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POZVÁNKA

SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 4, október 2008

100 rokov
 

pána Jána Pekaru

POZVÁNKA

Najstarší občan Rajeckých Teplíc - pán Ján 
Pekara -  oslávil svoje významné životné ju-
bileum. 10. augusta 2008 sa dožil krásnych 
100 rokov života. 
Mesto vzdalo úctu tomuto človeku slávnostným 
prijatím u primátora spojeným s odovzdaním darov.
Pán Pekara sa aj v tomto veku teší primeranému 
zdraviu, aktívne sa zaujíma o dianie okolo seba a 
aj vo svete, dokonca číta dennú tlač bez okuliarov.
Želáme mu veľa zdravia, sily, životného opti-
mizmu do ďalších rokov života.

Október – mesiac úcty k starším
Stretnutie seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční

pre občanov starších ako 70 rokov v priestoroch Mestského úradu 
21.10.2008 (utorok) za účasti primátora mesta a poslancov MsZ.

Milí seniori, srdečne Vás pozývame.
Na MsÚ (č.t. 509 9060) sa môžu prihlásiť tí, ktorí sú odkázaní na dovoz a odvoz autom.

Program: 
14.00 – Sv. omša vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach
15.00 – Slávnostný program detí materskej a základnej školy

s príhovorom primátora mesta – Veľká sála MsÚ
16.00 – spoločenské posedenie – Vstupná hala MsÚ Rajecké Teplice

Život je čas...

 Milí spoluobčania,
prihováram sa Vám pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Nadväzujeme tak na tie najkrajšie 

tradície , ktorých cieľom je uctiť si človeka.
Detstvo – mladosť – staroba, to sú míľniky života, ktoré žije každý z nás. Život je umenie vnútra.
Všetko bohatstvo sa nachádza v srdci, z ktorého treba rozdávať. Kiežby sme na to využili každú 

príležitosť, pretože touto cestou už nikdy znova nepôjdeme. 
Nech je život šťastnejší, krajší a lepší, aby sa oplatilo stretávať a spoznávať v sebe dobro, aby sa 

oplatilo žiť.
Všetkým Vám milí spoluobčania prajem pevné zdravie a veľa pokojných chvíľ v kruhu Vašich 

blízkych.                                                                        S úctou Peter Dobeš, primátor mesta
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XII. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 6/2008 XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v Rajeckých Tepliciach zo dňa 18. 9. 2008 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo

I.   Berie na vedomie
1/  Plnenie Uznesenia č. 5/2008 
2/ Napĺňanie a čerpanie rozpočtu Mesta Rajecké Teplice po I. polroku 

2008
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu Mesta  

Rajecké Teplice po I. polroku 2008
4/  Informáciu primátora o uskutočnenom rokovaní so zástupcami SEVAK, 

a. s., Žilina vo veci pripojenia rodinných domov na verejnú kanalizáciu 
na ulici Rajecká cesta v miestnej časti Poluvsie 

5/  Vyhodnotenie pracovných rokovaní so SLK Rajecké Teplice, a. s. vo veci 
zámeny resp. kúpy pozemkov

6/  Investičný zámer výstavby Námestia SNP Rajecké Teplice stavebné 
úpravy a novostavba

7/  Audítorskú správu o výsledku overenia hospodárenia mesta za rok 
2007

8/  Informatívnu správu o zavedení eura v podmienkach Mesta Rajecké 
Teplice

9/ Žiadosť Tibora Pialu o napojenie na jestvujúcu kanalizáciu na ul. Rajecká 
cesta 1/64

10/ Žiadosť p. Knapca Ľuboša a Knapcovej Anny, Rozkvet 2010/24, Považská 
Bystrica, p. Kianičku Jozefa, Poluvsie 187, Rajecké Teplice,  p. Krajčiho 
Dušana a Krajčiovej Zuzany, Ul. 1. mája 335/12, Rajecké Teplice vo 
veci prehodnotenia ceny pozemkov. MsZ trvá na pôvodnom uznesení 
č. 5/2008

II.  Schvaľuje
1/  Úväzok  0,2 z pracovného času pre hlavného kontrolóra  Mesta Rajecké 

Teplice na nové funkčné obdobie od 22. 12. 2008 
2/  VZN č. 50/2008 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou v Meste Rajecké Teplice v miestach, kde je verejná kana-
lizácia vybudovaná 

3/ a/ Prevod kanalizačného zberača DN 600 od šachty Š 9 po šachtu Š 25
         v k. ú. Poluvsie pre SEVAK, a.s. Žilina
 b/ Odstúpenie investičných práv na stavbe „Kanalizačný zberač I. etapa“
     N 600 v k.ú. Poluvsie od Š 9 po Š 31 na vydané stavebné povolenie
     č. ZP-2/3272/ Lp na SEVAK, a.s. Žilina
4/  Prevod kanalizačného zberača PVC DN 200, dĺžka 149,0 m v k. ú. Rajecké 

Teplice, Ul. Lúčna s pripojením na Ul. 1. mája pre SEVAK, a. s. Žilina 
5/  Predaj akcií Slovenských liečebných kúpeľov Rajecké Teplice, a. s. vo 

vlastníctve Mesta Rajecké Teplice v počte 4366 akcií za cenu 1.000,-Sk/
akcia pre Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s. celkom za 
cenu 4.366.000,- Sk (144.924,64 €)

6/  Zámenu a odpredaj pozemkov  medzi Mestom Rajecké Teplice a  Slovenské 
liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s. v súlade s GP č. 1300/08 p. č. KN 
562/6 o výmere 239 m2 a v súlade s GP č. 282/08 p. č. KN 45/2 o výmere 
15 m2, p. č. KN 45/3 o výmere 5 m2, p. č. KN 34/3 o  výmere 225 m2, p.č. 
KN 34/4 o  výmere 13 m2, p.č. KN 33/3 o výmere 62 m2, p.č. KN 33/4 
o výmere 276 m2, p. č. KN 26/2 o výmere 29 m2 a p.č. KN 26/3 o výmere 
4 m2   spolu 868 m2 vo vlastníctve Slovenské liečebné kúpele Rajecké 
Teplice, a.s. za pomernú časť z pozemku p.č. KN 561/3 o výmere 3586 

POĎAKOVANIE
Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie 
ďakuje Mestu Rajecké Teplice, po-
slanom mestského zastupiteľstva, 
sponzorom a všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili o dôstojný 
priebeh osláv 80. výročia založenia 
DHZ Poluvsie. Tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu. 

   Jozef Knapec, predseda DHZ

Ženy – ženám

... je názov pre stretnutie zástupkýň 
organizácií Únie žien Slovenska 
v okrese. Pripraví ho vždy iná ZO. 
13. 7. 2008 to boli Rajecké Teplice. 
Cieľom bolo poznanie práce ZO, 
výmena skúseností, inšpirácia pre 
činnosť vo vlastných podmienkach. 
Privítali sme ženy zo ZO v Žiline, 
Varíne, Tepličke, Stráňavách a Lie-
tave. Prítomný bol aj primátor mesta 
Rajecké Teplice pán Peter Dobeš 
a koordinátorka ÚŽS v našom kraji  
pani A. Kuniaková.
Pekné priestory pre rokovanie po-
skytol hotel Talisman. Predstavili 
sme činnosť našej organizácie, 
z vystúpenia pána primátora sa prí-
tomní hostia dozvedeli zásadné in-
formácie z histórie Rajeckých Teplíc. 
Vyhodnotené boli aktivity centra ÚŽS, 
ktorých sa v priebehu roka zúčastnili 
aj naše členky.
V diskusii sa hovorilo o potrebe ak-
tivít smerom k mládeži na obciach 
i mestách, kladne bolo hodnotené 
aj  zavedenie školských rovnošiat 
na niektorých stredných školách 
v kraji s odporučením postupne ho 
rozširovať v sieti škôl. Podujatie 
sponzorsky podporili aj Slovenské 
liečebné kúpele Rajecké Teplice, 
ktoré poskytli možnosť kúpania v KD 
Aphrodite pre našich hostí. 

                     Mgr. Viera Vitkovápokračovanie na strane 3
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m2 vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice. Zvyšok pozemku p.č. KN 561/3 
o výmere 2718 m2 odpredáva pre Slovenské liečebné kúpele Rajecké 
Teplice, a. s., Tichá 34, 811 02 Bratislava za cenu 2000,- Sk/m2 spolu 
5.436.000,- Sk (180.442,14 €), všetko v k.ú. Rajecké Teplice

7/  Predaj pozemkov v súlade s GP č. 1535/08  p.č. KN 270/1 o výmere 133 
m2, p.č. KN 271 o výmere 235 m2 a p.č. KN 272/1 o výmere 229 m2 v k.ú. 
Rajecké Teplice za cenu 3.005,00 Sk/m2 celkom za cenu 1.793.985,- Sk 
(59.549,39 €) pre Petra Kasáka a Janku Kasákovú, bytom Lúčky 276, 
013 13 Rajecké Teplice

8/  Kúpu pozemku v súlade s GP č. 193/07 p.č. KN 179/3 o výmere 163 m2 
v k.ú. Rajecké Teplice za cenu 70,-Sk/m2 od Marie Čičkovej,  Rudolfa 
Súľovského 355/9, 013 13 Rajecké Teplice, Jozefa Čičku, Rudolfa 
Súľovského 355/9, 013 13 Rajecké Teplice a Anny Kováčechovej, 
Legionárska 222/3, Žilina celkom za cenu 11.410,- Sk (378,74 €) 

9/  Financovanie schváleného projektu „Spoznávanie Rajeckej doliny”, 
kód projektu 14310200002,  z vlastných zdrojov vo výške 228.200,- Sk 
(7.574,85 €) t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov

10/ Predaj dvojkomorového lisu v.č. LB 0512, jednokomorového lisu v.č. 
014104, váhy v.č. 7813441 spolu za cenu 330.000,- Sk (10.953,99 €) 
pre Združenie Rajecká dolina 

11/ Sadzbu za prenájom MINIIHRISKA vo výške 300,- Sk/hod. (9,95 €) 
s výnimkou

 – detí a mládeže do 18 rokov s trvalým pobytom v meste
 – tréningovej činnosti členov TJ - VTJ Rajecké Teplice - Konská       
12/ Finančnú spoluúčasť obcí vo výške 5 % na zakúpenie vozidla a štiep-

kovača pomerným príspevkom 10,- Sk na obyvateľa v celkovej výške 
29.420,- Sk (976,56 €)

13/ Vypracovanie koncepcie rozvoja informačného systému samosprávy – KRIS 
Mesta Rajecké Teplice  firmou Biterap, Zvolenská 32, Bratislava

14/ Štúdiu parkovania na sídlisku Ul. Pionierska 
15/ Projektovú dokumentáciu „Rajecké Teplice - Poluvsie chodník pozdĺž 

cesty 1/64“ 
16/ Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu „Námestie 

SNP Rajecké Teplice” - stavebné  úpravy a novostavba
17/ Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu 

Námestie SNP Rajecké Teplice bez novostavby bytového domu s poly-
funkčným parterom v rozsahu nutnom pre potrebu žiadosti na získanie 
investičných prostriedkov z ROP

18/ Použitie finančných prostriedkov vo výške 0,7 mil. Sk (23.235,74 €) 
z účelového fondu zdravotného strediska na komplexnú výmenu okien 
a dverí na budove Zdravotného strediska Mesta Rajecké Teplice

III. Zamieta

1/  Žiadosť Ondreja Knapca, Poluvsie 138, 013 13 Rajecké Teplice o de-
montáž retardéra pred MŠ Poluvsie

IV. Odporúča

1/  Primátorovi mesta zabezpečiť k 01. 01. 2009 vypracovanie všetkých 
znení VZN Mesta Rajecké Teplice a ostatných dokumentov mesta tak, 
aby peňažné údaje v nich uvedené boli zobrazené v mene euro podľa 
stanoveného konverzného kurzu a postupu zaokrúhľovania v súlade 
s pravidlami pre prechod na euro

XII. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Spoločenská kronika
Narodení

Berenika Mária Verešová  15. 7. 2008
Simona Czánová   4. 8. 2008
Lucia Truchlíková   8. 8. 2008
Dorian Hazlinger 16. 8. 2008

Manželstvo uzavreli

Ing. Eva Kohútová a
Miroslav Očadlík 26. 7. 2008
Jana Guttenová a
Michal Ďuriš 2. 8. 2008
Ivana Šišoláková a
Juraj Portašík 2. 8. 2008
Ivana Maršalová a
Lukáš Jakabovič  2. 8. 2008

Opustili nás

Karol Migát 30. 7. 2008
Františka Štrbáková 25. 8. 2008
Pavel Brodňan 16. 9. 2008
Anna Tichá  18. 9. 2008

Mestská knižnica 
informuje

Mestská knižnica sa pripravuje 
na spustenie nového knižničného 
systému. Tento systém by mal byť 
spustený od 1. októbra 2008.

Od 8. septembra je tiež vynove-
né triedenie náučnej literatúry, ktoré 
značne čitateľom zjednoduší prácu 
v hľadaní potrebných titulov. Novinkou 
od tohto dátumu je tiež nová sekcia: 
Historické romány.

Pozývame všetkých čitateľov aj 
občanov, ktorí ešte čitateľmi nie sú, 
aby si prišli spríjemniť chvíle oddychu 
aj do našej knižnice.

Tešíme sa na vás!

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

pokračovanie zo strany 2

pokračovanie na strane 4
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V.  Poveruje
1/  Primátora mesta, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 z. č. 369/1990 Zb. za-

bezpečil zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Mesta Rajecké 
Teplice na úradnej tabuli Mesta Rajecké Teplice a na internetovej stránke 
mesta

2/  Primátora mesta rokovať s vedením SEVAK, a. s. Žilina:
 –  o podmienkach prevodu vybudovaného úseku kanalizačného zberača 

DN 600 v k. ú. Poluvsie od šachty Š 9 po šachtu Š 25 do majetku 
SEVAK, a. s., Žilina

 –  o podmienkach dobudovania chýbajúceho úseku kanalizačného zberača 
od šachty Š 25 po rodinný dom č. s. 231 na ulici Rajecká cesta

 –   o podmienkach prevodu kanalizačného zberača PVC DN 200, dĺžka 
149,0 m v k. ú. Rajecké Teplice, Ul. Lúčna s pripojením na Ul. 1. mája 
pre SEVAK, a. s. Žilina

VI. Ukladá
1/  MsÚ uskutočniť prieskum záujmu o parkovacie miesta na sídlisku Ul. 

Pionierska a na základe výsledkov prieskumu navrhnúť plán parkova-
nia

2/  MsÚ dopracovať PD „Rajecké Teplice - Poluvsie chodník 1/64“ nasle-
dovne:

 – doplniť chodník pred  COOP Jednota
 – vyriešiť autobusovú zastávku smer RT - Žilina
3/  MsÚ vypracovať štúdiu dobudovania verejnej kanalizácie (splaškovej  

a dažďovej) v nadväznosti na zrealizované kanalizačné zberače v Meste 
Rajecké Teplice

4/  Účelovo viazať finančné prostriedky získané odpredajom pozemkov medzi 
Mestom Rajecké Teplice, SLK Rajecké Teplice, a. s. a p. Petra a Janky 
Kasákovej

VII. Vyhlasuje
1/  Deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice na 22. 

12. 2008 t. j. v pondelok o 18,00 hod. v zasadačke MsÚ,  pričom voľba 
sa uskutočni v rámci programu mimoriadneho zasadnutie MsZ

VIII. Ustanovuje
1/  Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta 

Rajecké Teplice a náležitosti prihlášky podľa prílohy č. 1

IX. Súhlasí
1/ S vydaním záväzného stanoviska na zmenu stavby pred dokončením 

pre objekt „Kanalizačný zberač I. etapa“ DN 600 v k. ú. Poluvsie od Š 9 
po Š 31 na vydané stavebné povolenie č. ZP-2/3272/Lp vo veci zmeny 
jednotnej kanalizácie na splaškovú kanalizáciu 

X. Ruší
1/ Uznesenie MsZ č.3/2007 v časti II, bod 3/

1998 – 2008
10. výročie založenia

neziskovej organizácie

ÁNO PRE ŽIVOT
Deň otvorených dverí

v Domove Gianny
B. Mollovej

Posledný júnový deň sme v Do-
move Gianny B. Mollovej „otvorili 
dvere“ všetkým našim priateľom, 
spolupracovníkom, dobrodincom 
i celej verejnosti. Navštívili nás zá-
stupcovia Žilinského samosprávne-
ho kraja, Obvodného úradu v Žiline, 
predstavitelia samospráv Rajeckého 
regiónu, spolupracovníci zo sociálnej 
oblasti, zástupcovia niektorých mi-
movládnych organizácií Rajeckého 
regiónu a nechýbali ani naši dobro-
voľníci. Našim hosťom sme ukázali 
domov, komunitné centrum, chránenú 
dielňu. Porozprávali sme sa o činnos-
ti a plánoch, tiež o našich aktivitách 
s dobrovoľníkmi. Zároveň sme sa im 
touto formou mohli poďakovať za do-
terajšiu spoluprácu. V tomto roku si 
nezisková organizácia Áno pre život 
pripomína 10. výročie založenia. Deň 
otvorených dverí bol jednou z aktivít, 
ktoré pri tejto príležitosti organizu-
jeme. 

Dňom otvorených dverí sme 
ukončili projekt podporený Nadáciou 
pre deti Slovenska v rámci programu 
Hodina deťom, ktorého hlavným cie-
ľom bola práca s dobrovoľníkmi. Naši 
dobrovoľníci sú mladí ľudia z celého 
Rajeckého regiónu, väčšinou sú to 
študenti miestnych gymnázií. Chceme 
im touto cestou úprimne poďakovať 
za ich nezištnú pomoc a čas, ktorý 
venovali deťom z Domova Gianny 
B. Mollovej. 

XII. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

POZVÁNKA
Nezisková organizácia ÁNO PRE ŽIVOT

Vás pozýva na benefičný koncert,
ktorý sa koná pri príležitosti 10. výročia svojho založenia
dňa 24. 11. 2008 o 19,00 h v Mestskom divadle v Žiline.

Viac informácií na: www.anoprezivot.sk.

pokračovanie zo strany 3
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Hody a 80. výročie DHZ v Poluvsí

Oslavy 80. výročia založenia DHZ v Poluvsí začali 4. júla 2008 slávnostnou schôdzou, na ktorej, okrem 
členov DHZ, boli prizvaní zástupcovia a členovia predsedníctva OV DHZ v Žiline p. Viliam Kyšo, p. Václav 
Baroniak, p. Ján Remenec, primátor mesta Rajecké Teplice p. Peter Dobeš, prednosta mestského úradu 
p. Igor Pažický, zástupca starostky z družobnej obce Poluvsie p. Martin Šujan a sponzori.

Po prečítaní správy o činnosti boli odmenení a vyznamenaní členovia DHZ. 
Za príkladnú prácu:
 Daniel Chovanček, Albert Piala, Emil Katrena, Alexander Vdovičík, Martin Janura, Jaroslav Vdovičík
Za zásluhy: Anton Kianička, Jozef Knapec 
Za mimoriadne zásluhy: Štefan Brodňan

Po skončení slávnostnej schôdze nasledovala zábava pod holým nebom až do rána, na ktorej sa zabávali 
nielen členovia DHZ, ale aj občania. Do tanca hrala kapela Rytmus.

Ďalší deň pokra-
čovala hodová sláv-
nosť svätou omšou, 
na ktorej bola po-
sviacka novej zástavy 
DHZ. Na sv. omši boli 
účastní aj členovia 
DHZ z okolitých obcí. 
Po obede sa rozprúdi-
la zábava, v ktorej sa 
striedali kapely, ktoré 
pred 25 rokmi pôsobili 
v Poluvsí: POLLUX, 
POLLUX 1, Malý 
POLLUX, NEON a 3+3. 
Nemožno zabudnúť na 
vystúpenie FS Lubená 
a DHZ z družobnej 
obce Poluvsie.

Všetkým patrí 
srdečná vďaka. 

„SME KĽÚČOM DO BUDÚCNOSTI“,
je motto nášho nového školského vzdelávacieho programu, ktorý sme prijali v novom školskom roku 
2008/2009 v zmysle nového štátneho školského vzdelávacieho programu. 

Tento vyplýva z nového školského zákona. Začala sa reforma školstva, ktorá sa v tomto školskom roku dotkne 
hlavne žiakov prvého a piateho ročníka. Cieľom školy je zamerať sa na posilnenie prírodovedných predmetov, tech-
nickej výchovy a informatiky vzhľadom na to, že v tomto regióne sa nachádza množstvo škôl, ktoré sú technického 
zamerania a uplatnenie absolventov je možné v strojárenskom, chemickom, dopravnom odvetví, čím zabezpečíme 
uplatnenie našich žiakov v praxi.

Druhého septembra sa otvorili školské brány a začal sa nový školský rok 2008/2009. Žiaci sa vrátili oddýchnutí 
späť k svojim povinnostiam. V našej škole sme privítali 21 nových žiakov prvého ročníka, ktorí s nadšením a oča-
kávaním zasadli do školských lavíc. Do pedagogického zboru sme prijali troch nových pedagógov, vyučujúcich 
anglický jazyk, telesnú a náboženskú výchovu. V rámci prijatých zmien vyplývajúcich z nového školského zákona 
je na našej škole 16 tried, ktoré navštevuje 374 žiakov. Zmeny sa týkajú aj učebných osnov, vzdelávacích štandar-
dov, rozsahu vyučovacích hodín niektorých vyučovacích predmetov, počtov žiakov v triedach, vyučovanie prvého 
cudzieho jazyka v treťom ročníku, druhého cudzieho jazyka v piatom ročníku. Postupné zavedenie týchto zmien 
si bude vyžadovať pedagogickú profesionalitu všetkých pedagógov. Môžeme sa pochváliť, že všetky vyučovacie 
predmety sú vyučované na 95 % odborne.

Želám všetkým pedagógom veľa síl, pevné zdravie a trpezlivosti vo svojej náročnej práci. Taktiež našim 
žiakom veľa školských úspechov v novom školskom roku.

                                                                            Mgr. Zuzana Výbochová, učiteľka ZŠ v Rajeckých Tepliciach
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Rozlúčka so škôlkou
Vo štvrtok 26. 6. 2008 sa v elokovanej triede MŠ 

v Poluvsí konala MATURITA PREDŠKOLÁKA. 
Desať predškolákov odpovedalo na otázky v troch 

kolách: 
1. otázky z rozvíjania poznania
2. otázky z matematických predstáv
3. múdre veci malých detí.
Maturitnú komisiu tvorili pani riaditeľka V. Poliačková, 

pani učiteľky M. Barčiaková a V. Muráriková.
Všetci zmaturovali, dostali vysvedčenie, na pamiatku 

darčeky, ktoré sa im zídu v septembri v škole a ešte aj 
sladkú odmenu (dve torty od mamičiek). 

Predškoláci majú aj tablo, na ktoré sa môžete pozrieť 
v predajni Jednota v Poluvsí.

Po Maturite nasledovala rozlúčka so škôlkou. 
Predškoláci si pripravili program s pesničkami a bás-
ničkami. Pri pesničke ...zbohom škôlka... sa zalesklo 
nejedno oko rodiča. Počas programu som rekapitulovala  
4 roky strávené v škôlke a bolo mi ľúto, že sa to končí. 
Uvedomila som si, že z maličkých detičiek, ktoré nastúpili 

do škôlky pred tromi - štyrmi, rokmi sa stali veľkí pred-
školáci, pripravení popasovať sa s povinnosťami v škole. 
Za ten čas strávený v škôlke sa toho veľa naučili. Okrem 
množstva pesničiek, básničiek, tančekov sa naučili aj 
samostatnosti, trpezlivosti, mnohí sa naučili rozprávať, 
poprosiť, poďakovať, natrieť si chlebík nátierkou, naliať 
čaj do pohára, zaviazať šnúrky, neskákať druhému do 
reči ... A za to všetko patrí veľké ďakujem predovšetkým 
pani učiteľkám Milke, Ivke, Veronike ale aj pani školníčkam 
Márii Kianicovej a Majke Kianičkovej.

Prajem im, aby ich práca v školstve bavila aj naďalej, 
aby ju robili s láskou a trpezlivosťou ako doteraz.

Školákom prajem veľa síl pri plnení každodenných 
povinností, ktoré im pribudnú pri nástupe do školy, veľa 
chuti do učenia a spoznávania nového, nepoznaného, 
dobrý kolektív a trpezlivú pani učiteľku.

Rodičom  prvákov prajem pevné nervy a trpezlivosť 
pri úlohách, dostatok času na vysvetľovanie a precvičo-
vanie učiva. A všetkým veľa veľa zdravia.

...zbohom škôlka...                 Ľubica Hoskovcová

Na konci minulého školského roku sa vedenie 
školy rozhodlo usporiadať Slávnostnú akadémiu pre 
5. až 9. ročník, na ktorej boli ocenení žiaci školy 
za rôzne aktivity, napríklad: prospech, dochádzka, 
zapájanie sa do mimoškolskej činnosti, zber odpa-
dových surovín a podobne.

Ceny zakúpila Alizea - radosť deťom, n. o., ktorá 
podporuje aj talentované a aktívne deti.

Hlavným cieľom Akadémie bolo, aby sa deti spoznali 
medzi sebou, aby vedeli, čo dokážu ich spolužiaci, ktorí 
z nich sú v niečom výnimoční.

Som veľmi rada, že som sa mohla tejto akcie zúčastniť 
ako hosť. Videla som krásny a pestrý kultúrny program, 
ktorý bol nielen výborne pripravený, ale aj samotné pre-
vedenie bolo dokonale načasované.

Vystupovali aj žiaci  prvého stupňa. Druháci spievali 
spolu s deviatakmi. Ďalšie deti predviedli milý tanec a 
zaspievali veselé pesničky. Potom nasledovali tance, 
recitácie, hry na rôznych hudobných nástrojoch, piesne, 
jednoducho program na profesionálnej úrovni. Výborné 
bolo aj žiacke obecenstvo. Deti spontánne povzbudzo-
vali svojich spolužiakov a vytvárali príjemnú atmosféru. 

Na záver nás trochu dojali 
deviataci, ktorí sa lúčili so 
svojou školou, triednymi 
učiteľmi a spolužiakmi.
Prvý ročník Slávnostnej 
akadémie bol veľmi vy-
darený. Nemôžem me-
novať všetkých, ktorí sa 
podieľali na jej zdarnom 
priebehu, ale chcem po-
ďakovať tým, ktorí sa na 
nej zúčastnili: deťom za 
ich snahu, vedeniu školy 
a pedagógom za prípra-
vu, oddeleniu kultúry 
na mestskom úrade za 
spoluprácu. 
Dúfam, že o rok sa táto 
akcia bude konať zno-
vu.

       Alica Jančíková

Školská akadémia
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Materská škola má novú triedu
28. august 2008 sa zapíše do kroniky našej materskej školy veľkými písmenami. V ten deň sa konalo 

slávnostné otvorenie novej 3. triedy materskej školy na Ul. Osloboditeľov v Rajeckých Tepliciach.
Trieda sa nachádza v priestoroch bývalej kuchyne, skladu na potraviny, kancelárie pre vedúcu školskej jedálne. 

Od 2. 9. 2004 sa strava pre deti aj zamestnancov MŠ dováža zo školskej jedálne pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach, 
tým sa tieto priestory uvoľnili a ich rekonštrukciou vznikla nová trieda s kapacitou 20 detí.

Veľkú zásluhu na vytvorení triedy má Mesto Rajecké Teplice. Vďaka nemu sa rozšírila kapacita MŠ 
a môžeme vyhovieť všetkým rodičom, ktorí majú záujem umiestniť svoje dieťa v tomto predškolskom 
zariadení.

V nových priestoroch sa nachádza vstupná chodba, šatňa, trieda so spálňou, hygienické a sociálne zariadenia 
pre deti a učiteľky. Všetky miestnosti sú vybavené novým nábytkom a hračkami.

Slávnostného otvorenia sa zúčast-
nili zástupcovia mesta, základnej ško-
ly, súčasní aj bývalí zamestnanci MŠ, 
rodičia a deti, ktoré pekným kultúrnym 
programom spríjemnili tento deň.

Slávnostný akt prestrihnutia 
pásky uskutočnil primátor mesta 
RNDr. Peter Dobeš, riaditeľka MŠ 
Vlasta Poliačková a predsedníč-
ka SPV regiónu Žilina PaedDr. 
Svetoslava Blahušiaková.

Tým bola nová trieda odovzdaná 
do užívania. Našim deťom prajeme, 
aby sa v nej cítili príjemne, tešili sa na 
každý deň prežitý v kolektíve svojich 
kamarátov, boli šťastné a v ich očkách 
vždy žiarila radosť.

 Anna Knapcová, 
 Mária Pažičanová, 
 učiteľky 3. triedy

Zavedenie eura na Slovensku
Ako si vymeniť peniaze?

Najjednoduchším spôsobom je uložiť si peniaze pred zavedením eura na účet do banky, kde budú au-
tomaticky prevedené na euro. Po zavedení eura budú komerčné banky bezplatne vymieňať korunové mince do 
konca júna 2009, bankovky do konca roku 2009. Banky budú môcť obmedziť bezplatnú výmenu korún za eurá podľa 
počtu vymieňaných bankoviek či mincí, limit na bezplatnú výmenu však nesmie byť nižší ako 100 kusov. Národná 
banka Slovenska bude vymieňať mince do konca roku 2013, teda ďalších päť rokov a bankovky neobmedzene.

Čo je duálne (dvojaké) zobrazovanie cien?

Duálne zobrazovanie cien znamená vyjadrovanie peňažných hodnôt v korunách aj v eurách súčasne. 
Duálne zobrazovanie cien je povinné od 24. augusta 2008. Táto povinnosť potrvá do 31. 12. 2009. Pokračovanie 
duálneho zobrazovania po tomto období bude dobrovoľné. Duálne zobrazovanie sa bude vyžadovať všade, kde 
sa občanovi uvádza peňažná čiastka, teda okrem cien v obchodoch aj mzdy, dôchodky, sociálne dávky, bankové 
účty, faktúry, cenové ponuky, katalógy, atď. Ceny budú prepočítané podľa konverzného kurzu 1 € = 30,126 Sk  
a zaokrúhlené podľa nasledujúcich pravidiel:
1.  V podnikateľskom sektore sa používa pri prepočítavaní matematické zaokrúhľovanie – príklad: Cena dámskych 

nohavíc v obchode je 525,- Sk. Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk. Cena po prepočte bude 17,43 €.
2.  Vo verejnej správe (obce, mestá) sa pri prepočítavaní používa nasledovný systém zaokrúhľovania: 
 a)  „Platbou zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor“ – príklad: 

Pani Nováková má dostať sociálnu výpomoc z obce v sume 525,- Sk. Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk. 
Suma, ktorú má pani Nováková dostať, predstavuje 17,43 €. 

 b)  „Platbou do štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol“ – príklad: 
Pani Nováková má obci zaplatiť daň za psa vo výške 525,- Sk. Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk. Suma, ktorú 
má pani Nováková zaplatiť, predstavuje 17,42 €.
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Našu krajinu „zdobí“ množstvo nelegálnych sklá-
dok, ktoré hovorovo nazývame čierne alebo divoké 
skládky.  Aj v katastroch Rajeckých Teplíc a Poluvsia sa 
občas takéto skládky vyskytujú. Popri negatívnom vplyve 
na životné prostredie a estetický vzhľad sa k nelegálnym 
skládkam pridávajú ďalšie problémy. Tak je tomu napr. 
pri vývoze odpadu na skládku, ktorá sa síce nachádza 
už v k. ú. Stránske, ale vozidlá prechádzajú za účelom 
vývozu odpadu ulicami Zátočná, Osloboditeľov a ďalšími. 
Komunikácie sú znečistené blatom z vozidiel, odpadom, 
ktorý sa sype z vozidiel pri prejazde, a tiež zalietavajúcim 
materiálom zo skládok (najmä ľahký stavebný odpad, 
plasty, PET fľaše a pod.).

Podľa § 18 ods. 3 zákona o odpadoch (Zákon NR 
SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) sa zakazuje uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste 
určenom v súlade s týmto zákonom, v opačnom prípade 
ide o protiprávne konanie.

Veľkokapacitné kontajnery
Mesto Rajecké Teplice v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a jeho následných noviel organizuje 
vývoz objemového odpadu a drobného stavebného odpadu v uvedených termínoch a určených miestach:

Umiestnenie kontajnerov      Termíny
POLUVSIE:
 1)  Otočňa na hornom konci   06. 10. - 08. 10. 08  (pondelok - streda)
 2)  Kultúrny dom     06. 10. - 08. 10. 08  (pondelok - streda)
 3)  za mostom pri Rajčanke   06. 10. - 08. 10. 08  (pondelok - streda)
 4)  pri potravinách COOP Jednota   09. 10. - 12. 10. 08  (štvrtok - nedeľa)
RAJECKÉ TEPLICE: 
 1) Ul. Zátočna pri č. d. 223   09. 10. - 12. 10. 08  (štvrtok - nedeľa)
 2) Ul. Osloboditeľov za kúpaliskom  09. 10. - 12. 10. 08  (štvrtok - nedeľa)
 3) Pri Bystričke oproti letcom    13. 10. - 15. 10. 08  (pondelok - streda)
 4) Ul. Kuneradská vedľa garáží MsÚ  13. 10. - 15. 10. 08  (pondelok - streda)
 5) Ul. Pionierska za bytovkami OSBD  13. 10. - 15. 10. 08  (pondelok - streda) 
 6) Ul. Školská medzi bytovkami 150 – 152  16. 10. - 19. 10. 08  (štvrtok - nedeľa)
 7) Ul. 30. apríla (bývalý Motel u Marcela)  16. 10. - 19. 10. 08  (štvrtok - nedeľa)
 8) Ul. Lesná za ObZS    16. 10. - 19. 10. 08  (štvrtok - nedeľa)

Žiadame občanov, aby dodržiavali termíny zberu objemového a drobného stavebného odpadu a do kon-
tajnerov nedávali nebezpečný odpad (akumul. batérie, televízory, motorové oleje, elektronický šrot a pod.) 
a taktiež odpad, ktorý separujeme (železný šrot, sklené črepy, PET obaly - fľaše a papier).

Vyzývame občanov, aby sa nepodieľali na tvorbe 
nelegálnych skládok odpadu a aby s odpadmi nakla-
dali v súlade s platnou legislatívou (bližšie informácie 
o nakladaní s odpadmi získate u pracovníkov mesta).

Ukladať pokuty za umiestňovanie odpadov na miesta, 
ktoré nie sú na to určené, ako aj nariadiť odstránenie 
nedostatkov, je možné len v prípadoch, ak sa orgánom 
kontroly podarí zistiť konkrétneho vinníka.

Postihovaný nemusí byť len pôvodca odpadu, ale 
napr. aj ten, kto neurobil dostatočné opatrenia na ochranu 
svojej nehnuteľnosti a pod.

V mnohých prípadoch sa vinník nenájde, a preto, ak 
ide o komunálne alebo drobné stavebné odpady, musí 
zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu zabezpečiť na 
vlastné náklady obec.

Občania (firmy), ktorí v našom meste vytvárajú nele-
gálne skládky odpadov, teda okrem životného prostredia 
zaťažujú aj spoločný mestský rozpočet.

Na skládky sme krátki?

Prosba občanov o spoluprácu
Oddelenie kultúry a vzdelávania v Rajeckých Tepliciach pripravuje v budúcom roku výstavu pod názvom 

„Ženské kroje obcí Združenia Rajeckej doliny“.
Snažíme sa o zachovanie, prípadne rekonštrukciu krojov z 24 obcí Rajeckej doliny.
Keďže Rajecké Teplice sú kúpeľné mesto, nie sú známe správy o tom, že by sa tu nosil kroj, skôr to bol určitý 

typ meštiackeho odevu.
Prosíme ochotných občanov nášho mesta o poskytnutie starých fotografií, na ktorých by mohol byť zachy-

tený odev okolo roku 1920 a starší. Prípadne, ak niekto vlastní takýto odev, prosíme o jeho zapožičanie na túto 
výstavu.

Kontaktujte nás v Mestskej knižnici alebo na Oddelení kultúry a vzdelávania  
na telefónnom čísle 041/509 90 68 alebo mailom kniznica@rajecke-teplice.sk                   

                                                                                                                                                           Ďakujeme. 
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Povinnosť občanov
V zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra 
SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o označovaní ulíc a iných 
verejných priestranstiev a o číslo-
vaní stavieb, sú občania povinní 
umiestniť súpisné číslo domu na 
viditeľnom mieste domu.

Celoslovenské finále
ROLAND V - AKORDEÓN

V júni 2008 sa konalo v Rajeckých Tepliciach základné kolo celosloven-
skej súťaže akordeonistov Roland V – akordeón, kde odborná porota vybrala 
piatich súťažiacich, ktorí postúpili do finále (19. septembra 2008) a bojovali 
o hlavnú cenu digitálny akordeón v hodnote 140.000,- Sk (4.647,15 €).

Finále súťaže sa organizovalo ako verejný koncert a z piatich súťažia-
cich sa zúčastnili štyria. Víťazom sa stal Michal Červienka z Heľpy, ktorý 
bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále tejto súťaže v Ríme. 
Srdečne blahoželáme.

Organizátor súťaže: Mesto Rajecké Teplice, fy ROLAND, fy DAN 
ACOUSTIC s.r.o.

Cyklistické cestné 
kritérium

Cyklistický spolok Žilina v spolu-
práci s mestom Rajecké Teplice 
pripravil atraktívne športové podu-
jatie - cyklistické cestné kritérium 
„Rajecké Teplice 2008“, ktoré sa 
konalo v sobotu 16. augusta 
2008.

Preteky boli pre žiakov zaradené 
do hodnotenia celoštátnej kritérijnej 
ligy a pre juniorov ako súčasť medzi-
národných etapových pretekov Cena 
Slovenska – 3. etapa.

Pred hlavnou súťažou sa usku-
točnili cyklistické preteky pre deti vo 
veku do 15 rokov z Rajeckých Teplíc 
a okolia.

Víťazom celoštátnej krité-
rijnej ligy sa stal Erik Baška 
z klubu MTB Dohňany a 3. etapu 
pretekov Cena Slovenska vyhral 
Maxim Toporishchev  z Grimexu 
Moskva. Výsledkové listiny nájdete 
na www.rajecke-teplice.sk

Súťažiaci: zľava: Michal Červienka, Andrej Pleštinský, Martin Jáňa, Silvia Cséfalvayová

Restaurant Encián
KUPÓN NA 10 % ZĽAVU

na spoločenské udalosti,
svadby, rodinné oslavy, 
posedenia na záver roku,

smútočné posedenia KU
PÓ
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Restaurant Marco
2+1 ZDARMA

Pri objednávke troch pízz,
alebo troch hlavných jedál,

tretie ZADARMOKU
PÓ
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RM
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Srdečne Vás pozývame  
do reštaurácie Encián a Pizzérie Marco

Usporiadame pre Vás:
spoločenské podujatia, svadby, rodinné oslavy,
smútočné posedenia, posedenia na záver roku.

Pre čitateľov Spravodajcu sme pripravili AKCIE - kupóny na zľavu. 

1       2       3       4       5
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Ďakujeme 
všetkým 

partnerom: 
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Šariš, Pneuservis Marák, Drevodom Rajec, 

Stredoslovenská energetika, HMZ Rádiokomunikácie,  
Suzuki, Radio ZET, Prosard

Schválené  Okresným úradom Žilina, odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov, dňa 20. 9. 2000 pod registračným 
č. OÚ 4/2000. Zdarma. Počet výtlačkov 850 ks. Uzávierka čísla 4/08 bola 23. 9. 2008. Informácie: www.rajecke-teplice.sk
Redakcia: mesto Rajecké Teplice, oddelenie kultúry a vzdelávania, tel. 041/5099068, e-mail: kultura@rajecke-teplice.sk
Sadzba a graf. úprava: BLAHA – vydavateľstvo a výroba tlačív, Kálov 3, Žilina, tel. 041/5620621, e-mail: blaha_jozef@energodata.sk
Neprešlo jazykovou úpravou. Tlač: ROSEA Žilina, Športová 7, tel. 041/5622623. Toto číslo sponzoruje ENERGODATA Žilina. 

Kultúrne leto a Letné slávnosti 2008
Informácie

Na organizácii programov kultúrneho leta spolupracuje mesto Rajecké Teplice so Slovenskými 
liečebnými kúpeľmi. Uplynulé leto bolo na akcie ozaj bohaté. Obyvatelia, hostia, návštevníci Rajeckých 
Teplíc si počas 13 týždňov mohli vybrať spomedzi viac ako 40 kultúrnych či športových programov. 
Namiesto slov nech atmosféru kultúrneho leta prinesú fotografie...


