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Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach Èíslo 1, január 2006

SPRAVODAJCA
Vá�ení obèania, milí èitatelia,

dostáva sa Vám do rúk ïal�ie èíslo Spravodajcu Mestského úradu. Opä� sa zhroma�dilo ve¾a infor-
mácií o dianí v na�om meste, a tak vychádza prvé èíslo roku 2006. Je to rok 630. výroèia prvej písom-
nej správy o Rajeckých Tepliciach (1376 ako Villa Tapolcha � osada Teplice). Je to rok, ktorým sme
vstúpili do 16. roku fungovania samosprávy v nových spoloèenských podmienkach. Tento rok 17. júna
budú predèasné parlamentné vo¾by a koncom roka zasa komunálne vo¾by. Mnohé situácie v na�om
meste mô�me predpoklada�, ale prídu i tie neoèakávané, tak ako v �ivote èloveka, èi rodiny. Nejde
uspokoji� záujmy v�etkých, no �elajme si navzájom, aby to, èo nám neúprosné plynutie èasu prinesie,
sme spoloènými silami zvládli. Aby sme dokázali prekona� �a�kosti, vedeli pomôc�, vypoèu�, poradi�,
usmerni�, vybavi�, èi odporúèa�, by� solidárny alebo rozhodnú� tak, ako si to mnohí �eláme s triezvym
umom, �e je to správne pre väè�inu, pre miestnu komunitu, ktorú spoloène tvoríme ako obèania ná�ho
kúpe¾ného mesta.            S úctou Peter Dobe�, primátor mesta

Ve¾vyslanec USA J.Ex. Rodolphe M. Vallee
s primátorom mesta RNDr. Petrom Dobe�om

Náv�teva ve¾vyslanca USA
v Rajeckých Tepliciach

Dòa 26. januára 2006 nav�tívil na�e mesto ame-
rický ve¾vyslanec na Slovensku J.Ex. Rodolphe
M. Vallee.

Prezrel si mesto, kúpe¾ný areál a stretol sa s
primátorom mesta a vedením Slovenských lieèeb-
ných kúpe¾ov, a. s. �ivo sa zaujímal o históriu mesta
a kúpe¾níctva, ako aj o rozvojové zámery mes-
ta, SLK a. s. a celého regiónu. V príjemnej atmo-
sfére odovzdali hostitelia pánovi ve¾vyslancovi upo-
mienkové predmety.

DETSKÝ MA�KARNÝ PLES

Tradiène vo fa�iangovom období, plnom zába-
vy a plesov, sa v nede¾u dòa 19. 2. 2006 uskutoè-
nil pre deti ma�karný ples � karneval.

V príjemnej atmosfére 38 detských masiek
spolu s rodièmi a starými rodièmi strávili spoloèné
nede¾né popoludnie. �Zajaèik, Lienka, My�ka
a Vodník� sa postarali o dobrú zábavu, sú�a�e
a hry, ktoré dominovali tomuto podujatiu.

Mesto Rajecké Teplice ïakuje p. Alanovi Ja-
kischovi � Re�taurácia ALAN a p. Garaiovej, ktorí
pomohli pri organizovaní ma�karného plesu.

Deti a rodièia pri sú�a�iach � pre�ahovanie lanom
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Informácie Mestského zastupite¾stva

XIX. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Z uznesenia è.2/2006 riadneho zasadnutia Mestského zastupite¾stva zo
dòa 2. 3. 2006 vyberáme:
Mestské zastupite¾stvo:

I. BERIE NA VEDOMIE:
1/ Kontrolu plnenia Uznesenia è. 6/2005 a plnenie Uznesení za rok 2005
2/ Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej práce �koly za 1. polrok �kolského

roku 2005/2006
3/ Vyhodnotenie práce Spoloèného obecného úradu so sídlom v Rajeckých

Tepliciach na úseku stavebného poriadku a opatrovate¾skej slu�by
4/ �iados� p. Tibora Pialu bytom Poluvsie vo veci vybudovania chodníka od

kri�ovatky po �elezniènú stanicu popri �tátnej ceste I/64
5/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Závereènému úètu mesta za rok

2005 a roènej úètovnej závierky za rok 2005
6/ �iados� skupiny obèanov o poskytnutie priestorov, o zriadenie denného

stacionáru a domu s opatrovate¾skou slu�bou

II. SCHVA¼UJE:
1/ a/ Roènú úètovnú závierku za rok 2005 a Závereèný úèet mesta Rajecké

Teplice, ktorý k 31. 12. 2005 èiní 5.047.269,99 Sk a súhlasí s celoroèným
hospodárením bez výhrad

b/ prerozdelenie prebytku hospodárenia nasledovne:
- povinný prídel do Rezervného fondu � 504.729,99 Sk
- prídel do Fondu rozvoja bývania �   51.430,- Sk
- prídel do Fondu obnovy dlhodobého majetku ZS � 618.717,- Sk
- prídel z Fondu odpadového hospodárstva      25.681,- Sk
- prídel z rezervy � úèelovo viazané prostriedky    206.050,- Sk
- parkovacie automaty    500.000,- Sk
- vybavenie mestskej polície      92.524,- Sk
- dopracovanie doplnku è..... ÚPSÚ      65.600,- Sk
- obstaranie doplnkov è..... ÚPSÚ      70.000,- Sk
- aktualizácia ÚPSÚ /vlastné zdroje/      50.000,- Sk
- ÚP zóny za Enciánom    154.000,- Sk
- chodník popri �tátnej ceste. III/018160 2.772.000,- Sk
- úprava MK, ul. Pionierska    400.000,- Sk

c/ èerpanie z Rezervného fondu:
- výkup pozemku pre autobus. nást., znal. posudok   784.050,- Sk

2/ VZN è. 40 o verejnom poriadku
3/ �tatút Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach
4/ Doplnok è. 3 VZN è.36/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
5/ a/ odpredaj pozemku p. è. KN 383/4 v k. ú. Raj. Teplice o výmere 365 m2

za cenu 2,- Sk/m2 vlastníkom bytov v bytovom dome è. súp. 394/13 na
ul. �kolská tak, ako sú uvedení na LV 1202 v k. ú. Rajecké Teplice

b/ odpredaj pozemku p. è. KN 382 v k. ú. Rajec. Teplice o výmere 366 m2

za cenu 2,- Sk/m2 vlastníkom bytov v bytovom dome è. súp. 186/4 na
ul. Pionierska tak, ako sú uvedení na LV 1055 v k. ú. Rajecké Teplice

c/ odpredaj pozemku p. è. KN 361/2 v k. ú. Raj. Teplice o výmere 227 m2

za cenu 2,- Sk/m2 vlastníkom bytov v bytovom dome è. súp. 486/41 na
ul. �kolská tak, ako sú uvedení na LV 1069 v k. ú. Rajecké Teplice

d/ odpredaj pozemku p. è. KN 383/3 v k. ú. Raj. Teplice o výmere 364 m2

za cenu 2,- Sk/m2 vlastníkom bytov v bytovom dome è. súp. 184/1 na
ul. Pionierska tak, ako sú uvedení na LV 1053 v k. ú. Rajecké Teplice

6/ Vypracovanie PD Chodník Kúpalisko � parkovisko na Rajeckej ceste
Alternatívu è. 2

7/ Dodatok è. 1 Pracovného poriadku mesta Rajecké Teplice
8/ P. Janu Bohiníkovú za èlenku finanènej komisie pri mest. zastupite¾stve

                       pokraèovanie na str. 3

Plán zasadnutia mestského
zastupite¾stva v roku 2006

02. 03. 2006
27. 04. 2006
22. 06. 2006
14. 09. 2006
08. 11. 2006
07. 12. 2006

zaèiatok zasadnutí o 16,00 hodine.

Medzi riadnymi zasadnutiami MsZ za-
sadajú odborné komisie a Mestská
rada.
Termíny sa urèujú individuálne pod-
¾a mo�ností èlenov komisií.

Kontakty mesta Rajecké Teplice
Predvo¾ba: 509 906 X
X = 0 - sekretariát primátora

1 - fax
2 - prednosta úradu
3 - finanèný referát
     oddelenie technických slu�ieb
4 - správne oddelenie
5 - Spoloèný obecný úrad
     stavebný a sociálny referát
6 - mestská polícia (od 1.4.2006)
7 - matrika
8 - oddel. kultúry a vzdelávania

5494532 - mests. kni�. s internetom
5493879 - Materská �kola R. Teplice
5493712 - Materská �kola Poluvsie
5493502 - �kolská jedáleò

e-mail: sekretariat@rajecke-teplice.sk
www.rajecke-teplice.sk

stránkove hodiny:
Pondelok: 7.30 - 11.00, 12.00 - 15.00
Streda:      -------------   12.00 - 16.00
Piatok:     7.30 - 11.00

Rekon�trukcia náuèného
chodníka Slneèné skaly

Mesto Rajecké Teplice a Sprá-
va Národného parku Malá Fatra
pripravujú projekt na obnovenie,
rekon�trukciu náuèného chod-
níka, ktorý zaèína v Rajeckých
Tepliciach pri kúpalisku a konèí
v Lietavskej Lúèke pri toku rieky
Lietavka.
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XIX. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
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Informácie Mestského zastupite¾stva

pokraèovanie zo str. 2

III. ZAMIETA
1/ �iados� f. Slovak Telecom o odkúpenie èasti pozemku p.è. 520/2 v k.ú.

Rajecké Teplice
2/ �iados� - Jakisch Alan - ALAN, Rajecké Teplice vo veci prevádzkových

hodín

IV. UKLADÁ
1/ Mestskému úradu zabezpeèi� GP pozemkov pre chodník kúpalisko � Ra-

jecká cesta pod¾a alternatívy è. 2

� Výroèná èlenská schôdza (VÈS) DHZ v Rajeckých Tepliciach
� VÈS èlenov COOP Jednota v Rajeckých Tepliciach
� úèas� mesta na Regióntour Brno (CZ)
� úèas� mesta na Slovakiatour Bratislava
� zasadnutie Zdru�enia Skládky odpadu rajeckého regiónu
� recyklaèný fond � Zdru�enia Rajecká dolina organizácia separované-

ho zberu jednotlivých komodít
� rokovanie o aktualizácii web stránky mesta Rajecké Teplice
� zasadnutie predsedníctva Euroregiónu Beskydy v Streène
� zastúpenie mesta na konferencii �ilinská inovaèná politika
� relácia v Rádiu Fajn venovaná mestu Rajecké Teplice s primátorom

mesta
� ples rady rodièov pri Z�
� ples hasièov DHZ Rajecké Teplice
� rokovania s riadite¾om TV Patriot Ing. Slaninkom o mo�nosti �írenia

TV signálu
� rokovanie so starostami obcí Stránske, Kunerad, Kamenná Poruba

o ïal�om postupe pri fungovaní Spoloèného obecného úradu (SOÚ)
v roku 2006 na úseku stavebného konania a opatrovate¾skej slu�by

� úèas� primátora mesta na oslavách 10. výroèia zalo�enia SLK a. s.
Rajecké Teplice

� prerokovanie pripomienok k VZN o verejnom poriadku s dotknutými
obèanmi a podnikate¾skými subjektami vo veci reprodukovanej hudby
a dodr�iavania zákonných nariadení (hluènos�, dodr�iavanie noèného
k¾udu)

� VÈS zdru�enia Nádej � zdravotne postihnutí v Rajeckých Tepliciach
� rokovanie s vedením Z� o financovaní prevádzky a nákladoch na 1. Q

a celý rok 2006 (dohadovacie konanie na Krajskom �kolskom úrade)
� náv�teva starostu obce Dolní Domaslavia (okr. Frídek - Místek)

a riadite¾ky miestnej Z� vo veci nadviazania spolupráce medzi �kola-
mi a mestami

� príprava MsZ � prerokovanie závereèného úètu mesta za r. 2005
� rokovanie vo veci aktualizácie územného plánu sídelného územia Ra-

jecké Teplice
� rokovanie s Doprastavom a. s. o ïal�om postupe budovania kanali-

zaèného zberaèa
� rokovanie s OB Pozemkový úrad vo veci vysporiadania pozemkov pri

�elezniènej stanici

Udalosti � stretnutia � aktivity

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

NARODENÍ
Ondrej Dediè 15. 11. 2005
Peter Koèuta 23. 12. 2005
Samuel �ramo 4. 1. 2006
Matej Dubec 10. 1. 2006
Oskar Hazlinger 26. 1. 2006
Mariana Jakubíková 28. 1. 2006
Emília Sofia Jakúbeková 7. 2. 2006
Lenka Knapcová 8. 2. 2006
Zuzana Masárová 16. 2. 2006

Srdeène blaho�eláme !

MAN�ELSTVO UZAVRELI

Michaela Galu�ková
a Jozef My�iak 30. 11. 2005
Ing. Zuzana Baránková
a Juraj Urík 28. 1. 2006

Srdeène blaho�eláme !

OPUSTILI NÁS
Paulína Madáchová 11. 12. 2005
Milan �trba 6. 1. 2006
Mária �imúnová 9. 1. 2006
Anna Solèanská 2. 2. 2006
�tefánia Tkáèiková 16. 2. 2006

Èes� ich pamiatke !

Náv�teva v Poluvsí

Dru�obné Poluvsie v okrese Prievi-
dza usporiadalo VIII. roèník pamätni-
ce Jozefa Streèanského, zakladate-
¾a folklórnej skupiny Lubená v Poluv-
sí. Dòa 18. 2. 2006 sa na pozvanie
starostky obce p. Janky Gromovej
zúèastnil primátor mesta Peter Do-
be�,  poslanci a zástupcovia dobro-
vo¾ného hasièského zboru. Po piet-
nom akte na miestnom cintoríne po-
kraèoval kultúrny program. V òom sa
predstavili laureáti VII. roèníkov
v jednotlivých kategóriách ¾udového
spevu a v hre na ¾udových nástrojoch.
Ako hos� vystúpila folklórna skupina
BEZANKA z Bratislavy, kde zaklada-
te¾ folklórnej skupiny Lubená poèas
vysoko�kolských �túdií úèinkoval.

Poskytovanie právnych
slu�ieb advokátmi

pre obèanov

Bli��ie informácie o mo�nosti posky-
tovania právnych slu�ieb advokátmi
na sekretariáte MsÚ Rajecké Teplice.
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História �koly zaèína dòa 10. 12. 1950. Vtedy bola
v Rajeckých Tepliciach zalo�ená �Stredná �kola". Dovtedy �iaci
dochádzali do okolitých �kôl v Rajci, Kamennej Porube, Lie-
tavskej Lúèke a v �iline. Táto �kola bola umiestnená v pro-
vizórnych priestoroch a na viacerých miestach Rajeckých Tep-
líc.

�kolský rok sa zaèal 7. 9. 1950. �kola mala vtedy 214
�iakov. Do tejto �koly chodili aj �iaci z okolitých obcí a tzv. �¾u-
dových �kôl" v  Kunerade, v Poluvsí, v Stránskom a v Kamen-
nej Porube. V �kole vyuèovalo 7 uèite¾ov. Prvým riadite¾om
�koly bol Ján Hollý.

Uèební bolo málo, a preto rozhodnutím úradu vlády bol
objekt Severoslovenských elektrární od 1. 2. 1953 pridelený
�kole, ktorá tým získala ïal�ie potrebné uèebne. Poèet �iakov
stúpol na 311 a poèet uèite¾ov na 11. Riadite¾om bol Franti�ek
Gregu�.

29. 5. 1960 bol polo�ený základný kameò �Osemroènej
strednej �koly". V tom èase nav�tevovalo �kolu 573 �iakov
a uèilo 21 uèite¾ov. Vyuèovanie v novostavbe dne�nej �koly
zaèalo 1. 9. 1961. �kolu nav�tevovalo 666 �iakov a uèilo v nej
22 uèite¾ov. Riadite¾om bol Jozef Cabala.

Pre skvalitnenie vyuèovacieho procesu bolo v roku 1975
vybudované v �kolskom areáli dopravné ihrisko, v roku 1980
uèebòa v prírode na �kolskom pozemku a v roku 1982 boli
uvedené do prevádzky dve telocviène spolu s kotolòou na ply-
nové palivo.

Stavba bola vybudovaná v akcii �Z", kde pod vedením vte-
daj�ieho riadite¾a �koly Jána Hoju odpracovali mnohí uèitelia,
ale aj obèania tisícky brigádnických hodín. S dobudovaním
�koly sa pokraèovalo aj v ïal�ích rokoch. V roku 1984 sa �iaci
zaèali stravova� v novej �kolskej jedálni.

V roku 1996 sa vybudovalo 200 m atletickej dráhy, tráv-
naté futbalové ihrisko a tie� basketbalové ihrisko. Celý �por-
tový areál bol dokonèený v roku 1998 vybudovaním tenisové-
ho kurtu a volejbalového ihriska. Riadite¾om v tomto období
bol Mgr. Franti�ek Frindt.

V tomto �kolskom roku na na�ej �kole pracuje 26 peda-
gogických pracovníkov (z toho 4 na zní�ený úväzok), 2 vycho-
vávate¾ky, 2 vyuèujúci nábo�enskej výchovy, 4 prevádzkoví
pracovníci. Na�u �kolu teraz nav�tevuje 450 �iakov, riadite-
¾om je Mgr. Branislav Babinec. V na�ej �kole sa �iaci uèia ne-
mecký a anglický jazyk. Svoje vedomosti mô�u rozvíja� na krú�-
koch v mimovyuèovacom èase.

V 7., 8. a 9. roèníku máme roz�irujúce hodiny, na ktorých
si mô�u �iaci roz�íri� vedomosti z daného predmetu. Sú to:
rie�enie matematických problémov, cvièenia z geografie, prá-
ca s poèítaèom. V �kole máme tieto krú�ky: poèítaèový, progra-
movania, �portových hier, prírodovedecký, anglického, nemec-
kého jazyka, futbalový, futsalový, volejbalový, strelecký, cyk-
listický a stolnotenisový. V krú�koch pracuje v tomto �kolskom
roku spolu 251 �iakov.

Na�i �iaci sa pravidelne zúèastòujú sú�a�í, ktoré sú poria-
dané CVÈ v �iline. Je to najmä olympiáda v nemeckom jazyku,
matematická, fyzikálna, geografická a chemická olympiáda.

V týchto sú�a�iach sú na�i �iaci pravidelne úspe�ní rie�i-
telia. Zvlá�� úspe�ní sme boli v celoslovenskej matematickej

sú�a�i KLOKAN. Do tejto sú�a�e sa zapojilo 92 �iakov. Z nich
bolo 12 úspe�ných rie�ite¾ov, ktorí dosiahli umiestnenie medzi
20 % najlep�ích �iakov na Slovensku. �iak Filip Kostolný sa
umiestnil medzi 5 % najlep�ích �iakov na Slovensku.

Do geografickej olympiády sa zapojilo 42 �iakov, z toho
27 bolo úspe�ných rie�ite¾ov. Do okresného kola postúpilo 10
�iakov. V okresnom kole bola úspe�ná �iaèka Zuzana Prielo�-
ná, ktorá postúpila do krajského kola. V chemickej olympiáde
boli úspe�nými rie�ite¾mi v okresnom kole �iaèka Slottová
a �iak Ziman.

Na�i �iaci dosahujú pekné umiestnenie aj v okresnom kole
HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA. V prednese prózy získala
R. Stranianková �Èestné uznanie".

�iaci sú ve¾mi úspe�ní aj v �portových sú�a�iach. Spome-
niem aspoò niektoré:
Makrojunior CUP v  �iline futbalový turnaj � 3. miesto
Okresné kolo vo vybíjanej dievèat Z� Limbová � 4. miesto
Okresné kolo vo volejbale �iaèok Z� Martinská � 2. miesto

Na�i �iaci sa pravidelne zúèastòujú okresného kola sú�a-
�e �Futsalová Kinekus liga".

Na majstrovstvách okresu v stre¾be zo vzduchovky v Hôr-
kach obsadilo na�e dru�stvo pekné 3. miesto.

Ka�doroène poriadame plavecký výcvik. Výcvik sa koná
v �iline na plavárni pod vedením odborných in�truktorov.
Okrem plaveckého výcviku organizujeme aj ly�iarsky výcvik
pre �iakov 7. roèníka.

V �kole sa zameriavame na environmentálnu výchovu,
prevenciu proti kriminalite a tie� prevenciu proti drogovej zá-
vislosti.

�iakov vedieme k samostatnosti a k tvorivému mysleniu.
 V minulom �kolskom roku sme z dotácie M� opravili stre-

chu telocviène a prepadnutú palubovku. Taktie� bola oprave-
ná strecha na prvej budove. Boli zakúpené nové poèítaèe pre
�iakov, inovujeme �kolské pomôcky, dali sme urobi� plastové
dvere na boèné vchody do oboch budov.

V pláne máme opravu podláh v prvej i druhej budove, opra-
vu strechy v druhej budove a postupnú inováciu kotolne,
elekrických rozvodov, �kolského nábytku a pod. Verím, �e raz
bude dostatoèný rozpoèet na �kolu a v�etky plánované úlohy
sa podarí novému vedeniu splni�.

     Mgr. Branislav Babinec
     riadite¾ �koly

Základná �kola v Rajeckých Tepliciach slávi 45. výroèie

Budova Základnej �koly v Rajeckých Tepliciach (foto z roku 1961)
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Poïakovanie

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBYVATE¼OV

MESTA RAJECKÉ TEPLICE

Poèet obyvate¾ov k 1. januáru 2003: 2 706
Rok                                            2003    2004   2005
Poèet narodených detí 21 18 24
Poèet pris�ahovaných obèanov 54 58 53
Poèet zomrelých obèanov 28 28 19
Poèet odhlásených obèanov 27 41 30
Poèet uzavretých man�elstiev 15 21 19
Poèet obyvate¾ov k 1. januáru 2006: 2 734

Primátor mesta touto cestou ïakuje Dobrovo¾né-
mu hasièskému zboru z Rajeckých Teplíc a Poluvsia
za pomoc pri odstraòovaní snehu zo strechy telocviè-
ne v areáli Z�. V priebehu 2 dní sa podarilo odstráni�
z celej plochy strechy sneh, a tak eliminova� riziko
zrútenia strechy.

Èlenovia Dobrovo¾ného hasièského zboru z Rajeckých Teplíc
a Poluvsia pri odpratávaní snehu zo strechy telocviène

Mestá a obce Zdru�enia Rajeckej Doliny sa  rozhodli  rie�i�
problematiku nakladania s komunálnym odpadom zavedením
separovaného zberu a dosiahnu� zlep�enie �ivotného prostre-
dia v jednotlivých obciach a hlavne zní�i� náklady za vývoz
a zne�kodnenie komunálneho odpadu.
Akým spôsobom sa zber uskutoèní?
Ka�dá obec a mesto bude ma� na urèených miestach prista-
vené sklolaminátové kontajnery na triedený zber skla, papie-
ra, tetrapakových a kovových obalov. V prípade miest budú
pri bytovkách pristavené aj kontajnery na PET f¾a�e, v prípade
zástavby rodinných domov miest a obcí sa bude zber PET flia�
realizova� prostredníctvom vrecového systému. Vyprázdòova-
nie uvedených zberných kontajnerov bude realizované jeden-
krát mesaène, prípadne pod¾a potreby. Zber elektro�rotu, pne-
umatík a nebezpeèného odpadu bude vyhlasovaný miestnym
rozhlasom príslu�nej obce, mesta. Zber týchto komodít sa
uskutoèní �tvr�roène.
Zber elektro�rotu (chladnièky, práèky, rádiá, televízory, poèí-
taèe, ohrievaèe, bojlery a pod.)
Zber odpadových pneumatík (ide predov�etkým o pneu-
matiky z osobných áut obyvate¾ov.)
Zber olovených akumulátorov - autobatérií a monoèlánkov
Zber �iariviek
Zber technických olejov
Tieto odpady budú ukladané do �peciálnych kontajnerov
a sudov. Tento zber bude vykonávaný mobilnou zberòou. V�et-
ky pokyny budú oznámené obèanom prostredníctvom miest-
neho rozhlasu a obecného úradu.
Èo je mo�né do kontajnera (vreca) ulo�i�?
Ka�dý kontajner je farebne a popisom rozlí�ený pre uvedenú
komoditu.
1. ZBEROVÝ PAPIER
Kontajner urèený pre zber papiera je modrej farby. Do kontajne-
ra vhadzujte noviny, èasopisy, knihy bez dosiek, zo�ity, kataló-
gy, poskladané krabice vyrobené z tvrdeného kartónu, alebo
z vlnitej lepenky a pod. V prípade, �e budete ma� na odber ve¾-
ké krabice z vlnitej lepenky je potrebné tieto rozlo�i� a v zberový
deò, ak sa nezmestia do kontajnera, vylo�i� pri kontajneri. Pri
väè�om objeme je vhodné tieto rozlo�ené krabice zviaza�.
POZOR NEVHADZUJTE: obaly na mlieko potiahnuté fóliou,
krabice od mlieka a d�úsov, pauzáky, mapy, papier s fóliou,
�pinavý a mastný papier.
2. PET F¼A�E
Kontajner (vrece) urèený pre zber PET flia� je �ltej farby. Do
kontajnera (vreca) vhadzujte plastové f¾a�e rôznych farieb (prie-
h¾adné, zelené, modré, hnedé) od malinoviek a stolových vôd,
aj s vrchnákom a etiketou.
POZOR NEVHADZUJTE: obaly z rastlinných olejov. Z flia�
doporuèujeme vytlaèi� vzduch zo�liapnutím, èím sa zmen�í ich
objem a tak sa do kontajnera zmestí väè�ie mno�stvo flia�.
3. SKLO
Kontajner urèený pre zber skla je zelenej farby. Do kontajnera
vhadzujte len biele a farebné sklo (f¾a�e, poháre) rôznej ve¾-
kosti (etikety nevadia).
POZOR NEVHADZUJTE: plastové f¾a�e, porcelán, zrkadlá,
kameninu, autosklo, drôtené sklo, �iarivky a �iarovky, sklo kom-
binované s iným materiálom.

Do budúcna sa pripravuje:
4. OBALY Z KOVOV A TETRAPAKOVÉ OBALY
Spoloèný kontajner urèený pre zber obalov z kovov a tetra-
pakových obalov je sivej farby. Do kontajnera vhadzujte len ko-
vové obaly ako napr. plechovky, obaly z potravinárskych výrob-
kov a tie� tetrapakové obaly z nápojov (mlieko, víno a d�úsy...)
Prosíme aby ste vhadzovali obaly, ktoré neobsahujú zvy�ky
potravín, v prípade tetrapakových obalov len vypláchnuté obaly,
ktoré neobsahujú zvy�ky nápojov. Z obalov doporuèujeme vy-
tlaèi� vzduch, èím sa zmen�í ich objem, a tak sa do kontajnera
zmestí väè�ie mno�stvo obalov.
POZOR NEVHADZUJTE: plastové f¾a�e, porcelán, zrkadlá,
kameninu, autosklo, drôtené sklo, �iarivky a �iarovky, sklo kom-
binované s iným materiálom.
Veríme, �e pochopíte snahu obecných úradov o zmiernenie
nákladov na likvidáciu odpadu a v neposlednej miere prispe-
jete k úspore zdrojov a ochrane �ivotného prostredia.

Separovaný zber komunálneho odpadu
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Ïal�í kurz pod názvom �Abece-
da podnikania" prebiehal od 31. ja-
nuára do 8. februára. Jeho úèastník-
mi boli �eny, ktoré majú záujem rie-
�i� svoju nezamestnanos� zalo�ením
vlastnej firmy. Okrem marketingu
a základných právnych, daòových
a ekonomických predpisov potreb-
ných na podnikanie sa úèastníèky
uèili tie� rie�i� konflikty, správne ko-
munikova� a spozna� svoj osobnost-
ný profil. Kurz ukonèili prezentáciou
svojho podnikate¾ského zámeru.

Zmieròovaním nerovností k rozvoju Rajeckého regiónu

Vo februári t.r. si slávnostne prevzalo 20 �ien z Rajeckého regiónu osvedèenia o ukonèení rekvalifikaè-
ných kurzov. Kurz opatrovate¾stva prebiehal v mesiacoch september 2005 a� január 2006. V rámci kurzu
absolvovali úèastníèky teoretickú i praktickú èas� vo vybraných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.
Závereènou skú�kou sa absolventky kurzu stali spôsobilé k výkonu opatrovate¾skej starostlivosti v domác-
nostiach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti nielen v SR, ale i v zahranièí.

Obidvoch kurzov sa zúèastnili
�eny z Rajeckých Teplíc, z Rajca
a z ïal�ích 8 obcí Rajeckého regió-
nu. Tieto rekvalifikaèné kurzy mohli
absolvova� vïaka projektu podpore-
ného Európskym sociálnym fondom
v rámci programu IS EQUAL.

Mana�érom tohto projektu je ne-
zisková organizácia ÁNO PRE �IVOT
so sídlom v Rajeckých Tepliciach.
Hlavným cie¾om projektu je pomôc�
¾uïom znevýhodneným na trhu prá-
ce (t. j. �enám po dlhodobej mater-

skej dovolenke a �enám po 45 roku
�ivota a nezamestnaným absolven-
tom) zvý�i� si svoje vedomosti, zruè-
nosti, kvalifikáciu a tak zvý�i� svoju
hodnotu na trhu práce.

Partnermi v tomto projekte sú:
obèianske zdru�enia Kultúra z Rajec-
kých Teplíc, Domov Vïaky z Rajca,
Mesto Rajecké Teplice a Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v �iline.
V priebehu roka sa v rámci projektu
zrealizujú ïal�ie vzdelávacie kurzy,
napríklad Kurz komunikaèných zruè-
ností, Kurz remeselných techník
a tvorivosti a Kurz pre prípravu so-
ciálnych poradcov. Medzi ïal�ie akti-
vity projektu patria zriadenia Centra
poradenstva v Rajeckých Tepliciach
a zrealizovanie prieskumu sociálnych
potrieb a vypracovanie stratégie roz-
voja sociálnych slu�ieb v Rajeckom
regióne.

 Nezisková organizácia Áno
pre �ivot chce naplnením projek-
tových cie¾ov vybudova� komunit-
né partnerstvá, zmieròova� nerov-
nosti na trhu práce a tak prispie�
k celkovému rozvoju Rajeckého
regiónu.

                           Anna Vere�ová20 �ien z Rajeckého regiónu si prevzalo osvedèenia o ukonèení rekvalifikaèných kurzov

Obèianske zdru�enie Kultúra Ra-
jecké Teplice v rámci programu ini-
ciatívy spoloèenstva Interreg IIIA zís-
kalo podporu na realizáciu projektu
pod názvom �Vytváranie kultúrnych
a sociálnych väzieb v �ilinskom a Mo-
ravskosliezskom kraji". Projekt rea-
guje na prihranièný Slovensko-Èes-
ký región ako na oblas� s rozmanitým
a atraktívnym kultúrno-historickým
dedièstvom. Hlavnými cie¾mi projektu
je ponúknu� aktívny a tvorivý priestor
pre mladých ¾udí, vytvori� podmienky

pre prezentáciu tradièných remesiel
a podpori� výmenu skúseností part-
nerských organizácií. Medzi u� zrea-
lizované aktivity patria Vianoèné trhy
s medzinárodnou úèas�ou (Francúz-
sko, Nemecko, Turecko), kde vzni-
kol priestor pre kreatívnu èinnos� ak-
tívnych náv�tevníkov z radov detí,
mladých ¾udí aj dospelých napr. pri
tvorbe keramických predmetov, peèe-
ní vianoèných oblátok tradièným spô-
sobom, zdobení medovníkov, vyrába-
ní ozdôb z drôtu a slamy, výrobou

svieèok atï. Ïal�ou aktivitou projek-
tu je zbieranie starých tradièných re-
ceptov z oboch oblastí, ktorej vyvr-
cholením bude vydanie kuchárskej
knihy tradièných receptov v tlaèenej
podobe. V tomto roku je na progra-
me príprava a realizácia detského
festivalu RaRadosti, Letná �kola ko-
munikácie s prezentáciou remesiel.
Projekt je spolufinancovaný Európ-
skymi spoloèenstvami a na�imi part-
nermi sú Mesto Rajecké Teplice
a Kultúrny dom Dolný Bene�ov.

O�IVOVANIE ¼UDOVÝCH TRADÍCIÍ
V RAJECKÝCH TEPLICIACH
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Lektorov Tvorivých dielní
do Alternativ KLuBu Domèek
kreatívni a zodpovední mladí ¾udia vo
veku od 18 do 26 rokov so skúsenos-
�ami práce s de�mi, mladými ¾uïmi
(batika, joga, hudba, svieèky, relax
aktivity, kalèeto-liga)
Staré Knihy
Zbierame staré knihy (najlep�ie za-
darmo, prípadne za symbolickú cenu)
do klubovej domèekovskej kni�nice.
Staré kuchárske Recepty
Pripravujeme kuchársku knihu (sta-
ré kuchárske recepty s detskými
kresbami) a preto h¾adáme kde sa dá

Aktivity alternativ klubu Domèek
na rok 2006
Diskusie � V rámci klubu bude fun-
gova� filmový klub, kde bude mo�-
nos� aj slovne (v diskusii) reagova�
a vyjadri� vlastný názor.
V klube chceme v budúcnosti disku-
tova� na témy: drogy, ¾udské práva,
kultúra � dnes...
Tematické veèery � veèery v klube
na urèitú tému napr. krajiny (úèastní-
ci sa mô�u venova� tradiènej kultúre,
kuchyni konkrétnej krajiny). Aktivita
bude ma� otvorený charakter a ne-
bude prebieha� pravidelne (spontán-
na aktivita).
Mladí ¾udia sa budú môc� prejavi� pri
výrobe kostýmov èi príprave zahra-
niènej kuchyne.

� ak máte zaujímavé tipy, èi dokonca
konkrétne recepty po babièke, ozvite
sa prosím.
Dobrovo¾níkov do Francúzska,
Portugalska a Turecka
V rámci programu Mláde� máme po-
nuku pre mladých ¾udí vo veku od 18
do 25 rokov, ktorí chcú pre�i� dobro-
vo¾nícku stá� v spomínaných kraji-
nách. Program hradí v plnej vý�ke
Európska únia.
Redaktorov
Kreatívni �pí�uci mladí" ¾udia, vek od
15 do 25 rokov so záujmom spolu-
pracova� pri tvorbe novín OZ Kultúra.

OZ Kultúra h¾adá

OZ Kultúra ponúka
Klubová po�ta (Klubová kniha) �
priestor pre v�etkých, ktorí chcú nie-
èo poveda� � názory, nálady, kritiky,
nápady, pocity, kresby, básnièky, èlán-
ky náv�tevníkov klubu (kniha bude
umiestnená v priestore klubu).
Jam session � pokraèovanie úspe�-
nej aktivity plnej kvalitnej hudby, po-
hodových ¾udí a dobrej nálady (spon-
tánna aktivita, ktorá sa ako dúfame
stane pravidelnou).
Záhrada � manuálna práca v záhra-
de (príprava hojdaèiek, posedenia,
ohnisko, preliezky).
Relax aktivity � (joga, ezoterická
hudba, masá�e). Na základe pred-
chádzajúcich skúseností sa chceme
v klube aktívne venova� relaxaèným
technikám a metódam, o ktoré mla-

 Centrum poradenstva

V priestoroch klubu Domèek je
jedenkrát tý�denne v piatok od
15.00 do 18.00 hodiny otvorené
Centrum poradenstva (psychológ,
�peciálny pedagóg, psychoterape-
ut), v rámci ktorého mô�u mladí
¾udia a rodièia s de�mi nájs� pomoc
pri h¾adaní rie�enia svojho problé-
mu.

Projekt je spolufinancovaný Eu-
rópskou úniou vïaka programové-
mu dokumentu IS EQUAL.

Kontakt:
041/5494021, 0903740448

Poh¾ad na zamrznutú rieku Bystrièku

Kalamitná situácia

Na toku Bystrièka v Rajec-
kých Tepliciach hrozilo vyhláse-
nie prvého stupòa povodòovej
aktivity.

Kritický stav sa eliminoval
vïaka pomoci a súèinnosti mes-
ta Rajecké Teplice so správcom
toku Povodie Váhu, HaZZ �ilina
a Armáde SR, ktorí pomohli s pre-
vozom �a�kej techniky, aby sa
¾adová bariéra mechanizmami na
Bystrièke odstránila. Ïakujeme.

dí ¾udia prejavili záujem. Aktivity sa
budú kona� pravidelne za pomoci lek-
tora, ktorý bude vytvára� program
spolu s náv�tevníkmi aktivity (pravi-
delné aktivity jeden a� dvakrát me-
saène pod¾a záujmu).

�onglovanie (fire �ou) � v rámci vý-
stupov a výsledkov z predchádzajú-
ceho projektu vieme o záujme na�ej
cie¾ovej skupiny o tvorivú dielòu
�onglovania.

Multimediálne soboty � spoloèné
sobotné stretnutia v klube spolu
s hudbou, filmom a zaujímavými fot-
kami z celého sveta pripravia pre
úèastníkov poslucháèi V� (pravidel-
ná aktivita jedenkrát mesaène).
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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 �ILINA, Kálov 3

Informácie � inzercia

DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA �ILINY, s.r.o.

okam�ite príjme

do pracovného pomeru

vodièov (-èky) autobusov

prípadne trolejbusov.

Bli��ie informácie

na èísle telefónu
041 / 5660106

 2% Z DANÍ = 100%
DETSKEJ RADOSTI

OZ Kultúra venujúce sa de�om
a mladým ¾uïom z Rajeckej doliny
ïakuje za podporu v�etkým svojim
priaznivcom. Va�e 2 % z daní, ktoré
podporia tvorivé, vzdelávacie a �por-
tové aktivity pre deti a mladých, pro-
síme poukáza� do 31. 3. 2006 (práv-
nické a fyzické osoby, ktoré majú po-
vinnos� DP) a do 30. 4. (ostatní).
Informácie:
Názov organizácie:
Obèianske zdru�enie Kultúra
Sídlo organizácie:
�tefánikova 10, 015 01 Rajec
Právna forma:
Obèianske zdru�enie
IÈO: 31930361
                                      ÏAKUJEME

Poplatok za komunálny
odpad na rok 2006

Platobný výmer bude ka�dému po-
platníkovi zaslaný na adresu trva-
lého bydliska v priebehu mesiacov
február � marec 2006.
Poplatok treba zaplati� do 15 dní odo
dòa prevzatia platobného výmeru,
a to formou:
� internetbanking
   (úhrada platby cez internet) alebo
� po�tovou pouká�kou
   prípadne
� osobne na MsÚ Rajecké Teplice,
   správne oddel., p. Piala (1. posch.,
   è. dv. 60) iba v stránkové hodiny.

Daò z nehnute¾ností
na rok 2006

Platobný výmer bude ka�dému da-
òovníkovi zaslaný na adresu trva-
lého bydliska do 15. mája 2006.
Po osobnom prevzatí platobného vý-
meru, treba: zaplati� daò najneskôr
do 31. mája 2006, a to formou:
� internetbanking
   (úhrada platby cez internet) alebo
� po�tovou pouká�kou
   prípadne
� osobne na MsÚ Rajecké Teplice,
   referát miestnych daní,
   Ing. Majerová, (1. posch., è. dv. 72)
   iba v stránkove hodiny.

Minister hospodárstva Jirko Malchárek na náv�teve ná�ho stánku

Mesto na ve¾trhu cestovného ruchu

Mesto Rajecké Teplice, ako èlen Euroregiónu Beskydy sa od 26. do 29.
januára 2006 zúèastnilo na medzinárodnom ve¾trhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour v Bratislave.

V Inchebe Expo Bratislava zaèala tohtoroèná sezóna medzinárodnými
ve¾trhmi cestovného ruchu ITF Slovakiatour, gastronómie Danubius Gastro,
ich sprievodnými výstavami �port, Po¾ovníctvo a oddych, cestovate¾ským
festivalom Camera Slovakia, výstavou strojov a technológií Exposhop i oba-
lov a baliacej techniky Gastropack.

Na týchto vzájomne nadväzujúcich a obohacujúcich sa ve¾tr�ných a vý-
stavných podujatiach sa predstavilo vy�e sto regiónov, 19 národných turistic-
kých centrál a 32 zúèastnených krajín. Poèas �tyroch dní vystavovalo 861
vystavovate¾ov a výstavné expozície si prehliadlo 50386 osôb. Prvý tohtoroè-
ný ve¾trh sa tak zaradil nielen medzi najdynamickej�ie rastúce, ale zároveò
medzi vôbec najväè�ie na Slovensku.

Mesto Rajecké Teplice bolo podobne zastúpené aj na ve¾trhu Regiontour
Brno (CZ) v januári 2006.


