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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 3, júl 2011

Vo štvrtok 30. 6. 2011 sa konalo 4. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva  v Rajeckých Tepliciach

Na zasadnutí poslanci rokovali  napr. o nových sadzbách stravovania v školskej jedálni, o mesačnom 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o oprave strechy Kultúrneho domu v Poluvsí, o kúpe 
služobného automobilu pre mestskú políciu ako aj o ďalších bodoch programu zastupiteľstva. 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili prevádzku materskej školy v Rajeckých Tepliciach v čase 
vedľajších prázdnin po dohode so zriaďovateľom pri minimálnom počte 15 prítomných detí. V čase hlav-
ných prázdnin pri minimálnom počte 15 detí a uhradení stanovených poplatkov v trvaní 3 týždňov až jeden 
mesiac.

Poslanci na mestskom zastupiteľstve schválili spolufinancovanie projektu mestský informačný systém 
do výšky 5 % z hodnoty projektu z rozpočtu mesta na rok 2012 a podanie žiadosti o finančný príspevok 
v súlade s projektom cezhraničnej spolupráce SR - ČR na roky 2007 - 2013. Poslanci tiež prerokovali správu 
nezávislého auditora k účtovnej závierke mesta k 31. 12. 2011.

Najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční  29. septembra 2011.

Revitalizácia Námestia SNP Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice realizuje 
v rámci Regionálneho Operačného 
Programu projekt: Revitalizácia 
Námestia SNP Rajecké Teplice. 
Projekt bol odsúhlasený a prijatý 
a v máji 2010 bola s ministerstvom 
MVaRR SR podpísaná Zmluva 
o poskytnutí nenávratného fi-
nančného príspevku na realizáciu 
projektu.
Projekt je spolufinancovaný Európ-
skou Úniou vo výške 85 % a zo 
štátneho rozpočtu vo výške 10 %. 

Mesto Rajecké Teplice projekt 
spolufinancuje vo výške 5 %.
Celková výška nákladov na 
projekt je 694 242,99 EUR, výš-
ka nenávratného finančného 
príspevku je 573 613,65 EUR.
Termín ukončenia projektu je 30. 
9. 2011. Kolaudačné konanie pre-
bieha v mesiaci júl a slávnostné 
odovzdanie námestia do užívania 
širokej verejnosti bude v sobotu 23. 
7. 2011 počas Letných slávností.
                                            - mz -
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Tento projekt sa uskutočňuje 
vďaka finančnej podpore Nadácie 
Ekopolis a spoločnosti Slovnaft 
a. s. v rámci programu Zelené 
oázy 2011.

Prečo práve „Cesta 14. storočím”

Názov projektu korešponduje s dvomi 
faktami. Prvým z nich je prvá písom-
ná zmienka o kúpeľoch v Rajeckých 
Tepliciach, ktorá pochádza zo 14. 
storočia a druhým datovanie ve-
ku zrúcaniny kostolíka sv. Heleny 
v Stránskom, ktorý taktiež pochá-
dza zo 14. storočia.

Realizované aktivity

V rámci projektu „Cesta 14. storočím” 
bolo naplánovaných niekoľko aktivít, 
ktoré majú prispieť k zatraktívneniu 
poľnej cestičky medzi Rajeckými 
Teplicami (od hotela Diplomat) a 
obcou Stránske. 
Z plánovaných aktivít bolo zrealizo-
vané geodetické zameranie chodníka 
a vytýčenie prechádzajúcich inžinier-

Dňa 29. 5. 1960 bol položený 
základný kameň „Osemročnej 
strednej školy“.

V novostavbe dnešnej školy 
sa začalo učiť 1. 9. 1961. 

Základná škola, ktorej zriaďova-
teľom je mesto, má dnes 354 žiakov. 
Ide o plne organizovanú školu. Škola 
sa profiluje ako škola so zameraním 
na prírodovedné predmety, informač-
né technológie a  rozvoj praktických  
zručností.  

Celý slávnostný deň sa niesol 
v duchu spomienok na výstavbu 
školy, jej ťažké začiatky, jej „detstvo, 
pubertu a dospelosť“.

Projekty v meste „Cesta 14. storočím”

skych sietí. Trasa cesty bola uprave-
ná po dohode s poľnohospodárskou 
spoločnosťou, ktorá obrába priľahlé 
plochy. Tí z Vás, ktorí ste lokalitou v 
uplynulých dňoch prechádzali, si mohli 
všimnúť aj vysypané časti cestičky 
štrkom, aby bola lepšie schodná 
aj za nepriaznivejšieho počasia a 
upravené okolie zrúcaniny kostolíka 
v Stránskom. Úspešne napreduje 
tiež výsadba stromov popri cestičke.

Základná škola má 50
V piatok 24. júna Základná škola v Rajeckých Tepliciach

oslávila 50. výročie vzniku školy

Základná škola začala písať svoju históriu 10. 12. 1950. Vtedy bola v Rajeckých Tepliciach založená „Stredná 
škola“.  Dovtedy žiaci dochádzali do okolitých škôl v Rajci, Kamennej Porube, Lietavskej Lúčke a v Žiline.

Všetci prítomní si mali možnosť 
prezrieť staré fotografie a kroniku. 
Pripomenuli si krásne chvíle strávené 
v škole, ktorá im prirástla k srdcu.

Dnes je škola opäť zrekon-
štruovaná, má novú fasádu, 
nové plastové okná, strechu, vy-
kurovanie a tiež časť vnútorného 
vybavenia.

V tejto krásnej škole sa stále 
niečo deje. Vždy sa žiaci veľmi 
tešia na koncerty, divadielka, vý-
lety, exkurzie a tiež nové moderné 
formy vyučovania, na tematický 
zamerané hodiny mimo triedy. 

Čo nás ešte čaká

V ďalšej fáze realizácie projektu 
budú dosadené zvyšné sadenice 
stromov, pribudnú popri cestičke aj 
lavičky a taktiež jeden jednoduchý 
drevený prístrešok, aby sa bolo kde 
uchýliť v prípade, zlého počasia. 
Vyvrcholením celého projektu bude 
usporiadanie štafetového behu pre 
deti i dospelých, ako otváracej akcie 
upravenej lokality.
Veríme, že zrealizované, ako aj 
ešte pripravované aktivity prispe-
jú k príjemne stráveným chvíľam 
pre obyvateľov Rajeckých Teplíc, 
okolitých dediniek a tiež turistov 
a kúpeľných hostí, ktorí sa po 
chodníku prejdú. 
                                                - mz -

Chodbami tejto školy prešlo už 
veľmi veľa učiteľov a žiakov. Vo svojej 
50-ročnej histórii vychovala a odštar-
tovala do života tisícky absolventov, 
ktorí pokračovali v štúdiu na strednej 
škola. Dnes sú z nich úspešní mladí 
ľudia. Niektorí sa vracajú k nám ako 
naši kolegovia a mnohí ako rodičia 
našich žiakov.

Tento deň sa zapísal nielen 
do kroniky školy, ale aj do sŕdc  
a pamäti nás všetkých. Hosťom, 
ktorí pozvanie prijali, ďakujeme 
a škole prajeme pevné základy 
a nech jej „dospelosť“ trvá ešte 
dlhé, dlhé roky. 

                            vedenie školy
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Dňa 16. 6. 2011 sa v hoteli SKALKA po záštitou 
primátora Rajeckých Teplíc v spolupráci CVČ a ZŠ 
v Rajeckých Tepliciach konala akcia Aj v parku sa 

dá učiť. 
V parku hotela  deti 
maľovali  kriedami 
na chodník, vyrábali 
papierové motýliky, 
spoznali  prácu canis-
terapeutických psíkov 
a všetky odvážne deti 
si vyskúšali zlaňova-
nie.
Veľká vďaka patrí 
Hasičskému a zá-
chrannému zboru 
v Žiline za ich profe-

Projekt s týmto názvom bol po-
daný v rámci Operačného programu 
Cezhraničná spolupráca PL-SK 2007-
2013 v októbri 2010. 

Hlavným cieľom projektu je 
vybudovať pre deti z Rajeckých 
Teplíc, Poluvsia i širokého oko-
lia tréningovú bikrosovú dráhu 
v dĺžke 300m, na ktorej sa ako 
vyvrcholenie celého projektu 
usporiadajú aj medzinárodné 
preteky za aktívnej účasti prete-
károv z nášho partnerského mesta 
Wilamowice v Poľsku. 

Pre deti a mládež bude prínos 
bikrosovej dráhy hlavne v tom, že 
pre nich vznikne ďalšia možnosť, ako 
tráviť zmysluplne voľný čas a vhodne 
„investovať” svoju energiu.

Pôvodné situovanie
Pôvodne mala byť bikrosová 

dráha realizovaná v lokalite Piesky, 
za Poluvsím smerom do Žiliny (are-
ál, kde bola plánovaná ČOV). Pri 
vybavovaní územného rozhodnutia 
boli požiadaní o vyjadrenie SeVak 
a.s. Žilina, Povodie Váhu,  z ktorých 
vyjadrení vyplynula zmena umiest-
nenia (kanalizačný zberač prechá-
dzajúci cez bikrosovú dráhu, ktorý 
sa nesmie navyšovať a ktorému je 
potrebné dodržať ochranné pásmo, 
zátopové územie, nebezpečný prístup 
pre deti ako aj zázemie pri uspora-
dúvaní pretekov).

„300 m pre spoločný cieľ“
Nové riešenie

Nový pohľad na vec prinie-
sol návrh zrealizovať bikrosovú 
dráhu v areáli Základnej školy 
na Pionierskej ulici v Rajeckých 
Tepliciach.  Po konzultáciách s pred-
staviteľmi ZŠ sa týmto problémom 
zaoberala aj mestská rada dňa 16. 
6. 2011 a tiež mestské zastupiteľstvo, 
ktoré sa zišlo 30. 6. 2011. Z rokova-
ní vzišlo uznesenie, podľa ktorého 
poslanci mestského zastupiteľstva 
projekt bikrosovej dráhy jednoznačne 
podporili a uložili mestskému úradu 
za úlohu predložiť variantné rieše-
nie bikrosovej dráhy tak, aby 
nedochádzalo vplyvom stavby 
a následného užívania dráhy 
k rušeniu výučbového procesu 
a poškodzovaniu areálu ško-
ly. Zároveň zaviazalo mesto 
prerokovať tento návrh s ria-
diteľom školy.

Bolo navrhnuté nové va-
riantné riešenie, návrh trasy po 
celej zadnej časti športového 
areálu školy t.z. celá atletická 
dráha a časť pozemku, ktorá 
slúžila k výučbe praktického 
predmetu. Zároveň by sa 
oplotila celá dráha ako aj 
prístup k nej tak, aby sa cez 
školský areál  nebolo možné 
k nej dostať.

Toto variantné riešenie 

bolo prerokované s p. riaditeľom ZŠ. 
Stanovisko riaditeľa ostalo nesúhlas-
né a požaduje, aby celý bikrosový 
areál v rámci stavby ako aj samot-
ného prevádzkovania bol odčlenený 
od školského areálu. Uvedená va-
rianta spĺňa požadovanú podmienku. 
Poslanci v mestskom zastupiteľstve aj 
napriek nesúhlasu školy podporili už 
schválený projekt a nový druh športu, 
ktorý si získava stále väčšiu priazeň 
ako športovcov tak aj fanúšikov, čo 
je vidieť aj tým, že práve bikros sa 
stal novou disciplínou olympijských 
hier.                       - mz -

Aj v parku sa dá učiť
sionálny prístup, ochotu a ústretovosť pri vykonávaní 
ukážok ich činnosti.
                              ´           L. Gabčíková, hotel SKALKA

ZŠ

ZŠ
TELO-
CVIČ-
ŇA

ŠKOLSKÁ
JEDÁLEŇ
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Nelegálne skládky
 Jedna z najväčších a  stále rozrastajúcich je v katastri 

Poluvsie (v oblasti navrhovanej bývalej ČOV) v blízkosti 
železničnej trate. Jedná sa predovšetkým o stavebný 
odpad, ale nájde sa tam aj plynová maska. V súčastnosti 
platná legislatíva pokiaľ sa nepreukáže vinník, je taká, že 
obec je  povinná tieto skládky likvidovať. Takže vlastne 
na to doplácame všetci, lebo likvidácia takého odpadu 
sa musí platiť z mestskej pokladnice, ktorú miestnymi 
poplatkami plníme aj my, občania mesta.  Ďalší „zaují-
mavý“ odpad  sa nachádzal pri ceste do Medzihorskej, 
v blízkosti bývalého družstva v Poluvsí. Boli to kreslá 
vyhodené z rodinného domu, alebo chaty. 

Povodne
V mesiacoch apríl a máj boli uskutočnené povodňové 

prehliadky na vodných tokoch v katastrálnom území Mesta 
Rajecké Teplice a Poluvsie za prítomnosti zástupcov 
obvodného úradu životného prostredia, povodia Váhu 
ako správcu toku a mesta. Z uvedenej prehliadky okrem 
iného bolo zistené nasledovné:

Zistili sa násypy, ktoré obyvatelia za účelom rozší-
renia si svojho pozemku realizujú bez súhlasu správcu 
toku a v rozpore s vodným zákonom. Preto vyzývame 
občanov aby nesypali na brehy vodných tokov výkopový 
materiál, odpad zo záhrad a pod. Práve naopak žiadame 
Vás aj vo Vašom záujme, aby v rámci jarných upratovaní 

Denný tábor pre deti od 6 - 14 rokov
Termín:  1. 8. 2011 - 5. 8. 2011
Miesto:  Rekreačné zariadenie Altán 
Rajecké Teplice
Organizátor: Občianske združenie 
Kultúra,  Rajecká cesta 11 (Komunitné 
centrum Domček), 013 13 Rajecké 
Teplice, IČO: 31930361 
NOVINKA!!
1. krát možnosť pobytového tábora 
(24 hodín) - príplatok + 90,- eur
Kontakt: 0903/566846, www.ozkul-
tura.sk, ozkultura@nextra.sk 
Príspevok na tábor:  30 eur  (obed, 
poistenie, materiál, pitný režim, orga-
nizačné zabezpečenie, program)

Čo nás trápi v oblasti životného prostredia

ste tieto násypy odstránili resp. upravili tak, aby netvorili 
prekážku vo vodnom toku a nezužovala sa jeho prietoč-
nosť. V opačnom prípade sa bude musieť  postupovať 

v zmysle ustanovení vodného zákona (bude uložená 
sankcia). Jednotliví vlastníci, u ktorých sa zistili uvedené 
skutočnosti, budú postupne vyzývaní k náprave.

Budeme radi keď si budete všímať svoje okolie, upo-
zorníte nás na niektoré nedostatky, ktoré sme si my pri 
pravidelných obchôdzkach mohli nevšimnúť a tak mohli 
spoločne vylepšiť životné prostredie nášho kúpeľného 
mesta. 

l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l

l Technické a programové 
vybavenie energetických 

dispeèingov a elektrických 
staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Kálov 3

ENERGODATA
RIADIACE SYSTÉMY

PRIHLÁŠKA NA LETNÝ TÁBOR ORGANIZOVANÝ V RAJECKÝCH TEPLICIACH OZ KULTÚRA 
v termíne 1. 8. - 5. 8. 2011 /pracovné dni/

Meno a priezvisko: .......................................................................................................................... Vek dieťaťa: ....................
Adresa: .............................................................................................................................. Dátum narodenia: .........................
Kontakt (telefón, mail na zákonného zástupcu ......................................................................................................................
Podpis rodiča: ......................................................
Spôsob úhrady: ..........................................................................................................................................................................
Poznámky: ..................................................................................................................................................................................

Letný tábor
Platba: vkladom na účet, alebo pre-
vodom, č. účtu Slovenská sporiteľňa 
0076510816/0900 do popisu prosíme 
uviesť meno účastníka,  v hotovosti - 
po dohode na tel. čísle 0903/566846, 
0903/681944, 

Prihlášky prosíme odovzdať: 
1. poštová schránka OZ Kultúra,  
prízemie zdravotného strediska (pri 
vchodových dverách)
2. osobne po dohode na tel. čísle 
0903/566846, 0903/681944, 
poštou na adresu združenia, 
mailom: ozkultura@nextra.sk, 
katarina.kralova@stonline.sk
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Poďakovanie
Ďakujem p. učiteľke V. Bariakovej zo 

ZUŠ - výtvarný odbor za to, že venuje 
svoj čas malým i veľkým „umelcom“, 
rozvíja a podporuje ich talent a posiela 
ich výtvory na rôzne súťaže. Naposledy 
boli jej šikovní žiaci odmenení peknými ce-
nami na medzinárodnej výtvarnej  súťaži  
Malujeme po síti: Báje, pohádky a pověsti 
(vyhlásil Český rozhlas a T-mobile). 

Vernisáž výstavy najlepších detských 

Název: Zlaté rúno, Guliverovy cesty
Autor: kolektiv - Kolektiv - J. Gabčík, V. Knapec
Věk autora: 10
Město: Žilina
Země: Slovensko

„Vojto, počuješ to hučanie potoka?“ To nie je hučanie, 
to je spev potoka a symfónia kaskád. „Poďte sem, je tu 
salamandra škvrnitá a sprevádza ju malý slepúšik. „Išli 
sme a obdivovali krásu a spev potoka a vtákov, ktorý nás, 
zdravotne postihnutých, sprevádzal celou cestou. 

Stretávame skupinku ľudí s malým dieťaťom vo 
vaku. „Je to ešte ďaleko?“ Boli to Švédi, ale pani, kto-
rá ich sprevádzala, bola výrečná. „Je to dosť ďaleko 
a pri vašom tempe ešte asi tak jednu hodinu. Choďte 
a nevzdávajte to!“ Išli sme, s palicami a veľkým seba-
zaprením a pri našom veku aj s bolesťami. „Je to ešte 
ďaleko?“, pýtame sa ďalšej skupinky mladých. „Už ani 
nie, asi takých 15 minút.“

Posledná čistinka, prechod malým mostíkom nad 
potokom a vidíme ho. Šútovský vodopád – krásny, 
nádherný, stálo to za tú námahu! Fotíme sa, aby sme 
mali pamiatku, lebo pri našom veku a zdraví nevieme, 
či sa sem ešte niekedy vrátime. Kde sme prišli, akú 
nádheru a skvost prírody sme videli? Šútovský vodopád 

Jarná krása
Odtrhol som kvietok – zvädol. Chytil som motýľa, zahynul mi v dlani. Pochopil som, že krásu možno vnímať 

len očami.
Žltozelené lúky a všetky druhy veterníc. Potok lemovaný záružlím, deväťsilom, stromy a ich kmene pripo-

mínajúce siluety, skrýše medveďa, jazveca, aj líšky.

– nachádza sa vo výške 830 m n.m. v Krivánskej Malej 
Fatre v prírodnej pamiatke Šútovská epigenéza, asi 4 
km severne od obce Šútovo. Je to najvyšší vodopád 
v Malej Fatre a  má celkovú výšku 38 metrov. Vznikol 
následkom vyzdvihnutia pohoria a poklesu Turčianskej 
kotliny. Vodopád sa nachádza na predpokladanej geo-
logickej hranici medzi granitmi a granodioritmi. Samotné 
podložie je tvorené autometamorfovanými granodiorit-
mi. Šútovský vodopád je napájaný vodami Šutovského 
potoka, ktorý pramení v zaujímavom skalnom útvare 
Mojžišove pramene. Priamo nad vodopádom má potok 
šírku 2,5 metra. 

Vďaka za pekný zážitok z prechádzky v tejto prírode 
a jej krásy. Je neopakovateľná, krásna a dokonalá. Máme 
ju tak blízko, stačí len otvoriť dvere a vykročiť...

Dovidenia, priatelia z  „Nádeje“ pri našich ďal-
ších stretnutiach a výletoch po našom nádhernom 
Slovensku.

                                                    Jarmila Koššová

výtvorov  na tému báje, rozprávky  a povesti sa 
konala v Letohrádku Kinských v Prahe.

                                 Za rodičov L. Gabčíková
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Vážení občania! 
Mesto Rajecké Teplice sa zapája do „Programu dodávok potravín“, ktorý 

je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. 
Je určený fyzickým osobám, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej 

núdzi, osobám na hranici životného minima a poberateľom dôchodku, 
ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR.  

Jedná sa o pšeničnú hladkú múku a bezvaječné cestoviny.
V prípade záujmu o dodávku uvedených potravín je potrebné nahlásiť sa 

na sociálnom referáte Mesta Rajecké Teplice č. d. 70 s potvrdením, že 
poberáte dávky v hmotnej núdzi alebo  potvrdením zo Sociálnej poisťovne 
o výške poberaného dôchodku.                                            J. Hudeková

Spoločenská kronika

Narodení

Laura Čajková   12. 4. 2011
Viliam Čerňanský 27. 4. 2011
Patrik Kúdelka 16. 5. 2011
Jakub Jamečný 27. 5. 2011
Dávid Fongus 7. 6. 2011

Manželstvo uzavreli

Ladislav Babčaník a
Blanka Barčiaková 7. 5. 2011
Peter Polko a
Andrea Zavadzanová 14. 5. 2011
Martin Barčiak a 
Jana Brodňanová 14. 5. 2011
Erik Marcin a 
Júlia Knapcová 21. 5. 2011
Ján Belás a 
Miroslava Jarinová 28. 5. 2011
Lukáš Meričko a
Jana Hoskovcová 11. 6. 2011
Tomáš Kiš a
Jana Majerská 11. 6. 2011
Martin Dubeň a
Monika Miháliková 11. 6. 2011

Opustili nás

Libor Sulovec  27. 4. 2011
Anna Brodňanová 4. 5. 2011
Irena Janísková 9. 5. 2011
Helena Prieložná 16. 5. 2011
Vladimír Buchta 19. 5. 2011
Ján Smuda 24. 5. 2011
Ján Šimun 9. 6. 2011
Anna Janurová 10. 6. 2011
Ján Janura 29. 6. 2011

Zomrel dobrý otec, hasič a kamarát

Ján Šimun
Vo svojom voľnom čase pracoval ako veliteľ dobrovoľných 
hasičov a svedomito a poctivo strážil naše domovy pred 
ohňom a vodou.
Bol veľmi dobrý priateľ a kamarát, ktorý ponúkol pomoc 
každému kto ju potreboval, čím napĺňal poslanie a tradície 
sv. Floriána patróna hasičov.

Česť jeho pamiatke.

HODY v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí

Prvý júlový víkend sa v Rajeckých Tepliciach a následne v Poluvsí  
uskutočnili  hodové slávnosti. Program začal už v piatok večer večernou  
svätou omšou v Rajeckých Tepliciach za účasti žilinského biskupa Tomáša 
Gallisa, pokračoval  hodovým šachovým turnajom v sobotu, dychová hudba 
Varínčanka vystúpila v nedeľu v Rajeckých Tepliciach. V Poluvsí začali 
hodové slávnosti v pondelok podvečer koncertom hudobných skupín, po 
ktorom nasledovala  tanečná zábava. V utorok vystúpila dychová hudby 
Straňanka a hodový program vyvrcholil vystúpením skupiny Senzus s hu-
moristami Robom Kajzerom a Petrom Melušom.

POĎAKOVANIE
Mesto Rajecké Teplice ďakuje občanovi Bohušovi Brodňanovi za úpravu 
komunikácií a skrášlenie okolia v Poluvsí pri starom cintoríne.
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