka na jeho pamiatku a od tohto ročníka aj 
s podnadpisom Memoriál Tóna Dobeša. 

        Róbert Baránek

Hodový šachový turnaj
Šachový oddiel TJ Slovan Rajecké 
Teplice reprezentuje mesto zú-
častňovaním sa turnajov po celom 
Slovensku.
Dňa 13. 6. 2015 sa v Rajeckých 
Tepliciach konal domáci Hodový 
šachový turnaj „O pohár primátorky” 
mesta. Do súťaže v piatich kategó-
riách sa zapojili aj šachisti z Českej 
republiky. Šachové zápasy sa konali 
na mestskom úrade. Zaujímavé bolo 
sledovať  napínavé súboje našich naj-
mladších šachistov, tiež dorastu, ale aj 
dospelých. Poďakovanie patrí Mestu 
Rajecké Teplice za spoluprácu pri or-
ganizovaní domáceho turnaja a tiež 
finančnú podporu pánom Remencovi, 
Hodasovi a Jakischovi.
  Šachový oddiel TJ Slovan Raj. Teplice

Tenisový turnaj vo štvorhrách
Tenisový turnaj neregistrovaných 
hráčov Rajeckých Teplíc sa usku-
točnil  20. júna 2015 a zúčastnilo sa 
ho 15 párov.
Chcem sa poďakovať Mestu Rajecké 
Teplice za poskytnutú finančnú odme-
nu 100 EUR, ktorá bola použitá na 
nákup cien a občerstvenia pre hráčov 
turnaja.                        Emil Barčiak

Počasie ako na objednávku, dob-
rá nálada, dobrý kolektív, to všetko 
sme si my ženy, členky našej ZO užili 
17. septembra 2015 na jednodňovom 
výlete, na ktorý sme sa vybrali sme-
rom na Moravu, do Moravského 
krasu, do jaskyne Macocha. Jazda 
lanovkou a následná prehliadka celej 
jaskyne, člnkovanie v útrobach zeme 
v nás všetkých zanechalo hlboký do-
jem. Po turistike sme sa vybrali na 
neďaleký hrad Perštejn a venovali 
sa histórií.

Táto kultúrna pamiatka je tiež veľ-
mi zaujímavá a krásna. Mali sme to 
ešte spríjemnené výstavou o stolovaní 
a ženy z okolia tam chystali jesennú 
výstavu kvetín a plodov, čo obzvlášť 
okrášlilo staré múry. Nadviazali sme 
s nimi kontakt a pozvali sme ich zasa 
k nám, do Rajeckých Teplíc.

Jesenné potulky ZO Únie žien Slovenska z Rajeckých Teplíc

V dňoch 5. a 6. októbra 2015 
sa niektoré z nás vydali zasa iným 
smerom. Vybrali sme sa na východ 
Slovenska, do Bardejova. Program 
bol bohatý a dobre zorganizovaný. 
Dukla, Svidník, dejiny a priebeh 
Dukliansko-karpatskej operácie, 
prírodné múzeum všetkých bojov, 
ktoré sa tam odohrávali v čase SNP, 
nám veľmi živo vyrozprávala naša 
výborná pani sprievodkyňa. Pozreli 
sme si aj krásne drevené kostolíky, 
ktoré sú zapísané v kultúrnom de-
dičstve UNESCO, boli sme v Her-
vartove, Bodružali a Ladomirovej 
a prezreli sme si aj mesto Bardejov 
s krásnym námestím a chrámom sv. 
Egídia. Prehliadku sme ukončili náv-
števou Bardejovských kúpeľov, kde 
je tiež badať veľký pokrok a rozvoj. 
Spolu s Jednotou dôchodcov sme boli 

pozvaní do Domu seniorov v Barde-
jove, kde sme  sa v krátkej debate 
dozvedeli o ich činnosti a o spoluprá-
ci s mestom. So ženami z Bardejova 
sme si tiež vymenili svoje skúsenosti 
z našej činnosti a v budúcnosti nám 
prisľúbili návštevu nášho mesta.

V každom mieste našich potuliek 
sme sa snažili zviditeľniť naše mesto 
a aj ho dôstojne reprezentovať ako 
jedna z organizácií, ktoré tu pracujú 
a na svoju činnosť využívajú dotáciu 
z mestského rozpočtu. Keď si naše 
členky rozširujú svoje obzory a ve-
domosti, spríjemňujú si život v spo-
lupráci s naším mestom, určite sú to 
dobre investované peniaze. Patrí za 
to mestu veľká vďaka.

      Marta Štiffelová,
      predsedníčka ZO Únie žien
      Slovenska  Rajecké Teplice

Informácie
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Šport

Memoriál Jozefa Gabčíka 
s rekordným počtom 

pretekárov

30. mája 2015 sa konal  XXI. ročník 
Memoriálu Jozefa Gabčíka na 11 
km cross, ktorý začal slávnost-
ným pietnym aktom s kladením 
vencov pred pamätníkom Jozefa 
Gabčíka. O 10.00 hodine pred 
Poluvsianskou ihlou bol memoriál 
odštartovaný. 
Zúčastnilo sa ho 244 pretekárov, 
ktorí pretekali v 12 kategóriách. 
Organizátorom bol klub vojen-
ských výsadkárov SR, Žilinský 
pluk J. Gabčíka a Olympijský 
klub Žilina.  

Poluvsie proti Poluvsiu
Koncom augusta naši futbalisti ŠK Lojzo Poluvsie vycestovali do spria-

telenej obce Poluvsie pri Prievidzi, kde sa uskutočnil priateľský futbalový 
zápas pri príležitosti osláv 71. výročia SNP. Súperi sa rozišli so spravodli-
vým výsledkom 2 : 2 . Ďakujeme DHZ Poluvsie, poslancom mestskej časti 
Poluvsie a ŠK Lojzo za zorganizovanie a reprezentáciu mesta.

Hráči ŠK Lojzo Poluvsie

Okrem všetkých slovenských 
klubov tu štartovali aj českí a ma-
ďarskí cyklisti a ako je už v posled-
ných rokoch zvykom, aj reprezentanti 
Saudskej Arábie. 

Medzi najmladšími záujemcami 
o cyklistiku, ktorých sa na štarte 
zišlo viac ako 70, boli najlepší vo 
svojich kategóriách: P. Kadúc, J. 
Lauko, Š. Michaličková, J. Benča,   
T. Ciriaková, B. Holic, K. Pažická, 

Kritérium „Rajecké Teplice 2015“
V centre Rajeckých Teplíc sa s výraznou podporou mesta uskutočnilo cyklistické kritérium „Rajecké 

Teplice 2015“. Po pretekoch detí, ktoré Cyklistický spolok Velosprint Žilina pripravil v spolupráci s n. o. 
Alizea – radosť deťom a hotelom SKALKA, nasledovali preteky Slovenského pohára pre licencovaných 
pretekárov všetkých kategórii od mladších žiakov až po mužov.

R. Ďurčík, V. Podoláková a E. 
Kavecký. 

V pretekoch Slovenského pohára 
mládeže úspechy žali najmä prete-
kári z Cyklistického spolku Žilina, 
kde jazdia aj cyklisti z Rajeckých 
Teplíc a Poluvsia. Z nich Viktória 
Knapcová obsadila medzi žiačkami 
výborné 3. miesto, Miriama Čišecká 
skončila hneď za ňou a 8. bola Ema 
Knihová. Tretí bol aj Tomáš Person 

medzi juniormi ako najlepší Slovák 
a Ladislav Kniha obsadil 6. priečku. 
Hlavnú kategóriu mužov ovládli 
pretekári kontinentálneho tímu CK 
Banská Bystrica, ktorí si rozdelili prvé 
tri miesta. Štvrtý v týchto pretekoch 
skončil Denis Baška z tímu Firefly, 
kde je športovým riaditeľom Matej 
Vyšňa z Rajeckých Teplíc.

Za úspešný priebeh kritéria je 
potrebné poďakovať okrem členov 
CyS  Žilina a pracovníkov Mestského 
úradu Rajecké Teplice aj obetavým  
dobrovoľníkom.

Na technické zabezpečenie a na 
ceny pre najlepších finančne alebo 
materiálne prispeli okrem Mesta 
Rajecké Teplice a n. o. Alizea-
radosť deťom aj firmy, spoločnosti 
resp. podnikatelia: KORATEX, 
ENERGODATA s.r.o., hotel SKALKA, 
ALAN A. Jakisch, LIBEX,  COOP 
JEDNOTA,   Kofola a.s.,  K.H. s.r.o., 
kamenárstvo HOSPOL,  MON CAFÉ, 
pekáreň KROASAN, lekáreň Mária, 
potraviny LIMARO a rodina Mičurová. 
Všetkým sponzorom ďakujeme.

Najmenší štartovali od tržnice
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Poďakovanie
Mesto Rajecké Teplice ďakuje za sponzorstvo aktivít mesta 

Ing. Vladimírovi Blahovi a JUDr. Romanovi Husárovi. 


