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PREČÍTAJTE SI:Otvorenie letnej sezóny 2016 v Rajeckej doline
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina, ktorej členom 

je aj Mesto Rajecké Teplice, pripravila po prvý raz pestrý program pri 
príležitosti otvárania Letnej sezóny 2016. Každý člen OOCR mal možnosť 
sa na námestí prezentovať. 

Program začal svätou omšou, pokračoval požehnaním liečivého prameňa, 
pochodom Juraja Thurzu na koči po uliciach mesta. Na námestí historická 
skupina Bojník otvorila sezónu slávnostnou salvou mušketierov. 

Obyvatelia ako aj návštevníci si mohli vypočuť folklórne skupiny, koncert 
populárnej hudby detí zo ZUŠ Rajec, koncert Zuzany Smatanovej, koncert 
country kapely, kapely OFF, vidieť šermiarsku etudu, ochutnať tradičné jedlá, 
pripravené boli animačné aktivity pre deti. Deti si mohli vyskúšať i crossovú 
dráhu Filipa Polca, občania a návštevníci si mohli pozrieť zaujímavú výstavu 
historických pohľadníc mesta Rajecké Teplice, zúčastniť sa na otvorení ad-
venture golfu, pretekoch na kolobežkách s laserovými puškami.

Podujatie, ktorému prialo pekné počasie, malo pozitívnu odozvu medzi 
obyvateľmi i návštevníkmi mesta.

Kam za kultúrou 
a zábavou v meste

  4. 9. 2016 o 15.00 hod. 
Burčiakové slávnosti 

Námestie SNP

20. 10. 2016      
Stretnutie seniorov 

k Mesiacu úcty k starším 

  5. 12. 2016      
Mikuláš 2016

31. 12. 2016      
Silvester na námestí
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Informácie

Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
Najdôležitejšie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

dňa 28. apríla 2016
Berie na vedomie:
-  Informácie o prebiehajúcom projekte Ochrana biodi-

verzity významných ekosystémov regiónov Rajecká 
dolina a Luhačovské Zálesí,

Schvaľuje:
- že aktivity projektu bude realizovať mesto na vlastné 

náklady tak, aby invázia nežiaducich rastlín v  katastri 
mesta bola eliminovaná, vodné toky prietočné a hlavná 
idea projektu pokračovala aj do budúcnosti. Aktivity 
v rámci projektu budú zrealizované do  30. 08. 2016

Poznámka:
 Jedná sa o projekt z roku 2011, iniciátorom ktorého 

bolo Združenie obcí Rajecká dolina, členom ktorého je 
aj Mesto Rajecké Teplice. Projekt mal byť ukončený v 
roku 2014. Z uvedeného dôvodu združenie požiadalo 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
o predĺženie projektu. Ministerstvo predĺžilo realizáciu 
projektu avšak určilo podmienky, ktoré majú členovia 
združenia zrealizovať, aby združenie nemuselo vracať 
finančné prostriedky. 

Dňa 09. júna 2016

Schvaľuje
-  Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za 

rok 2015.

Poznámka:
Mesto v roku 2015 skončilo s prebytkom vo výš-

ke 88 509,62 eur. Finančné prostriedky budú použité 
nasledovne:

-  77 956 eur na rekonštrukciu materskej školy (vytvorenie 
novej triedy a zateplenie obvodového plášťa),

-  6 000 eur na vybudovanie I. etapy parkovacích plôch 
na ulici Pionierska za bytovým domom č. 185,

-  1 167,36 eur na dofinancovanie projektovej dokumen-
tácie Rajeckej cyklomagistrály,

-  3 386,26 eur na výstavbu urnovej steny na cintoríne 
v Rajeckých Tepliciach.

Stretnutia – rokovania – aktivity

-  stretnutie s pracovnou skupinou poslancov so za-
mestnancami mesta ohľadne vytypovania lokalít pre 
rozšírenie parkovacích miest na ul. Pionierskej, pričom 
boli zohľadnené požiadavky obyvateľov ul. Pionierska 
a Školská,

-  rokovanie s riaditeľom ZUŠ Rajec ohľadne spolupráce 
na otvorení Letnej sezóny 2016,

- účasť na valnom zhromaždení Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Rajecká dolina,

- účasť na valnom zhromaždení Miestnej akčnej skupiny 
Rajecká dolina, 

- účasť na zasadnutiach Euroregiónu Beskydy,
- účasť na rokovaniach ohľadne Rajeckej cyklomagistrály 

na VÚC Žilina,
- rokovania s ÚPSVaR Žilina ohľadne zamestnávania 

uchádzačov o zamestnanie z projektov financovaných 
z európskych fondov,

- účasť na pracovných stretnutiach Združenia Rajecká 
dolina, ZMOS Rajecká dolina, SOÚ Rajec, Skládka 

Šuja, Združenia obcí aglomerácia Rajecké Teplice,
- rokovania so Slovenskými liečebnými kúpeľmi 

(SLK), a. s. Rajecké Teplice ohľadne zámeny 
pozemkov  z dôvodu usporiadania pozemkov pod 
cintorínom v Rajeckých Tepliciach o výmere 751 
m2. Vlastníkom väčšej časti pozemku na novom 
cintoríne sú SLK, 

- účasť na XXVII. Sneme ZMOS v Bratislave,
- rokovanie s predstaviteľmi partnerského Mesta 

Pozlovice ohľadne pripravovaného spoločného pro-
jektu cezhraničnej spolupráce (spolupráca sa týka 
organizovania kultúrnych podujatí, zakúpenia lavíc, 
krojov, krytia pódia ...),

- rokovanie so zhotoviteľom investičnej akcie „Rozšírenie 
kapacity MŠ Rajecké Teplice“,

- rokovanie so zhotoviteľom investičnej akcie „Výmena 
palubovky v malej telocvični základnej školy“,

- prijatie delegácie z Číny za účelom prezentácie 
miest.

29. apríla vedenie mesta pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta položilo vence na hroby vojakov a par-
tizánov na cintoríne v Rajeckých Tepliciach, miestnej časti Poluvsie, na hrob Rudolfa Súľovského a k pamätníku 
Jozefa Gabčíka ako prejav úcty a obdivu všetkým, ktorí preukázali obetavými činmi svoje vlastenectvo. 

71. výročie oslobodenia mesta



– 3 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

Z činnosti mestského úradu

-  výsadba 100 kusov ruží na Námestí SNP,
-  kvetinová výsadba v meste, pred zdravotným stre-

diskom a úprava terénu za zdravotným strediskom 
a mestskou tržnicou, 

-  údržba zelene na autobusovej zastávke a obnovenie 
náterov lavičiek a autobusovej čakárne, 

-  vykonanie náterov na detských ihriskách na ul. Školskej, 
Pionierskej, Osloboditeľov, Lúčnej, pred Kultúrnym 
domom v miestnej časti Poluvsie,

-  zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev a čistoty 
v meste a v miestnej časti Poluvsie,

-  obnovenie fasády zdravotného strediska a ostatných 
náterov budovy,

-  vykonanie náterov na pôvodných detských ihriskách 
a osadenie hojdačiek (Školská ulica),

-  budovanie parkovacích plôch pre potreby cintorína 
v miestnej časti Poluvsie,

-  v spolupráci s SSC Žilina osadenie zvodidiel na ko-
munikácii III. triedy v miestnej časti Poluvsie,

-  obnova násteniek – náteru, zamykania a plátna na 
budove mestského úradu a Kultúrneho domu v miestnej 
časti Poluvsie,

-  vybudovanie zábradlia po oboch stranách pred 
mostným objektom, ktorý spája ulicu Riečnu s ulicou  
Zátočná,

-  zabezpečenie projektovej dokumentácie na budovanie 

10 parkovacích plôch za bytovým domom  č. 185 na 
ulici Pionierska a následná realizácia,

-  zabezpečenie projektovej dokumentácie k vybudovaniu 
chodníka za kúpaliskom Laura smerom k autobusovej 
zastávke,

-  príprava projektovej dokumentácie k napojeniu mestskej 
tržnice do splaškovej kanalizácie na ulici Kuneradská 
cesta,

-  zahájenie výkupu pozemkov pod chodník pri ceste 
I/64 v miestnej časti Poluvsie,

-  zabezpečenie projektovej dokumentácie a následná 
realizácia budovania urnovej steny na cintoríne v Ra-
jeckých Tepliciach,

-  zosúladenie kalendára so subjektmi, ktoré pôsobia 
v meste na Kultúrne leto,

-  zabezpečenie XV. ročníka Medzinárodného akordeó-
nového festivalu,

-  zabezpečenie Letných slávností 2016,
-  ukončenie stavebných prác a zateplenia obvodového 

plášťa v Materskej škole Rajecké Teplice,
-  realizácia investičnej akcie „Výmena palubovky v malej 

telocvični základnej školy“,
-  spolupráca s architektmi v rámci prípravy Doplnku 

č. 11 k ÚPN SÚ Rajecké Teplice,
-  príprava projektu „Cezhraničná spolupráca“ v oblasti 

kultúry s mestom Pozlovice.

Zvodidlá  na ceste III. triedy do miestnej časti Poluvsie, Nová kvetinová výsadba na námestí 

Fasáda Zdravotného strediska v novom šate



– 4 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

Spoločenská kronika

Narodení

Jakub Pažický  06. 4. 2016
Charlotte Loncová  13. 5. 2016
Samuel Vdovičík  28. 5. 2016
Ján Hlaváč  3. 6. 2016
Selena Patel  15. 6. 2016
Milan Kyba  29. 6. 2016
Lukáš Moravec  11. 7. 2016
Kristína Pialová  15. 7. 2016

Manželstvo uzavreli

Martin Baránek 
a Mgr. Jana Babálová   2. 4. 2016
Ján Fuzák 
a Monika Šottníková   30. 4. 2016
Branislav Mihál 
a Ľudmila Rybáriková   28. 5. 2016
Matej Melo 
a Terézia Šáleková   2. 7. 2016
Jakub Kubík 
a Monika Stranianková  16. 7. 2016

Opustili nás

Kamila Šejnohová  17. 4. 2016
Vladimír Brodňan  17. 4. 2016
Anna Kianičková  18. 4. 2016
Karolína Brodňanová  1. 5. 2016
Mikuláš Chrachala  25. 4. 2016
Margita Brodňanová  10. 5. 2016
Peter Kendera  17. 5. 2016
Anna Muráriková  19. 5. 2016
Ľudovít Zbýň  5. 6. 2016
Ivan Majerčík  2. 7. 2016

Primátorka odpovedá občanom
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o dobudovanie zábradlia na mostnom 
objekte, ktorý prepája Zátočnú ul. s Riečnou ul.. Vzhľadom k tomu, že na 
týchto uliciach sa zvyšuje vek občanov a majú zdravotné problémy hlavne 
pri chôdzi je potrebné dobudovať zábradlie z oboch strán mostu. V zim-
nom období často dochádza k pádom na šikmej ploche chodníkov...

Po zmapovaní situácie sme usúdili, že je potrebné zábradlie po oboch 
stranách prístupu na mostný objekt v dĺžke približne 5 m na jednej strane 
a 4 m na druhej vybudovať. Pisateľke chcem poďakovať za podnet, ktorý 
bol skutočne opodstatnený a verím, že zábradlie uľahčí občanom žijúcich 
v tejto lokalite prístup na mostný objekt hlavne v zimných mesiacoch.

Dobrý deň, chcel by som upozorniť na nepokosenú trávu v Kúpeľnom 
parku. Nakoľko je avizovaný vyšší výskyt kliešťa a navyše sa v tejto 
lokalite nachádzajú rôzne plazy (užovka aj vretenica), bolo by namieste 
upozorniť na túto skutočnosť majiteľa pozemku. Po týchto “lúkach” 
behajú malé deti (hlavne počas bohoslužieb) a pre ne je pohryznutie 
vretenicou alebo kliešťom obzvlášť nebezpečné.

Slovenské liečebné kúpele boli vyzvané, aby pokosili trávu na všetkých 
svojich pozemkoch, čo už aj zrealizovali.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 46/2008 je spoloč-
nou povinnosťou občanov, fyzických ako aj právnických osôb, ktorí v meste 
žijú, podnikajú alebo prechodne žijú udržiavať čistotu, starať sa o pozemky 
a o ochranu zelene. Kosenie trávnatých plôch je potrebné vykonať minimál-
ne dvakrát ročne, pričom prvé kosenie je potrebné vykonať do konca júna 
a druhé do konca septembra príslušného roka. 

Ako je to s chodníkom pri hlavnej ceste v Poluvsí ?
V súčasnosti boli odkúpené nehnuteľnosti od 7 vlastníkov pod pláno-

vanú výstavbu chodníka popri ceste I/64 v Poluvsí. Zostáva odkúpiť ešte 
4 nehnuteľnosti, aby sa mesto stalo vlastníkom všetkých nehnuteľností 
a mohlo plánovať výstavbu chodníka. Doposiaľ nebola vykúpená ani jedna 
nehnuteľnosť, preto sa nemohlo začať s realizáciou výstavby chodníka. 
Občania sa pýtajú prečo sa chodník nebuduje. Výkup nehnuteľností je veľ-
mi zdĺhavý, nakoľko v dvoch prípadoch ešte len prebieha dedičské konanie, 
ďalšia je zaťažená exekúciou... Chcem však občanov ubezpečiť, že na tomto 
investičnom zámere čo sa týka aj zabezpečenia projektovej dokumentácie 
a rôznych vyjadrení sa stále pracuje.

Informácie o niektorých úsporách v rozpočte mesta
Od začiatku tohto roku sa podarilo vďaka niektorým úsporným opatreniam primátorky mesta získať finančné 
zdroje v rozpočte na realizáciu neplánovaných, ale dôležitých investícií.
Úspory vznikli:
-  osobným preberaním rozhodnutí o dani z nehnuteľností a za komunálny odpad občanmi, čím sa podarilo usporiť 

1 400 EUR. Táto suma bola použitá na obnovu náteru fasády zdravotného strediska. Poďakovanie za ústretovosť 
patrí občanom, ktorí prispeli k tejto úspore.

-  zabezpečením ošetrovania a výsadby zelene, roznášaním Spravodajcu priamo do domácností občanov zamest-
nancami mesta. Týmito činnosťami sa podarilo usporiť 4 000 EUR na dohodách o vykonaní práce a faktúrach. 
Z usporenej sumy bolo vysadených 100 kusov ruží a obnovená zeleň na mestských pozemkoch, opravené mo-
torové vozidlo, ktoré denne rozváža stravu pre materské školy a dôchodcov, montáž žalúzií a kúpa chladničky 
do Kultúrneho domu v miestnej časti Poluvsie, vybudovanie parkovacích miest pre účely cintorína v miestnej 
časti Poluvsie.

Dovoľujeme si poukázať i na úsporu na opravách verejného osvetlenia, ktoré nevykazujeme z titulu moder-
nizácie verejného osvetlenia. O úsporách Vás budeme informovať. 
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Udialo sa v meste

Deň narcisov
Dňa 15. apríla 2016 (piatok) sa aj naše mesto zapojilo 

do akcie „Deň narcisov“, ktoré organizuje OZ Liga proti 
rakovine SR ako verejno-prospešnú finančnú zbierku. 

ZO Únie žien Slovenska v Rajeckých Tepliciach 
spolu so ZŠ v našom meste sa ako obyčajne zapojila 
do tejto akcie už sedemnástykrát. Žiaci a učitelia našej 
ZŠ prispeli do zbierky sumou 206,- €, návštevníci, hos-
tia a zamestnanci pracovísk prispeli sumou 240,20 €, 
na stanovisku pred OD Jednota sa vyzbieralo 647,80 €. 
Spolu sme z Rajeckých Teplíc prispeli na boj proti 
rakovine sumou 1094,- €. 
    Chceme aj touto cestou srdečne poďakovať našim žia-
kom a všetkým občanom, návštevníkom Rajeckých Teplíc, 
ktorí prispeli do zbierky a ktorí takto opäť raz dokázali, že 
zdravie nás všetkých nám nie je ľahostajné.

Nikto z nás nevie, kedy bude túto pomoc potrebovať. 
Ďakujeme aj všetkým členkám ZO a vedeniu ZŠ, ktorí 
sa s ochotou zapojili do práce pri zbierke a obetovali 
svoj čas na prospešnú a správnu vec.

Všetkým nám prajeme hlavne pevné zdravie, ktoré 
si musíme udržiavať aj správnou prevenciou a šírením 
osvety, ktorá včas upozorňuje, že niečo nie je v poriadku 
s našim zdravím. 

Nech žltá farba nežného narcisu u nás vždy prebudí 
nádej, že aj takáto zlá choroba je poraziteľná.
         Marta Štiffelová, Predsedníčka
          ZO Únie žien SK Rajecké Teplice

Apríl sa niesol v znamení 
Dňa Zeme

Mesto ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do čis-
tenia mesta a miestnej časti Poluvsie. 16. apríla sa 
zišlo 60 priaznivcov ČiVoRaDa, ktorí vyčistili toky 
riek Kuneradky a Rajčanky. K skrášleniu prostredia 
sa pridali aj niektoré „zložky“ pôsobiace na území 
mesta, občania, DHZ a žiaci zo základnej školy. 

Spolu sa vyzbieralo 3,4 ton odpadu. Zamestnanci 
mesta čistili mestské pozemky a priestory zdravotné-
ho strediska, pred mestskou tržnicou a autobusovej 
zastávky. 

Ďakujeme a vážime si, že nie ste ľahostajní k život-
nému prostrediu a že Vám záleží na vzhľade mesta. 

Materská škola už po kolaudácii

Zhotoviteľ stavby – TBI s.r.o. 
Žilina ukončil stavebné práce za-
teplenia obvodového plášťa a nad-
stavby novej triedy v Materskej škole 
Rajecké Teplice. 

Mesto stavbu úspešne sko-
laudovalo a 5. septembra 2016 
otvorí novú triedu, v ktorej privíta 
15 najmenších škôlkarov.
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Udialo sa v meste

- počas zmien boli vykonávané 
nepravidelné kontroly prísluš-
níkmi mestskej polície za účelom 
odhalenia vandalizmu v parku pri 
hoteli Skalka, 

- monitorovanie dodržiavania záko-
na o chove a držaní psov, 

- na ulici Osloboditeľov a taktiež 
v miestnej časti Poluvsie boli mest-
skou políciou zistené priestupky 
na úseku životného prostredia a to 
pri spaľovaní tuhého domového 
odpadu - priestupky boli riešené 
pohovorom,

- v AUTOCAMPE Slnečné skaly 
boli MsP kontrolovaní turisti, kto-
rí svojim správaním vzbudzovali 
verejné pohoršenie - priestupok 
bol doriešený pohovorom.

- na základe platného VZN č. 3/2013 
o úprave podmienok predaja, po-
dávania a požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Rajecké 
Teplice, príslušníci MsP vykázali 

1. máj mal viacero podôb ...
Pri príležitosti osláv 640. výročia prvej listinnej zmienky o meste primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá 

v priestoroch mestského úradu odhalila galériu predstaviteľov mesta, ktorí pôsobili vo funkcii predsedu 
alebo primátora od roku 1951, kedy začal svoju činnosť miestny národný výbor. Vo svojom príhovore zdô-
raznila: „Je dôležité, aby ich tváre a mená boli uchované aj pre ďalšie generácie, čo je hlavným zmyslom 
galérie“. Na odhalení galérie sa zúčastnili aj žijúci bývalí predstavitelia mesta, ktorým primátorka osobne 
poďakovala a odovzdala kytice. O slávnostnú atmosféru podujatia sa postarali žiaci základnej školy svojim 
pestrým programom.

Oslavy pokračovali otvorením 
vernisáže historických pohľadníc 
Rajeckých Teplíc, ktorú si mohli 
návštevníci mesta ako aj obyva-
telia pozrieť počas celého mája. 
Pohľadnice poskytol a nainštaloval 
rodák z Rajeckých Teplíc pán Jozef 
Remenec.

Na námestí hasiči predviedli 
ukážku stavania 18 metrového 
mája vyzdobeného pestrými stuž-
kami. Atmosféru dotvárali príjemné 
tóny country skupiny ACM, skupiny 
Polux a krojované dievčiny. 

Mestská polícia (MsP) informuje
Za obdobie posledných troch mesiacov riešili príslušníci MsP v Rajeckých Tepliciach viacero priestupkov na úseku 
dopravy, chovu a držaní psov, občianskeho spolunažívania, majetku, verejného poriadku a VZN o dodržiavaní pre-
vádzkových hodín na území mesta Rajecké Teplice. Mestská polícia sa taktiež podieľala na zabezpečovaní kultúr-
nych akcií konaných na území mesta Rajecké Teplice (memoriál Jozefa Gabčíka, cyklistické preteky – Pedálovník, 
otvorenie Letnej sezóny, hodové slávnosti v miestnej časti Poluvsie, zabezpečenie dopravnej výchovy v základnej 
škole, Letné slávnosti...) 

z námestia podnapité osoby, kto-
ré nerešpektovali toto nariadenie. 
Z dôvodu nemajetnosti týchto 
občanov boli priestupky riešené 
pohovorom.

- v spolupráci s oddelením technic-
kých služieb mesta boli osadené 
dopravné značky na ulici Kvetná 
a dopravné zrkadlo v miestnej časti 
Poluvsie. 

- príslušníci MsP riešili 61 doprav-
ných priestupkov proti plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky. 
V blokovom konaní boli vybraté 
pokuty za priestupky v celkovej 
výške 260 €. Ostatné priestupky 
boli riešené pohovorom.

Počas monitorovacieho obdobia 
mestská polícia robila kontrolu budov 
patriacich do majetku mesta a taktiež 
pozemkov za účelom dodržiavania 
čistoty. Počas školského roka sa 
dohliadalo na bezpečný prechod 
žiakov základnej školy cez miestne 

komunikácie a taktiež sa pravidelne 
sledovalo dodržiavanie verejného 
poriadku na námestí a autobusovej 
zastávke. Žiaci boli priebežne upo-
zorňovaní na dodržiavanie čistoty 
v meste.

Snahou mestskej polície bude 
od 1. 7. 2016 systémom objektívnej 
zodpovednosti, riešiť nesprávne par-
kovanie nedisciplinovaných vodičov, 
z dôvodu zabezpečenia plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky 
v zmysle zákona a to najmä v centre 
mesta a na problémových úsekoch.

Vzhľadom na prebiehajúcu letnú 
sezónu a každoročne rastúci počet 
vlámaní do motorových vozidiel, 
chceme v zmysle prevencie požiadať 
vodičov o zvýšenú opatrnosť pri voľ-
ne odložených dokladoch, kabelkách, 
peniazoch a elektronických zariade-
niach na sedadlách v zaparkovaných 
vozidlách, pretože práve tie sú hlavným 
lákadlom pre zlodejov.
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Deti venovali svojim mamám 
a starým mamám pestrú kyticu 
v podobe programu ku Dňu ma-
tiek. 

Deti zo Základnej školy v Ra-
jeckých Tepliciach 10. mája pripra-
vili ku Dňu matiek pestrý program 
v podobe básní, piesní, tancov, 
scénok a hudobných čísel. 

Prítomné mamičky a staré 
mamy boli pri príchode na sláv-
nostný program obdarované kvet-
mi, ktoré im venovalo mesto. 

Najmenší škôlkari sa taktiež 
nedali zahanbiť a pre svoje ma-
mičky a babičky v priestoroch ma-
terskej školy pripravili vystúpenia 
jednotlivo po triedach. 

28. mája 2016 Klub 
vojenských výsad-
károv SR a Žilinský 
pluk Jozefa Gabčíka 
usporiadal 22. ročník 
Memoriálu Jozefa 
Gabčíka. Pred štartom 
sa konal slávnostný akt 
kladenia vencov pred 
pamätníkom Jozefa 
Gabčíka. Mesto Rajecké 
Teplice zastupovala pri-
mátorka mesta. 

O folklóre, krojoch, zvykoch a tradíciách, o písaní a jednoducho len tak o živote...

Mnoho z nás ani netuší, čo napĺňa životy našich susedov, kamarátov, známych okolo nás. Sme o to 
viac prekvapení, keď počujeme, že človek, ktorý vedľa nás žije, ktorého dennodenne stretávame, je vlastne 
niečím výnimočný a zaujímavý. Jedným z nich je aj naša Júlia. 

Je to PhDr. Júlia Marcinová-
Knapcová. Videli sme ju vyrastať, 
motať sa okolo nás a zrazu je tu seba-
vedomá, zrelá, mladá žena, ktorá sa 
s veľkou vážnosťou a profesionalitou 
venuje odboru, ktorý je zaujímavý, ale 
pre veľa mladých ľudí už neatraktívny, 
čo je, žiaľ, veľká škoda. 

ZO Únie žien Slovenska Rajecké 
Teplice chce poďakovať za spolu-
prácu pani Janke Hudekovej, ktorá 
25. mája 2016 pozvala do mestskej 

knižnice „našu Julku“ na besedu 
– debatu o tom, ako sa dostala 
k takejto záľube, ktorá sa stala aj 
jej zamestnaním. Je vyštudovanou 
etnologičkou. 

Na besede sme sa zišli samé 
ženy v zrelom veku a táto mladá 
žena, čerstvá mamička troch detí, nás 
nakazila svojou vitalitou. Ohúrila nás 
skutočne fundovanými znalosťami 
o našich krojoch, o zvykoch v našom 
okolí, na ktoré sme už aj my samy 

zabudli. Ďakujeme jej za to, že si pri 
svojich materských povinnostiach 
našla čas, aby sa s nami podelila 
o svoje spomienky, ako začínala aj 
ako folkloristka, aj ako spisovateľka. 
Veríme, že bude pokračovať v tom-
to trende a my, staršia generácia, 
vieme, že naše mladé ženy po nás 
prevezmú žezlo – či v rodine, či 
v práci a aj v spoločenskom dianí. 
Julka, ďakujeme!            

                        Marta Štiffelová

Vítanie detí do života
Primátorka mesta 31. mája privítala do života 11 najmenších ob-

čanov a popriala rodičom a deťom veľa zdravia, šťastia a krásnych 
spoločných dní.

Deň matiek

22. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka



– 8 – www.rajecke-teplice.sk

Udialo sa v meste

Majsterka Slovenka v šachu 
z Telovýchovnej jednoty
Slovan Rajecké Teplice

Farby nášho mesta úspešne reprezentovala 
Dominika Tomčíková zo Šuje, ktorá sa stala maj-
sterkou Slovenska v šachu do 14 rokov. 

Primátorka mesta ju spolu s rodičmi privítala na 
mestskom úrade a odovzdala jej diplom a vecný dar 
za vzornú reprezentáciu mesta. Dominiku čaká v tomto 
roku viacero významných turnajov a zúčastní sa aj maj-
strovstiev sveta, kde bude reprezentovať Slovensko. 
Dominika, držíme Ti palce...

O pohár primátorky mesta
4. júna 2016 TJ Slovan Rajecké Teplice, šachový oddiel zorganizoval hodový šachový turnaj o pohár primátorky 

mesta. Zúčastnilo sa ho 45 hráčov z Českej a Slovenskej republiky. Organizátori podujatia pripravili vyhovujúce 
podmienky hráčom v priestoroch mestského úradu.

Víťazom sa stal slovenský šachový veľmajster Mikuláš Maník.

Dobrovoľné hasičské zbory na súťaži

Dňa 5. júna 2016 sa družstvo dospelých z DHZ 
miestnej časti Poluvsie zúčastnilo II. Obvodového kola 
súťaže hasičských družstiev dospelých v Kunerade, kde 
sa aj vďaka generálke hasičskej striekačky umiestnilo na 
peknom 6. mieste. 

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým členom 
družstva, že venovali svoj voľný čas príprave na súťaž 
a dúfame, že budú našu zložku úspešne reprezentovať aj 
v ďalších súťažiach. Dobrovoľný hasičský zbor Rajecké 
Teplice nepodceňoval prípravu na túto súťaž a umiestnil 
sa na 12. mieste.

XV. ročník Euromusette & Goldentango 2016 

XV. ročník medzinárodného festivalu „Euromusette & Goldentango“ v Rajeckých Tepliciach sa tento rok usku-
točnil 2. - 3. júna 2016 opätovne v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. 

Pre veľký počet súťažiacich sa súťa-
žilo v dvoch dňoch (2. 6. - kategória VI. 
a VII., 3. 6. ostatné kategórie). Slávnostný 
koncert a vyhodnotenie druhého dňa 
sa malo konať na námestí v Rajeckých 
Tepliciach, ale počasie dovolilo odohrať 
len slávnostný koncert a vyhodnotenie 
sa uskutočnilo vo Veľkej sále Mestského 
úradu.

Festivalu sa zúčastnilo 165 súťažia-
cich, 54 pedagógov, 16 členov poroty 
z piatich štátov Európy (SR, CZ, PL, 
Francúzska, Ukrajiny). 

Absolútnym víťazom sa stal Mário 
Hrdý zo ZUŠ Bojnice.

Účastníci festivalu ocenili vynikajúcu 
organizáciu a príjemnú atmosféru.Naše mesto úspešne reprezentoval Daniel Vdovičík
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Mesto a rodina očami našich detí

Pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o Rajeckých Tepliciach vyhlásilo mesto spoločne 
so základnou školou výtvarnú súťaž pre dve kategórie žiakov. Do prvej kategórie s témou „Ja a moja 
rodina“ boli zaradení žiaci 1. až 4. ročníka. Žiaci z ročníkov 5. až 9. kreslili na tému „Ja a moje mesto“. 

Do súťaže sa zapojilo celkovo 49 detí základnej školy. Hodnotiaca komisia v ktorej boli zástupcovia 
školy, mesta, rodičov 
i učiteľka výtvarnej 
výchovy ĽŠU navrh-
la na ocenenie po 
štyri súťažné práce 
z každej kategórie. 
Dňa 16. júna 2016 
si z rúk primátorky 
mesta Mgr. Kataríny 
Hollej prevzali čest-
né uznania a vecné 
odmeny žiaci Nela 
Angela Baďurová, 
Nataša Gašpariková, 
Natália Plevová 
a Eva Dedičová za 
prvú kategóriu,  Ema 
Valientová, Barbora 
Kolenčíková, Kristína 
Prieložná a Matúš 
Horník za druhú 
kategóriu. Ocenené 
práce sú vystavené vo 
vstupných priestoroch 
mestského úradu.

Kostol v Poluvsí je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Pri tejto príležitosti sa konajú aj tradičné hody. Mesto 
Rajecké Teplice v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v miestnej časti Poluvsie zorganizovali v pondelok 
4. júla tradičnú hodovú zábavu so 
skupinou Pollux a v utorok pri dob-
rom guláši si návštevníci zaspievali 
s dychovou hudbou Stranianka a or-
chestrom Smell Brass Band.

Zaujalo nás aj vystúpenie (mož-
no budúceho folklórneho súboru) 
Poluvsianske dievčatá. Želáme im 
až im nadšenie vydrží. 

Za prípravu a úspešný priebeh 
hodových slávností patrí poďakova-
nie členom Dobrovoľného hasičského 
zboru Poluvsie, sponzorom akcie, 
ktorými boli: PROSARD – pán Ján 
Knapec, PEZA Žilina – pán JUDr. 
Roman Husár, pán Ján Grupáč, 
PRIM spol. s.r.o. - pán Ing. Milan 
Bucha. 

Hody v miestnej časti Poluvsie 2016
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 Naša Dúhová škôlka privítala 
začiatkom školského roku 2015/
2016  68 detí. Výchovno - vzdeláva-
cia činnosť prebiehala v 4 triedach 
– 3 triedach v Rajeckých Tepliciach 

a alokovanej triede v miestnej časti 
Poluvsie. V materskej škole sú činnné 
3 krúžky – výtvarný, tanečný a krú-
žok anglického jazyka. Každoročne 
sa deti výtvarného krúžku zúčastňujú 
súťaží, v ktorých zaznamenávame vý-
borné výsledky. V súťaži Šachové va-
riácie získala Grétka Záňová a Emka 
Tretinová krásne 2. miesto.

Práce našich detí vystavujú 
v galérii v Dunajskej Strede - 
Žitnoostrovské pastelky. Periodicky 
sa výtvarné práce našich detí 
objavujú v časopise Slovenka, 
Včielka a Adamko. V súťaži Spadli 
z jahody, v ktorej išlo o vytvorenie 
rekordu v dĺžke jahodovej reťaze 
z papiera zhotovenej deťmi nás na 
základe výberu spomedzi zapojených 

O živote v materskej škole ...
materských škôl navštívili maskoty 
tejto súťaže Jula a Chmuľo a odo-
vzdali nám cenu. Krúžok anglického 
jazyka, tanečný krúžok pracuje v alo-
kovanej triede v Poluvsí a svoju prácu 
prezentujú na besiedkach a akciách 
pre rodičov a deti.

Každoročne pripravujeme pre 
deti množstvo akcií, tvorivých dielní, 
divadelných a hudobno–výchovných 
koncertov: Zlatá rybka, Zázračný 
snehuliak, Janko Polienko, Na 
Gazdovskom dvore, Dubáčik a Mu-
chotrávka, Zázračný bufet a pod. 

V mesiaci máj sme sa v spolu-
práci s okolitými materskými školami 

zúčastnili programu vo Veľkej sále 
Mestského úradu Cvičenie s Míšou. 
Nakoľko nám stavebné práce na 
novej triede neumožnili zrealizovať 
v areáli našej materskej školy tradičnú 
akciu pri príležitosti Dňa detí, vďaka 
p. Babušovi a firme Directreal mali 
deti možnosť užiť si kopu zábavy, 
bohatý program a skvelý guláš v Me-
dzihorskej. Tejto akcie sa zúčastnili 
aj deti z MŠ Zbyňov. S našimi 16 
predškolákmi odchádzajúcimi do ZŠ 
sme sa rozlúčili Maturitou predško-
láka v triedach RT a Poluvsí. Okrem 
zriaďovateľa, okolitých materských 
škôl a jednotlivých subjektov mesta 

intenzívne spolupracujeme najmä so 
ZŠ. Naša spolupráca zahrňuje ukáž-
ku práce detí 1. ročníka, vzájomné 
návštevy, pripravujeme prednášku 
pre rodičov budúcich prvákov, 
zúčastňujeme sa zápisu detí do 
1. ročníka a pod.

Našim dlhodobým problémom je 
nízka kapacita MŠ, ktorá nepostačuje 
pokryť všetky žiadosti rodičov o pri-
jatie detí. V školskom roku 2015/16 
sme neuspokojili 20 žiadostí a aj na 
základe tohto mesto začalo v marci 
s nadstavbou novej triedy, ktorá 
výrazne znížila počet neprijatých 
detí v nasledujúcom školskom roku. 
V septembri 2016 sa naša kapacita 
rozšíri na 83 detí. Už sa na všetky 
deti veľmi tešíme.
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KRST - O krst žiada jeden 
z rodičov po narodení dieťaťa. Krst 
je sviatosťou viery a vysluhuje sa 
vtedy, keď je nádej, že dieťa bude 
vo viere vychovávané. Znamením 
tejto nádeje je sviatostné manželstvo 
rodičov, pravidelný duchovný život 
a prijímanie sviatostí. Krstným rodi-
čom môže byť veriaci, ktorý dosiahol 
16. rok života, bol pobirmovaný a žije 
v platnom manželskom zväzku. Krst 
sa vysluhuje v nedeľu po druhej sv. 
omši. Termíny sú zverejnené na 
farskej webstránke.

SVIATOSŤ POKÁNIA – Sv. 
spoveď, ako časť sviatosti pokánia, 
sa prijíma po náležitom spytovaní 
svedomia. Sviatosť pokánia sa vy-
sluhuje v pracovné dni 30 min. pred 
sv. omšou. V nedeľu a vo sviatok 
môžu o sv. spoveď požiadať rodičia 
malých detí, týždňovkári alebo starí, 
ktorých priviezli do kostola.

Poďakovania
Mesto Rajecké Teplice a primátorka mesta 

ďakujú 
Ing. Vladimírovi Blahovi, za finančnú podporu pri vydávaní Spravodajcu mesta, 

Senior klubu a Únií žien v Rajeckých Tepliciach 
za pomoc pri údržbe verejnej zelene.

Farnosť informuje
MANŽELSTVO - O manželstvo 

žiadajú obidvaja snúbenci na far-
skom úrade. Žiadosť sa podáva 
najmenej 3 mesiace pred sobá-
šom. K zahláseniu sobáša snúbenci 
potrebujú vypísať a potvrdiť štátnu 
zápisnicu na matrike MsÚ a najviac 
pol roka staré krstné listy v prí-
pade, že neboli pokrstení v našej 
farnosti. V prípade sobáša katolíka 
s nekatolíkom alebo len s pokrste-
ným katolíkom sa podpisuje vyhláse-
nie snúbencov o katolíckej výchove 
detí a rešpektovaní presvedčenia 
katolíckej stránky. Svedkovia nie 
sú potrební. Ak ani jeden zo snú-
bencov nebýva v našej farnosti, je 
potrebný súhlas (licencia) k sobášu 
z jednej farnosti, odkiaľ sú snúben-
ci. Predmanželská príprava sa koná 
formou víkendového kurzu. 

Termíny nájdete na:
www.domanzelstva.sk. 

POMAZANIE CHORÝCH - 
V tejto sviatosti Cirkev prosí nie o 
smrť, ale o život a uzdravenie choré-
ho človeka. Termín „posledné poma-
zanie“ je nesprávny a taká sviatosť 
neexistuje. Pre úžitok tejto sviatosti 
je vhodné, keď je chorý pri vedo-
mí, môže komunikovať a prijímať aj 
Eucharistiu. Neodkladajme prijatie 
pomazania chorých na poslednú 
chvíľu. V prípade nutnosti môžete 
zavolať kedykoľvek. Priama linka 
na kňaza v nemocnici v Žiline je 
0903 982 333.

Úradné záležitosti vybavujeme 
po sv. omšiach, nie však v nedeľu 
a vo sviatok.

Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť Rajecké Teplice
013 13 Rajecké Teplice 
Tel.: 041 / 5493 504
www.rajecketeplice.fara.sk

Na námestí 
koncertovali študenti

Dňa 16. júna 2016 sa námestím 
ozývali príjemné tóny koncertu štu-
dentov Súkromnej umeleckej školy 
YAMAHA. Študenti sa predstavili 
ukážkami z diel, ktoré si naštudo-
vali počas uplynulého školského 
roku.

21. augusta 2016 z námestia SNP 
v Rajeckých Tepliciach odštartovalo 
viac ako 40 automobilov a motoriek 
s cieľom do Vršatského Podhradia. 
Pred štartom si mohli priaznivci tohto 
podujatia prezrieť zaujímavé „veterá-
ny“, ktoré sa predstavili v plnej paráde 
aj s posádkami.   

II. ročník Veterán RALLY



– 12 – www.rajecke-teplice.sk

Spravodajca Mesta Rajecké Teplice, občasník, Vydavateľ: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 1/29, 
013 13 Rajecké Teplice, IČO 00321591, Dátum vydania: 1. 9. 2016, Poradové číslo: 2, Ročník: 25. 
Cena: Zdarma, Medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN 1338-0788, Evidenčné číslo: EV 3886/09, 
Počet výtlačkov 880 ks. Uzávierka čísla 2/2016 bola 22. 8. 2016. Informácie: www.rajecke-teplice.sk
Redakcia: odd. kultúry a sociálnych vecí, tel. 041/5099 068, 
e-mail: kultura@rajecke-teplice.sk, Neprešlo jazykovou úpravou. Toto číslo sponzoruje ENERGODATA Žilina.

Udialo sa v meste

Letné slávnosti 2016

l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l
l Technické a programové 
vybavenie energetických 

dispeèingov 
a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l
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