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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 4, september 2007

80. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v Rajeckých Tepliciach
80-ročný dobrovoľný hasičský zbor oslávil 

výročie 30. júna 2007 v Rajeckých Tepliciach. 
Oslavy začali ráno o 8,30 h budíčkom a tak-
tickým cvičením na Námestí SNP, pokračovali 
sprievodom a slávnostnou svätou omšou, na 
ktorej bola posviacka novej zástavy DHZ a in-
sígnií mesta. Popoludní pokračoval program 
vystúpením rockovej skupiny Dráčik a Dychovej 
hudby Stráňanka zo Stránskeho. Hasiči si pripo-
menuli aj neslávne slávnu povodeň v roku 1997 
premietaním dokumentárneho filmu. Ešte aj 
po 10 rokoch niektoré spomienky vyvolané 
zábermi filmu doslova vyrážali dych.

Oslava 80. výročia sa zavŕšila zábavou pod 
holým nebom. Dobrovoľníkom z radu hasičov 
prajeme veľa energie a elánu do ďalších rokov a, 
samozrejme, čo najmenej dôvodov na skutočné 
overovanie si svojich schopností.

Celkové náklady predstavovali sumu 1.098.000,- Sk 
bez realizácie základov a podkladov, ktoré vyfinancuje: 
Mesto Rajecké Teplice 248.000,- Sk, UEFA 200.000,- 
Sk, Ministerstvo školstva 300.000,- Sk, ENERGODATA 
Žilina 100.000,- Sk, SFZ 250.000,- Sk. 
V mene detí a športovcov mesto Rajecké Teplice ďa-
kuje Ing. Vladimírovi BLAHOVI, firma ENERGODATA 
Žilina, za sponzorský dar.
Mesto začalo v mesiaci júl realizovať prípravné práce 
(osadenie stavby, základy, drenáž, podkladové vrstvy) 
a bola zabezpečená dodávka komponentov od nórskej 
spoločnosti SCANSIS a.s. V septembri bola stavba 
odovzdaná spoločnosti HOUSE & FLAT, s.r.o., ktorá 
celé miniihrisko zmontovala. Slávnostná kolaudácia 
za účasti zainteresovaných strán je plánovaná na 26. 
októbra 2007 a miniihrisko bude odovzdané širokej 
verejnosti. Ostáva len dúfať, že vynaložená práca 
bude slúžiť dlhé roky. 

Výstavba miniihriska 2007
Mesto Rajecké Teplice vo februári 2007 podalo projekt na Slovenský futbalový zväz s cieľom vybu-

dovania miniihriska s umelým trávnatým povrchom s rozmerom 33x18 m, ktorý by bol spolufinancovaný 
Slovenským futbalovým zväzom, UEFA, Ministerstvom školstva SR, Mestom Rajecké Teplice a sponzorom 
mesta firmou ENERGODATA Žilina. Vytipovala sa vhodná lokalita na výstavbu, tak aby spĺňala kritériá dané 
SFZ a vstúpilo sa do jednania s vedením Základnej školy, potenciálnymi partnermi projektu a vedením 
miestneho futbalového klubu. Slovenský futbalový zväz 19. júna 2007 oznámil mestu Rajecké Teplice 
úspešnosť podaného projektu a podmienky jeho realizácie.

Dobrovoľný hasičský zbor v Rajeckých Tepliciach oslávil 80. výročie 

Novovybudované miniihrisko s umelým trávnatým povrchom

pri Základnej škole v Rajeckých Tepliciach
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Z uznesenia č. 4/2007  I. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastu-
piteľstva v Rajeckých Tepliciach zo dňa 6. júna 2007 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo:
I.  Berie na vedomie:
1/  Informáciu primátora mesta o zadaní urbanistickej štúdie aktualizácie 

územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice podľa vypracovania 
Ing. Arch. Ján Burian odborne spôsobilý pre obstarávanie ÚPP a ÚPD 
reg. č. 048, máj 2007

II.  Konštatuje že: 
1/  Zadanie pre urbanistickú štúdiu aktualizácie územného plánu sídelného 

útvaru Rajecké Teplice je spracované v súlade s aktuálnymi požiadavkami 
na následné vykonanie zmien a doplnkov v platnej územnoplánovacej 
dokumentácii mesta

2/  Zadanie pre urbanistickú štúdiu aktualizácie územného plánu sídelného 
útvaru Rajecké Teplice je spracované v súlade s požiadavkami na jeho 
obsah podľa ustanovenia § 3, ods. 1) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z.

III.  Schvaľuje:
1/  Zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice pozemky 

p. č. 368 KN o výmere 700 m2  p. č. 369/1 KN o výmere 730 m2, p. č. 
362/3 KN o výmere 193 m2, p. č. 362/4 KN o výmere 302 m2, p. č. 171 
KN o výmere 232 m2 a dom  č. s. 90 postavený na pozemku p. č. 171 KN, 
dom č. s. 39 postavený na pozemku p. č. 368 KN v k. ú. Rajecké Teplice 
zapísaných na LV č. 866 za nehnuteľnosti vo vlastníctve Energodata, 
spol. s r. o., Hodžova 20, Žilina pozemky p. č. 226/1 KN o výmere 2432 
m2  p. č. 226/6 KN o výmere 470 m2  a budovu materská škola postavená 
na pozemku p. č. 226/1 na LV č. 41

2/  Rekonštrukciu objektu č. s. 456 na Ul. Pri Bystričke za účelom vybudovania 
Domova sociálnych služieb

IV.  Súhlasí:
1/  S predloženým Zadaním pre urbanistickú štúdiu aktualizácie ÚPN SÚ 

Rajecké Teplice v súlade s ustanovením § 4, ods. 3) Stavebného zákona
V.  Ukladá:
1/  MsÚ predložiť do stavebnej komisie, mestskej rady a následne do mest-

ského zastupiteľstva harmonogram spracovania aktualizácie územného 
plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice

VI.  Ruší:
1/  Uznesenie č. 3/2007 v časti II, bod 1/

V. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

 

Z uznesenia č. 5/2007 V. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 28. júna 2007 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo:
I.  Berie na vedomie:
1/  Plnenie Uznesenia č. 3/2007 a Uznesenia č. 4/2007 
2/  Informáciu primátora mesta o priebehu výberového konania na riaditeľa 

Základnej školy v Rajeckých Tepliciach
3/  Informáciu o konaní Letných slávností 2007 v dňoch 4. – 5. 8. 2007
4/  Stanovisko Rady školy pri Základnej škole v Rajeckých Tepliciach
5/  Nesúhlas p. Čičkovej Márie, bytom R. Súľovského, Rajecké Teplice s po-

núknutou cenou za odpredaj pozemku pod MK
6/  Stanovisko p. Maximiliána Kasmana a p. Márie Kasmanovej,  bytom 

Gaštanová 3089/50, Žilina k zámene pozemkov
                  pokračovanie na str. 3

Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

I. mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Rekonštrukcia
škôlky v Poluvsí

Mesto Rajecké Teplice v mesiacoch 
júl, august zrealizovalo rekonštrukciu 
priestorov materskej školy – eloko-
vanej triedy Poluvsie. Rozšírilo sa 
sociálne zariadenie pre deti, vybu-
dovala sa zborovňa so sociálnym 
zariadením, zrekonštruovala sa 
výdajňa stravy a kuchynka spolu 
s umyvárňou. Prestavbou triedy sa 
zlepšila hygiena a skvalitnilo sa cel-
kové prostredie pre 25 detí. Celkové 
náklady boli v sume 410.000,- Sk.

Rozdávali sme radosť
10. júla zorganizovali členky Únie žien 
v Rajeckých Tepliciach opäť výlet pre 
deti z Detského domova Domaniža 
do nášho mesta. Vďaka pochopeniu 
a ochote sponzorov prežili deti jeden 
nevšedný prázdninový deň: kúpali sa 
v LD Aphrodite, videli kultúrne vystú-
penie súboru z Lotyšska, pochutnali 
si na pizzi podľa vlastného výberu. 
Do DD si odniesli aj darčeky na špor-
tovanie pre ďalšie prázdninové dni. 
Rozdať radosť deťom, ku ktorým osud 
nebol žičlivý, nám pomohli: SLK a.s. 
Rajecké Teplice, Pizzeria Merito, 
Reštaurácia Marco, Reštaurácia 
Koliba, Penzión Raj, Darčeková 
predajňa – p. Kmetík.
Aj za deti ĎAKUJEME !
                  Mgr. Viera Vitková
                  ZO Únie žien Slovenska

Kúpim byt
v Rajeckých Tepliciach.
Tel. 0905 344 928

Inzercia
Ponúkam za výhodné ceny 

hasiace prístroje, hydrantový 
materiál a ich servis;

výkon technike ochrany proti 
požiarom;

výkon bezpečnostno-technic-
kej služby.

KONTAKT:
0905 344 928

kozakhp@post.sk
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Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

pokračovanie zo strany 2
7/ Cenovú ponuku p. Kataríny Takáčovej, bytom Školská 148, 013 13 Rajecké 

Teplice na odkúpenie pozemku p. č. 1263/6 KN, p. č.1263/12 KN
8/  Žiadosť TJ Rajecké Teplice – Konská o možnosti navýšenia finančného 

príspevku pre činnosť v rámci rozpočtu mesta  
9/  Informáciu primátora Mesta Rajecké Teplice o schválenom projekte 

Miniihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré bude vybudované 
v areáli Základnej školy Rajecké Teplice

10/  Prerokovanie zámeru možného majetko-právneho vysporiadania  pozem-
kov pod futbalové ihrisko

11/  Žiadosť p. Jána Solovica a manželky, bytom Horná č. 3, Rajecké Teplice 
vo veci presmerovania mestského rozhlasu pred jeho rodinným domom 

II.  Schvaľuje:
1/  Mgr. Ing. Martina Guttena za riaditeľa ZŠ v Rajeckých Tepliciach
2/  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Rajecké Teplice na 

roky 2007 – 2013
3/  Doplnok k VZN č. 18 o poplatkoch za úkony vykonávané MsÚ v Rajeckých 

Tepliciach v čl. 2 ods. 9 poplatky za ďalšie úkony
4/  VZN mesta č. 45/2007 požiarny poriadok mesta 
5/  Preventivára požiarnej ochrany mesta p. Martina Kostolného
6/  Vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych 

kontrol:
 – pre Mesto Rajecké Teplice Jána Šimúna, Štefana Remenca a Martina
    Kostolného
 – pre miestnu časť Poluvsie Jozefa Knapca a Jána Januru
7/  Kontrolnú skupinu na vykonávanie preventívnych  protipožiarnych kontrol 

pre Mesto  Rajecké Teplice: pre miestnu časť Poluvsie:
 1.  Ján Šimún   1. Martin Janura
      Ján Hudec       Emanuel Kianička
       2. Milan Remenec   2. Štefan Brodňan
           René Uškovitš       Peter Vdovičík
      3.  Vladimír Takáč   3. Štefan Vdovičík
8/  Kontrolnú skupinu na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

pre Mesto Rajecké Teplice u právnických osôb a podnikajúcich fyzických  
osôb: Viliam Čepčár, TPO, Martin Kostolný, preventivár, Peter Piala, za-
mestnanec mesta

9/  a) Zriaďovaciu listinu Mestského hasičského zboru Rajecké Teplice
 b) Zriaďovaciu listinu Mestského hasičského zboru Rajecké Teplice
     miestna časť Poluvsie
10/  Mesačný poplatok za pobyt žiaka v materskej škole počas letných prázdnin 

vo výške 1000,– Sk za podmienky min. 10-tich prihlásených žiakov
11/ Zámer výstavby novej čerpacej stanice na pozemku p. č. 626/1 k. ú. 

Rajecké Teplice pre spoločnosť VOMS, spol. s r. o. 
12/ Žiadosť Ing. Vladimíra Miniarika s manželkou o výstavbu oplotenia pozemku 

p. č. 193, 194 KN v k. ú. Rajecké Teplice na jestvujúcom oplotení
13/ Kúpu pozemku p. č. Ekn 37 o výmere 101m2 k. ú. Rajecké Teplice za 

celkovú sumu 20.000,– Sk
14/ Príspevok na vydanie CD, hudobnej skupiny CAN ILLUSION BEES vo 

výške 5.000,– Sk z položky 642001 rozpočtovej rezervy. Za podmienky, 
že na obale bude uvedené „Podporené Mestom Rajecké Teplice” so zo-
brazeným logom mesta

15/  V prípade, že Mestské zastupiteľstvo rozhodne o odpredaji pozemkov p. č. 
1263/6 KN, 1263/12 KN v k. ú. Rajecké Teplice, budú tieto nehnuteľnosti 
odpredané p. Kataríne Takáčovej, bytom Školská č. 148, Rajecké Teplice 
za podmienky, že dôjde k dohode o kúpnej cene medzi predávajúcim 
a kupujúcim

                  pokračovanie na str. 4

Škoda na majetku mesta 

Z prečinov poškodzovania a 
ohrozovania prevádzky všeobecne 
prospešného zariadenia a poškodzo-
vania cudzej veci obvinil vyšetrovateľ 
štvoricu mužov z okresu Žilina. 

Štvorica páchateľov vystrájala 
6. 8. 2007 v pondelok po polnoci 
v Rajeckých Tepliciach. Najskôr 
poškodili zvislú zákazovú dopravnú 
značku – zákaz vjazdu všetkých 
vozidiel v oboch smeroch, pod 
ktorou sa nachádzala aj doplnková 
značka. Značku zlomili a nechali 
ležať na chodníku, čím ju urobili 
neupotrebiteľnou. Uvedená značka 
bola umiestnená pred parkoviskom 
mestského úradu, kde plnila svoju 
opodstatnenosť. Páchatelia úmy-
selne ohrozili prevádzku takejto 
verejnoprospešnej značky. 

Okrem toho na námestí v Rajec-
kých Tepliciach rozrezali umelú plachtu 
modrej farby o rozmeroch 10 m x 8 m, 
ktorá bola umiestnená na konštrukcii 
postaveného pódia. Pri lekárni na 
Ulici Rajecká cesta prevrátili dva 
keramické kvetináče, v ktorých sa 
nachádzala výsadba kvetín. Pri 
prevrátení sa poškodili obe výsadby 
a jeden kvetináč sa rozbil. Kvetináče 
s výsadbou kvetov prevrátili aj pri 
tržnici. 

Na budove Mestského úradu 
v Rajeckých Tepliciach poškodili 
štyri vývesné tabule so sklenenou 
výplňou. Štvorica nespratníkov svojím 
správaním spôsobila mestu Rajecké 
Teplice škodu vo výške najmenej 
19.000,- Sk. Za takéto vyčíňanie 
hrozí štvorici obvinených mladíkov 
trest odňatia slobody na jeden až 
päť rokov.

         Policajný zápisník KPZZA

Poďakovanie
Dobrovoľný hasičský zbor  Rajecké 
Teplice ďakuje Mestskému úradu 
a sponzorom za dôstojné a pekné 
oslavy z príležitosti 80. výročia za-
loženia DHZ Rajecké Teplice.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 
ako s občanmi, tak aj s mestom 
Rajecké Teplice.

    Milan Remenec
    predseda DHZ
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Spoločenská kronika
Narodení

Samuel Kšiňan      27. 8. 2007
Eva Dedičová          5. 9. 2007

Manželstvo uzavreli
Janka Kondrčíková
a Jozef Záň                  12. 5. 2007
Ľubica Ďuranová
a Ján Bury  18. 5. 2007
Zuzana Jasenovská
a Marek Lenárd           21. 7. 2007
Miroslava Snopková
a Ing. Vladimír Kašička    21. 7. 2007
Martina Solčanská
a Matej Hulala            28. 7. 2007
Ivana Kubová
a Radoslav Michal      11. 8. 2007
Ing. Eva Karcolová
a Ing. Vladimír Jánošík   13. 8. 2007
Katarína Stranianková 
a Peter Vereš                1. 9. 2007
Anna Uhliariková
a Roman Hirner            1. 9. 2007
Lenka Balušíková
a Ľubomír Repkovský   8. 9. 2007
Mária Brodňanová
a Marcel Sršník             8. 9. 2007
Soňa Prepirová
a Rastislav Slyško           15. 9. 2007

      

Opustili nás
Ján Hama      25. 6. 2007
Anna Slančoková   7. 7. 2007
Zdena Tkáčiková    7. 7. 2007
Božena Michnová   30. 7. 2007
Miloslav Domes      9. 8. 2007
Anna Brodňanová    22. 8. 2007
Milan Sandanus         8. 9. 2007
Pavol Tabak               9. 9. 2007
Katarína Mladšíková   11. 9. 2007

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 3
III.  Odporúča:
1/  Primátorovi mesta menovať do funkcie riaditeľa Základnej školy v Rajec-

kých Tepliciach Mgr. Ing. Martina Guttena
2/  Komisii cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, športu a mládeže 

rokovať s TJ Rajecké Teplice – Konská o spracovaní postupnosti krokov 
pre zabezpečenie jej činnosti 

IV.  Ukladá:
1/  Stavebnému úradu vyzvať spoločnosť VOMS, spol. s r. o. o predloženie 

štúdie výstavby čerpacej stanice so stanoviskom SSC, dopravného in-
špektorátu a Žilinského samosprávneho kraja 

2/  Vedeniu Základnej školy v Rajeckých Tepliciach zabezpečiť vykonanie 
auditu hospodárenia za obdobie od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 na náklady 
ZŠ. T: do 30. 9. 2007

V.  Ruší:
1/ Uznesenie MZ č. 8/99 zo dňa 15. 12. 1999, II. Schvaľuje odst. 4.

VI. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

 

Z uznesenia č. 6/2007 VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 13. septembra 2007 vyberáme:
 

Mestské zastupiteľstvo:
I.  Berie na vedomie:
1/  Plnenie Uznesenia č. 5/2007 zo dňa 28. 6. 2007 
2/  Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Rajecké 

Teplice k 31. 12. 2006 
3/  Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky ZŠ Rajecké 

Teplice k 31. 12. 2006 a k 30. 6. 2007
4/  Žiadosť p. Márie Čičkovej, bytom R. Súľovského č. 355/9,  013 13 Rajecké 

Teplice o majetko-právne vysporiadanie MK a trvá na platnom uznesení 
č. 3/2007

5/  Žiadosť p. Jozefa Moravčíka, bytom Poluvsie č. 163, 013 13 Raj. Teplice vo 
veci obnovy – výstavby novej autobusovej zastávky na Rajeckej ceste

6/  Správu o čerpaní a napĺňaní viacročného rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 
na roky 2007 – 2009 za I. polrok 2007

7/  Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu viacročného rozpočtu Mesta 
Rajecké Teplice na roky 2007 – 2009 za I. polrok 2007

8/  Informatívnu správu o spracovaní aktualizácie  ÚPN SÚ Rajecké Teplice 
(pracovný názov Doplnok č. 7 ÚPN SÚ Rajecké Teplice) podanú obsta-
rávateľom

9/  Postup riešenia havarijného stavu mosta na Štúrovej ulici
10/  Informatívnu správu o vyhodnotení Kultúrneho leta 2007
11/  Informatívnu správu o budovaní ,,Miniihriska 2007“ v areáli Základnej 

školy Rajecké Teplice
12/  Žiadosť firmy VOMS spol. s r.o., Stráža 260, 013 04 Žilina zo dňa 8. 8. 

2007 o vyjadrenie sa k realizácii novej čerpacej stanice PHM, ktorá bude 
umiestnená na pozemku p. č. 844 KN až p.č. 861 KN v k. ú. Rajecké 
Teplice

13/  Správu o činnosti pri zabezpečovaní Územného plánu zóny Rajecké 
Teplice

14/  Návrh kúpnej ceny pozemkov Lesov SR, š. p.
15/  Žiadosť p. Kataríny Tomčíkovej, bytom Rajecká cesta, 013 13 Rajecké 

Teplice o finančnú pomoc na opravu strechy RD 
16/  Informáciu primátora mesta vo veci vysporiadania pozemkov pod auto-

busové nástupište
                  pokračovanie na str. 5

Máte chuť zašportovať si
v telocvični ZŠ?

 

Ak áno, obráťte sa s písomnou 
žiadosťou a súpiskou účastníkov 
na riaditeľa školy Mgr. Ing. Martina 
Guttena. 
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pokračovanie zo strany 4

II.  Schvaľuje:
1/  Odpredaj pozemku p. č. 182/2 KN v k. ú. Rajecké Teplice o výmere 13m2, 

ktorá je vytvorená z pozemku p. č. 182 geometrickým plánom č. 191/07 
za stanovenú cenu 1000,- Sk/m2 pre žiadateľov Ivana Doboša a manž. 
Evu Dobošovú, bytom K. Kašjaka č. 79/3, 013 13 Rajecké Teplice za 
podmienky vecného bremena na odvodňovací kanál

2/  Prerušenie obstarávania Územného plánu zóny Rajecké Teplice do doby 
schválenia doplnku č. 7 ÚPN SÚ Rajecké Teplice

3/  Mesačný príspevok za pobyt žiaka v Materskej škole Rajecké Teplice od 
1. 1. 2008 v sume 200,- Sk

4/  a) Výstavbu mosta cez potok Bystrička na ul. Ľudovíta Štúra
     b) Finančné krytie výstavby mosta z rezervného fondu mesta
5/  Krátkodobé obchodovanie s finančnými prostriedkami mesta, uloženými 

v banke

III.  Odporúča:
1/ Primátorovi mesta rokovať s VÚC a MO SR o možnosti poskytnutia fi-

nančného príspevku na opravu rodného domu Jozefa Gabčíka

IV.  Ukladá:
1/  Mestskej polícii  osadiť príslušné dopravné značenie pri budove zdravot-

ného strediska za účelom zabezpečenia vstupu do zdravotného strediska 
a rezerváciu miest na parkovanie za zdravotným strediskom

2/  MsÚ rokovať s Lesmi SR, š. p. o zriadení vecného bremena, práva pre-
chodu a práva umiestnenia inžinierskych sietí cez pozemok p. č. 523/1

3/  MsÚ rokovať s vedením SSC vo veci spracovania projektovej dokumen-
tácie  pre ÚR na výstavbu obojstranného chodníka popri ceste I/64 v k.ú. 
Poluvsie 

4/  Mestskej polícii pravidelne kontrolovať parkovanie vozidiel na Ul. Školská 
a pri objekte Koliba

5/  MsÚ vyzvať stavebníka firmu VOMS na predloženie dokladov podľa zá-
pisnice zo zasadnutia stavebnej komisie, zo dňa 30. 8. 2007 

 a) požiadať Slovenskú správu ciest o písomné vyjadrenie, či bude v uve-
denej lokalite navrhnutá nová cesta I/64 

6/  MsÚ zabezpečiť pokračovanie obstarávania ÚPN zóny ihneď po schválení 
Doplnku č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice

7/  Zapracovať finančnú položku pre osadenie autobusovej zastávky na 
Rajeckej ceste do rozpočtu Mesta Rajecké Teplice pre rok 2008

8/  MsÚ pripraviť podklady pre aktualizáciu projektovej dokumentácie na 
vytvorenie ďalšej triedy v objekte MŠ na ul. Osloboditeľov

9/  MsÚ rokovať o možnosti rozšírenia mosta  a MK na ul. Ľ. Štúra s vlastníkmi 
dotknutých nehnuteľností a ich finančnej spoluúčasti 

10/  MsÚ zabezpečiť technické podmienky pre realizáciu umelého osvetlenia 
Miniihriska 2007, ktoré bude realizované v areáli ZŠ Rajecké Teplice

11/  MsÚ pri predložení zmeny č. 2 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2007 
navŕšiť príspevok futbalovému klubu o 70.000,- Sk v rámci prerozdelenia 
rozpočtu mesta

V.  Zamieta:
1/  Žiadosť lekárov o zníženie poplatkov za nájom a služby počas výstavby 

susedného objektu
2/  Žiadosť p. Márie Papánovej, bytom pri Celulózke č. 1586/38, 010 01 Žilina 

zo dňa 24. 8. 2007 o súhlas na výstavbu rodinného domu a inžinierskych 
sietí po prístupovej ceste k pozemku p. č. 479/7 KN Rajecké Teplice z dô-
vodu, že žiadosť je v rozpore s ÚPN SÚ Rajecké Teplice

VI.  Ruší: 
1/   Uznesenie MsZ  č. 5/2007 v časti II. bod 14)
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Euro Musette 
a Golden Tango 2007

Už po šiestykrát sa 15. júna prí-
zemie Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach rozozvučalo tónmi elegant-
ného tanga a francúzskeho musettu 
na celoslovenskom festivale Euro 
Musette a Golden Tango mladých 
akordeonistov, venovaného pamiatke 
vynikajúceho akordeonistu Michaela 
Ganiana. V siedmich kategóriach 
sa súťaže zúčastnilo 90 mladých 
hudobníkov z celej Slovenskej re-
publiky. Vyhlasovateľom festivalu 
bolo Ministerstvo školstva SR, or-
ganizátorom Mesto Rajecké Teplice 
a spoluorganizátorom Ministerstvo 
kultúry SR, Asociácia učiteľov hudby 
a OZ Kultúra Rajecké Teplice.

Most na Ul. Ľ. Štúra
V júli 2007 mestská polícia nahlásila 
deštrukciu mostného telesa na Ul. 
Ľ. Štúra v Rajeckých Tepliciach, 
čo malo za následok uzatvorenie 
cestnej premávky s označením 
dopravnými značkami. Po posúde-
ní statika, projektanta a vybavenia 
príslušných stanovísk (Dopravný 
inšpektorát, Slovenská správa ciest, 
Krajský úrad pre cestnú dopravu) sa 
pristúpilo k asanácii, ktorá sa zreali-
zovala po skončení Letných slávností. 
Odstránili sa asfaltové povrchy, betó-
ny, premostenie, zabezpečili sa inži-
nierske siete a dočasne sa umiestnila 
provizórna lávka pre peších.
Mestské zastupiteľstvo na svojom  
septembrovom rokovaní schválilo 
postup výstavby s predpokladanou 
cenou 1.700.000,- Sk.
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Tradícia Cyrila a Metoda je v miestnej časti 
Rajeckých Teplíc – Poluvsí zakorenená aj preto, 
že tunajší kostol je zasvätený práve týmto vierozvest-
com. 5. júla 2007 si obyvatelia uctili ich pamiatku 
hodovými slávnosťami a slávnostnou svätou omšou.
Poluvsie je známe množstvom skvelých hudobníkov 
hrajúcich prevažne na saxofónoch a harmonikách. 
Práve ich nadšenie pre hudbu bolo nosným pilierom 
tohtoročných Hodových slávností v Poluvsí. Dušou ce-
lého programu bol pán Juraj Knapec – člen futbalové-
ho klubu Lojzo. Okrem stretnutia muzikantov Rajeckej 
doliny zorganizoval aj súťažné varenie kapustnice, na 
ktorej si mohli všetci pochutnať za symbolickú cenu. 
Výťažok z predaja putoval na rekonštrukciu elokovanej 
triedy Materskej školy v Poluvsí. Pre nadšencov športu 
bol pripravený hodový turnaj mladých futbalistov, pre 
milovníkov kultúry zasa vystúpenie žiakov súkrom-
nej Základnej umeleckej školy Yamaha a detí MŠ.
Tohtoročné hodové slávnosti poctili svojou prítomnos-
ťou aj zástupcovia obce Poluvsie pri Prievidzi, ktoré je 

Hody Rajecké Teplice

Prelom júna patrí v Rajeckých Tepliciach 
Hodovým slávnostiam. Kostol v našom meste je 
zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu.

Súčasťou tohtoročných hodov bolo aj slávnostné 
otvorenie Kultúrneho leta 2007 v Rajeckých Tepliciach. 
Otvorilo sa symbolicky práve vo farskom kostole kon-
certom Štátneho komorného orchestra Žilina. Kultúrny 
program pokračoval v nedeľu 17. júna vernisážou výstavy 
detských prác, vystúpením Detského folklórneho súboru 
Cipovička zo Žiliny a FS Rozsutec. Slnečné popoludnie 
mohli obyvatelia a návštevníci mesta zavŕšiť pred kú-
peľným domom Aphrodite, kde ich zabával hudobník 
a imitátor Štefan Hruštinec

dlhoročným partnerom a priateľom nášho Poluvsia.
Veríme, že dobrá nálada, spolupatričnosť a súdržnosť 
ľudí, ktorá sa ukázala na hodoch, bude rezonovať 
v srdciach ešte veľmi dlho.

Dva nové prechody pre chodcov. 
V mesiaci  október pribudnú v meste Rajecké Teplice

dva nové prechody pre chodcov.
Jeden sa bude nachádzať na ceste III/51810 oproti reštaurácii ALAN

a druhý na Rajeckej ceste I/64 oproti schodom do kaplnky Nanebovzatej P. Márie. 
Pre väčšiu bezpečnosť

V miestnej časti Poluvsie bolo v mesiaci august mestskou políciou osadené dopravné zrkadlo
z dôvodu väčšej bezpečnosti pri odbočovaní na hlavnú cestu – smerom na obec Stránske.

Vrak auta špatí vstup do mesta.
Na základe lustrácie vraku osobného motorového vozidla v miestnej časti Poluvsie na Rajeckej ceste,

sme dostali súhlas na odstránenie tohto vraku.
Dnes je odstránený a neznečisťuje verejné priestranstvo pri vstupe do mesta Rajecké Teplice. 

Parkujú kde sa im zachce 
Mestská polícia počas letnej sezóny riešila v meste Rajecké Teplice okolo 200 dopravných priestupkov

proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a nedodržiavania dopravného značenia.
Taktiež bolo riešených 6 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu. 

Časť muzikantov hrajúcich na Hodových slávnostiach v Poluvsí

Hody 2007 v Poluvsí

Vystúpenie detí DFS Cipovička

Mestská polícia informuje 
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Tohtoročné leto bolo bohaté na kultúrne či športové 
podujatia. Od mája si mohli obyvatelia mesta a návštev-
níci každý víkend oddýchnuť v spoločnosti niektorého 
z umelcov, či umeleckých telies. Na svoje si prišli milovníci 
folklóru, dychoviek, vážnej ale aj populárnej hudby. 

Potešiť sa mohli vystúpeniami známych humoristov, 
ale aj členov Radošinského naivného divadla. 

V súvislosti s Kultúrnym letom 2007 okrem veľkého 
množstva pozitív, ktoré so sebou prinieslo, musíme sa 
ako organizátor vyjadriť aj k jednej negatívnej skúsenosti. 
Týka sa vystúpenia rockovej skupiny dňa 22. 7. 2007 na 
Námestí SNP v našom meste. Zámerom bolo vytvoriť 
taký program kultúrneho leta, ktorý by bol príťažlivý pre 
rôzne vekové kategórie, pritiahnuť mladých ľudí a vzbu-
diť v nich záujem o mesto i o kúpele. Je paradoxom, že 
mnohých mladých ľudí priťahujú práve kontroverzné 
hudobné skupiny. Spomínaná skupina hudobníkov má 
vo svojom repertoári aj skladby, ktoré svojím slovníkom 
urážajú ucho poslucháča. Je nám ľúto, že neodhadli 
úroveň publika a nevybrali piesne a slovník, ktorý by 
nepoburoval.  

Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorých sa program 
dotkol a veríme, že si z množstva podujatí kultúrneho 
leta vybrali také, ktoré ulahodilo ich vkusu.
  Mgr. Eva Babišová, 
  vedúca odd. kultúry a vzdelávania 

Kultúrne leto a Letné slávnosti v Rajeckých Tepliciach 2007
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A N K E T A
Pýtame sa občanov – Ako ďalej s knižnicou v Poluvsí?

V januári sa Mesto Rajecké Teplice rozhodlo, že na podnet občanov miestnej časti Poluvsie znovu otvorí 
v Poluvsí knižnicu. Občanov sme o otvorení informovali prostredníctvom Spravodajcu, mestského roz-
hlasu, plagátov, ale aj s pomocou pána dekana, ktorý nám ochotne túto informáciu zverejnil vo farských 
oznamoch na svätej omši v Poluvsí. 
Otvoreniu predchádzala práca. Museli sme vytriediť staré a zničené knihy, všetky očistiť, priniesť nové knižné 
regále a všetky knihy tematicky poukladať. Pobočku mestskej knižnice sme otvorili 31. 1. 2007. Napriek všetkému 
naše očakávania o návštevnosti sa nenaplnili. V termíne od 31. 1. do 27. 6., teda v priebehu piatich mesiacov, sa 
do knižnice prihlásilo 11 čitateľov. Z toho 5 čitateľov navštívilo knižnicu len jedenkrát. Päťkrát sa dokonca stalo, že 
do knižnice neprišiel vôbec nikto. Každoročne sa na konci školského roka vyhotovuje štatistika vypožičaných kníh 
a návštevnosti. Dospeli sme k nasledujúcim štatistickým ukazovateľom:
Beletria: 0 ks, náučná literatúra: 8 ks, detská literatúra: 24 ks, detská náučná literatúra: 6 ks. Spolu: 38 kníh
Je to alarmujúco nízky počet výpožičiek. 
Na základe výsledkov sme nútení riešiť vzniknutú situáciu. Nakoľko posledným možným riešením je definitívne 
zatvorenie knižnice obraciame sa na VÁS občania. Radi uvítame vaše návrhy, podnety, aby knižnica v Po-
luvsí mohla efektívne fungovať. 
Knižnicu sme cez prázdniny zatvorili a Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že ju opäť otvoríme od septembra do de-
cembra a dáme tým knižnici poslednú šancu. V prípade, že sa situácia z konca školského roka 2007 zopakuje 
v januári 2008, budeme nútení knižnicu zatvoriť.
Veríme, že k tejto situácii nedôjde a deti i dospelí z Poluvsia si tu budú môcť v budúcnosti požičiavať knihy.
Pre doplnenie uvádzame aj pravidlá vypožičiavania kníh: Čitateľ si môže vypožičané tituly ponechať 1 mesiac, 
s možným predĺžením výpožičnej doby. Keďže knižnica v Poluvsí patrí pod Mestskú knižnicu v Rajeckých Tepliciach, 
preukaz čitateľa v Rajeckých Tepliciach platí aj v Poluvsí a naopak. Poplatok pre čitateľov na každý rok je v sumách: 
dospelí 20 Sk, študenti 15 Sk, deti 10 Sk. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANKETOVÝ LÍSTOK
1.  (zakrúžkujte odpoveď, ktorá zodpovedá vášmu názoru)

    a.  Som rád/rada otvoreniu knižnice v Poluvsí, jej otvorenie považujem za dôležité. 

    b.  Prevádzku knižnice v Poluvsí považujem za zbytočnú a neefektívnu. 

2. Uvítal/a by som v knižnici: ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
Anketový lístok vhoďte do schránky MsÚ do 15. 11. 2007. V ďalšom čísle Spravodajcu vás budeme infor-
movať o výsledkoch ankety.

Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

Úspešný projekt pre knižnicu 
v Rajeckých Tepliciach

Mestská knižnica v Rajeckých Tepliciach je jedným 
z najdôležitejších kontaktných, informačných a ko-
munikačných centier v meste.
V snahe o zefektívnenie služieb poskytovaných obča-
nom sa mesto uchádzalo o grant z Ministerstva kultúry 
SR. Vďaka nemu sa nám podarilo získať softvér, ktorý 
zabezpečí digitálne spracovanie knižného fondu a tým 
aj zvýšenie kvality služieb a zrýchlenie výpožičného 
procesu. Daný softvér urýchli realizáciu pracovných 
úkonov, zobraziť a vytlačiť štatistické výkazy, umožní 
prepojiť katalógy, čím urýchli vyhľadávanie jednotlivých 
knižných publikácii. 
Veríme, že aj vďaka tomu sa stane pre vás knižnica 
ešte príjemnejšou a atraktívnejšou.

Výsledky ankety

Páčili sa vám Letné slávnosti v Rajeckých Tepliciach 
v roku 2007?
Veľmi sa mi páčili       27 %
Páčili sa mi, ale mám výhrady k programu     20 %
Páčili sa mi, ale mám výhrady
k stánkom a atrakciám      21 %
Vôbec sa mi nepáčili       28 %
Neviem, uprednostnil/a som iný program      4 % 
Uvítame vaše konkrétne pripomienky k Letným 
slávnostiam 2007.
Vyjadriť sa môžete prostredníctvom internetu – pri každom 
článku je možnosť reakcie, alebo písomne – listom, ktorý 
môžete vhodiť do schránky v budove MsÚ.
Za každú konštruktívnu kritiku i nové nápady bu-
deme vďační.
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Deti sa na dva týždne stali pirátmi 
a hľadali stratený poklad. Plavili sa 
z ostrova na ostrov, spoznávali no-
vé krajiny a kultúry a prekonávaním 
množstva prekážok a nástrah skladali 
útržky mapy. Tá ich nakoniec privie-
dla k pokladu. Na každom ostrove sa 
naučili niečo nové, napr. ako prežiť 
na opustenom ostrove, ako vyrobiť 
zaujímavé a potrebné predmety 
a nezabudli ani na šport a zábavu 
ako tanec, divadlo a spev.
O tábor bol veľký záujem, o čom 
svedčí aj 79 prihlásených detí z Ra-
jeckých Teplíc, Žiliny, Rajca, ale aj 
iných miest a obcí. Deťom sa veno-
valo 25 dobrovoľníkov zo Slovenska 
a Českej republiky a 5 dobrovoľníkov 
zo Srbska, Francúzska, Anglicka, 
Španielska.
OZ Kultúra ďakuje všetkým dob-
rovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o úspešný a bez-
problémový priebeh tábora, no pre-
dovšetkým Veronike Hruškovej.
Aj napriek nepriaznivému počasiu 

Tradičný Medzinárodný letný tábor v Rajeckých Tepliciach
Aj tento rok prvé dva prázdninové týždne Občianske združenie Kultúra 
organizovalo v priestoroch Základnej školy v Rajeckých Tepliciach tra-
dičný Medzinárodný letný tábor.  Tábor bol organizovaný v spolupráci 
s Občianskym združením INEX Slovakia z Bratislavy.

sa dobrovoľníkom podarilo pre 
deti vytvoriť príjemnú atmosféru, 
o čom svedčia dobré ohlasy detí 
a rodičov.
Tábor sa uskutočnil aj vďaka pod-
pore z Fondu Hodina deťom.

Žilinský samosprávny kraj informuje

Lekárska služba prvej pomoci
Na základe zákona NR SR č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vás informujeme, 

že od 1. 10. 2007 sú lekári zaraďovaní do služieb na Lekárskej stanici prvej pomoci (LSPP) v Žiline. 

Organizátorom LSPP je firma MEDIPRAKTIK, s. r. o., V. Spanyola 43, 010 01  Žilina, MUDr. Potúčková. 

Každý lekár je povinný poskytovať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym 

krajom. Rozpis pohotovostných služieb im bude zasielaný organizátorom. 

Týmto nariadením sa ruší nariadenie vedúceho OZ ŽSK č. 2004/03069 zo dňa 24. 5. 2007 poskytovať 

zdravotnú starostlivosť svojim pacientom nepretržite (24 hodín denne).

UPOZORNENIE

V zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve a VZN č. 44 o správe a prevádzke cintorínov, Domov 

smútku Mesta Rajecké Teplice (môžete si pozrieť na internetovej stránke mesta: www.rajecke-teplice.sk) 

upozorňujeme občanov, že je potrebné do konca roku 2007 uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta 

na cintorínoch v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí. 

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na 1. poschodí MsÚ Rajecké Teplice, č. d. 71.
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Rekonštrukcia ZŠ
Prázdniny využilo mesto na rekonštrukciu kotolne základ-
nej školy, ktorá bola v havarijnom stave. Jedna kotolňa 
vykurovala tri objekty (Pavilon A + B a telocvičňa), čím 
vznikali energetické straty na teplovzdušných kanáloch. 
Rekonštrukcia počítala so vznikom troch kotolní, ktoré 
by samostatne vykurovali objekty, mali by samostatné 
merania a celkovo by sa znížili náklady na chod a obslu-
hu. Investícia v sume 1.200.000,– Sk  z rozpočtu mesta 
sa dokončila v plánovanom termíne. Energetická úspora 
vznikla aj výmenou okien na pavilónoch A, B a čiastočne  
na telocvični, ako i nastavením vykurovacieho režimu. 
Celková investícia činila sumu 3.000.000,- Sk (mimo 
vlastných zdrojov). Touto cestou mesto ďakuje za koor-
dináciu prác bývalému i terajšiemu vedeniu ZŠ.

Dovoľte mi, aby som Vám niečo porozprával o druž-
stve žiakov, ktorí pracujú vo futbalovom oddiele TJ 
VTJ Rajecké Teplice – Konská.
V roku 2002 sme prihlásili žiakov do dvojičkovej 
súťaže t. j. starší a mladší žiaci. Začiatky boli veľmi 
ťažké. Naši mladší žiaci prehrávali 10:0, 13:0 a boli 
sme šťastní, keď prehrali iba 7:1. Takýto bol začiatok 
systematickej práce našich, Vašich detí.
V ďalšom súťažnom ročníku už naši starší žiaci skončili 
v hornej polovici štartového poľa a mladší v strede ta-
buľky. V nasledujúcom ročníku nastala určitá stagnácia, 
čo bolo v hlavnej miere zapríčinené hľadaním nových 
trénerov.
V súťažnom ročníku 2004/2005 prišli k družstvám noví 
tréneri. Starší žiaci p. Vdovčík Ján, madší žiaci p. Knapec 
Juraj. Títo tréneri pochopili našu stratégiu a vrhli sa do 
tvrdej a náročnej práce. Žiaci, ktorí na začiatku svojej 
futbalovej kariéry prehrávali 10:0, 13:0 a pod. zrazu vy-
učovali svojich súperov. Nakoniec súťaže sa starší žiaci 
umiestnili na 2. mieste v okresnej súťaži, čo stačilo na 
postup do 3. ligy starších a mladších žiakov. Mladší žiaci 
skončili tiež na 2. mieste.
Na jeseň 2006 ako víťaz Nike Cup v okrese Žilina sme 
postúpili do krajského kola, kde štartovali družstvá iba 
z I. ligy žiakov (Žilina, Ružomberok, Čadca, Martin...). 
Každý sa zaujímal, kde sa tam vzali Rajecké Teplice 
a čo vlastne hrajú za súťaž.
V súťažnom ročníku III. ligy skončili starší žiaci na 
ôsmom mieste a mladší na 4. mieste – jeden bod od 
druhého miesta.
Začiatkom roka 2007 sme otvorili prípravku žiakov (1. - 4. 
roč. ZŠ). Bol to ďalší krok v našej práci. Podarilo sa nám 
zapracovať náš systém práce o krok vpred (prípravka, 
mladší žiaci, starší žiaci, dorast, muži).
V lete 2007 v spolupráci s FKI Rajec sme usporiadali 
medzinárodný futbalový turnaj za účasti 10 družstiev. 
Naše družstvá skončili na 2. mieste mladší žiaci, res-
pektíve 3. miesto starší žiaci.

Kolaudácia pavilónu B

V súčasnosti naši, Vaši chlapci stoja na 4. mieste 
starší žiaci a na 1. mieste mladší žiaci.
Súčasnými trénermi sú:
starší žiaci – Knapec Juraj, mladší žiaci: Capko Ján, 
prípravka – Kučera Vladimír.
Vážení spoluobčania, podnikatelia, živnostníci,
nezaslúžia si deti Vašu pomoc?
Ja si myslím, že áno.

Čo je lepšie pre nich, ale aj pre Vás? Vysedávanie pri 
počítači, televízii alebo nebodaj fajčenie, alkohol, drogy...? 
Potom sa čudujeme, že v meste  sú porozbíjané lavičky, 
rozhádzané smetné koše a mládež robí neporiadok.
Pomôžme deťom, pomôžme TJ, zamestnajme mládež, 
pošlime ich na športoviská, deti Vám budú vďačné.
TJ ako taká privíta akúkoľvek pomoc každého z Vás. 
Pomôcť potrebujeme finančne, materiálne ale aj ľud-
skými silami pri výchove Vašich detí.
Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí nám doteraz 
pomohli a poprosiť každého kto je ochotný pomôcť.
Za pochopenie a porozumenie ďakujem.

             Capko Ján, predseda TJ

Vážení spoluobčania!
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Školské športové stredisko v cyklis-
tike pri Základnej škole Raj. Teplice 
funguje v spolupráci s Cyklistickým 
spolkom Žilina. Táto prebiehajúca 
sezóna bude jeho najúspešnejšia. 
Vychádzajúcou hviezdou slovenskej 
cyklistiky sa stáva starší žiak Jakub 
Bučo z Poluvsia. Jakub vyhral v tomto 
roku už päť kôl cestného Slovenského 
pohára a 4 kolá Kritérijnej ligy. V oboch 
týchto súťažiach je suverénne na 
čele priebežného poradia. Okrem 
toho získal titul majstra Slovenska 
v cestných pretekoch a striebornú 
medailu v časovke. Dokáže konkuro-
vať aj dráhovým špecialistom. Získal 
striebro v šprinte aj v disciplíne 500 m 
s pevným štartom a bronz  v stíhačke 
aj bodovačke na dráhových majstrov-
stvách Slovenska v Prešove. Šancu 
na rozšírenie zbierky bude ešte mať 

Rajecké Teplice OPEN 2007

Dňa 14. júla sa uskutočnil 4. ročník teniso-
vého turnaja mužov vo štvorhre  RAJECKÉ 
TEPLICE OPEN 2007.

Za účasti 21 párov zo Žiliny, Čadce, Rajca, 
Martina a Rajeckých Teplíc, sa najviac darilo 
zdolávať súperov páru Kendera – Majerčík, 
ktorí vo finále zdolali pár Lopušan – Ovečka.
Tretie miesto vybojoval pár Barčiak – Dikant V.

Pri organizovaní tohto turnaja ďakujeme mestu 
Rajecké Teplice, Kooperative a.s. a reštaurácii 
Alan za poskytnutie vecných cien, občerstve-
nia a finančnú podporu.

Aj v tomto roku sa uskutočnila 
Národná cyklistická súťaž o pohár 
olympijského víťaza Antona Tkáča, 
čo sú vlastne školské majstrovstvá 
SR v jazde na horských bicykloch. 
Základné kolo tejto súťaže prebehlo 
na dvore Základnej školy v Rajec-
kých Tepliciach 2. júna. Pretekov 
sa zúčastnilo takmer 30 detí a 
v jednotlivých kategóriach zvíťazili: 
Andrej Bušík, Tomáš Person, Milan 
Lukáč, Tomáš Vanák, Patrícia Bučová 
a Martin Slotta. Celoslovenské finále, 

na majstrovstvách SR v časovke do 
vrchu koncom septembra, kde je 
veľkým favoritom. Ďalším veľkým 
talentom je Milan Lukáč z Rajeckých 
Teplíc. Jazdí cestu aj MTB v kategórii 
mladších žiakov. Na majstrovstvách 
SR MTB bol druhý a druhý je aj 
v priebežnom poradí Slovenského 
pohára MTB. Na ceste je v aktuálnom 
rebríčku šiesty. Výborne reprezentuje 
Školské stredisko aj kadetka Patrícia 
Bučová, ktorá má bronzovú medailu 
z majstrovstiev SR horských bicyklov 
aj v časovke na ceste. Do reprezen-
tácie SR sa postupne dostal kadet 
Martin Slotta za výborný výkon na 
cestných majstrovstvách SR, kde 
obsadil 4. miesto. Najmladším prete-
károm Športového strediska je Tomáš 
Person. V kategórii mini je v priebež-
nom poradí Slovenského pohára MTB 

Cyklistické talenty z Rajeckých Teplíc a Poluvsia

Jakub Bučo na 2. mieste v časovke                                                            

zatiaľ tretí. Školské športové stre-
disko v cyklistke môže v Rajeckých 
Tepliciach takto úspešne fungovať 
len vďaka pochopeniu a podpore 
zo strany vedenia Základnej školy 
a mesta Rajecké Teplice.

                                   M. Vyšňa

Národná cyklistická súťaž
kde štartovali víťazi okresných kôl, 
sa uskutočnilo 17. júna v Kremnici. 
Nakoľko Rajecké Teplice sú význam-
ným centrom mládežníckej cyklisti-
ky v SR, mohli vo finále štartovať 
aj víťazi základného kola z nášho 
neokresného mesta. Každý účast-
ník finále reprezentoval svoju školu. 
A práve Základná škola Rajecké 
Teplice sa stala najúspešnejšou 
v neoficiálnom hodnotení škôl. Jej 
žiaci získali dve prvé, jedno druhé a 
jedno tretie miesto. Školským maj-

strom Slovenska v jazde na MTB sa 
stali v kategórii mini Tomáš Person 
z Rajeckých Teplíc a v kategórii do-
rasteniek Patrícia Bučová z Poluvsia. 
Striebro získal Milan Lukáč medzi 
mladšími žiakmi a bronz Martin Slotta, 
obaja z Rajeckých Teplíc, medzi do-
rastencami. Tomáš Vanák z Konskej 
skončil medzi staršími žiakmi na 8. 
mieste. Tieto úspechy sú odrazom 
dobrých podmienok na športovanie 
mládeže vytvorené v ZŠ Rajecké 
Teplice.                            M. Vyšňa

Účastníci tenisového turnaja                                                            
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Cyklistické kritérium „Rajecké Teplice 2007“
V sobotu 14. júla zorganizoval pod názvom „Rajecké Teplice 2007“ preteky celoštátnej kritérijnej ligy pre všetky 

mládežnícke kategórie Cyklistický spolok Žilina v spolupráci s mestom Rajecké Teplice. Štartovali tu pretekári zo 
všetkých cyklistických klubov SR.  Chýbalo len niekoľko „obojživelníkov“, ktorí jazdia cestu aj MTB z dôvodu ich 
reprezentačných povinností na medzinárodných pretekoch MTB žiakov a kadetov vo Francúzsku a juniorských 
majstrovstvách Európy MTB v Turecku. Takto sa nemohli predstaviť na domácich tratiach pretekári zo  Školského 
športového strediska v cyklistike pri ZŠ Rajecké Teplice Martin Slotta a Patrícia Bučová a aj momentálne najlepší 
slovenský junior Peter Sagan zo Žiliny. Práve túto skutočnosť využili na dobré umiestnenia zahraniční účastníci 
z Poľska, Čiech, Ruska a reprezentačného výberu Saudskej Arábie. Svoju stabilne vysokú výkonnosť potvrdil 
druhým miestom starší žiak Jakub Bučo z Poluvsia, ktorý je momentálne vedúcim pretekárom celoštátneho 
Slovenského pohára na ceste aj Kritérijnej ligy. Na  kritériu dostali možnosť predviesť svoje umenie na bicykloch 
aj najmenšie deti. Medzi škôlkarmi bol najrýchlejší Dárius Bučo z Poluvsia. Najmladších školákov porazila Lucia 
Michaličková zo Žiliny. Mladších školákov priviedol do cieľa Róbert Majer z Rajeckých Teplíc. Najlepší stredný 
školák bol Michal Bušfy zo Žiliny. Medzi staršími školákmi zvíťazil Albert Lukas z Rajca. K úspešnému priebehu 
pretekov prispeli svojou aktívnou účasťou pracovníci Mestského úradu Rajecké Teplice na čele s primátorom Dr. 
Dobešom. Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom, ktorí zabezpečovali trate pretekov. Na technické zabezpečenie a 
na ceny pre najlepších finančne alebo materiálne prispeli okrem mesta Rajecké Teplice a Rady rodičov pri ZŠ R. 
Teplice aj firmy, spoločnosti resp. podnikatelia: TAVROS Žilina, VELOSPRINT Žilina, BENO Žilina, Alizea – radosť 
deťom, Energomont Ľ. Škatuliak, LIMARO L. Michalek, CASALIA s.r.o., FLÓRA Žilina, AUTHOR Ľ. Martiniak, 
TEXTIL A. Tomič, SUDVIN J. Knapcová, BOŽO M. Štrbová, Pizzeria MARCO, ELÁN D. Ďurecová, Cukráreň S. 
Baraník, JEDNOTA COOP, Zelenina Garai, Lekáreň Mária, BPS Šútorková, Zlatníctvo Červený, Drogéria Remenec, 
Stavbyt Dubeň a masáže H. Grupáčová.
Výsledky najlepších na kritériu „Rajecké Teplice 2007“:
Mladší žiaci: 1. M. Dubeň (CyS Žilina) 15 bodov, 2. S. Šmondrk (MŠK Žiar n/Hronom) 11 b., 3. S. Mičuda (Moldava) 
6 b., .... 5. M. Lukáč (CyS Žilina, ŠŠS Rajecké Teplice), 
starší žiaci: 1. L. Magiera (Poľsko) 24 b., 2. J. Bučo (CyS Žilina, ŠŠS R. Teplice) 14 b., 3. R. Malik 13 b. (CyS Žilina),
kadeti: 1. T. Ažaltovič (ŠŠ Trenčín) 29 bodov, 2.  P. Bališ 21 b., 3. F. Filipčík (obaja MŠK Žiar n/Hronom) 19 b.,
juniori: 1. K. Migdok (Poľsko) 40 b., 2. Al-Yasin Bader (Saudská Arábia) 19 b., 3. M. Bôžik (ŠŠ Trenčín) 18 b. 
                                                                                                         M. Vyšňa

Kancelária Rajecké Teplice
paralelná sieť

(zdravotné stredisko I. poschodie)

Otváracia doba: 
Pondelok - Piatok

8.15 – 16.00
Komplexné poistenia:

občanov, podnikateľov, domácností, 
nehnuteľností, motorových vozidiel, 

cestovné (tuzemsko, zahraničie)


