
December 2019
• 31. 12. SILVESTER 

Január 2020
• 18. 1. Ples Mesta Rajecké Teplice

Február 2020
• 22. 2. Fašiangy
• 29. 2. Parlamentné voľby 2020

Apríl 2020
• Rajecko Teplický Jarmok
• 25. – 26. 4. Púť k Gianny Molla

Máj 2020
• Deň Matiek
• 14. – 15 Akordeónový festival

Euromussete
• Rajecko Teplický Jarmok

Jún 2020
• Medzinárodný deň detí
• Otvorenie letnej sezóny
• Púť k sv. Gianne B. Molla
• Šachový turnaj
• Hody Rajecké Teplice
• Rajecko Teplický Jarmok

Júl 2020
• Hody v Poluvsí
• Cyklistické kritérium
• Rajecko Teplický jarmok
• 24. – 26. Letné slávnosti
• Programy kultúrneho leta

(koncerty, tanečné vystúpenia...)

August 2020
• Rajecko Teplický jarmok
• Festival Umelci v Meste – 

Zoznámte sa prosím
• Programy kultúrneho leta

(koncerty, tanečné vystúpenia...)

September 2020
• Rajecko Teplický jarmok
• Burčiakové slávnosti

PRIPRAVOVANÉ AKCIE
V MESTE

SPRAVODAJCA
M E S T A  R A J E C K É  T E P L I C E DECEMBER 2019

POKOJNÉ VIANOCE
A ŠŤASTNÝ

NOVÝ ROK 2020
Vám želá

primátorka mesta Rajecké Teplice
Mgr. Katarína Hollá

s kolektívom zamestnancov

Mesto Rajecké Teplice a Hotel Skalka Rajecké Teplice
Vás pozýva na

Informácie a rezervácie lístkov: Oddelenie kultúry
a sociálnych vecí MsÚ Rajecké Teplice, 041/509 90 68

18. januára 2020 o 19.00 h.
v hoteli Skalka Rajecké Teplice

Vstupné: 30 eur
Do tanca hrá skupina BONITA

Ples mesta
Rajecké Teplice
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V základnej škole budú zmoderni-
zované štyri učebne. Komplexne včí-
tane nábytku, novej podlahy, diges-
tora, elektroinštalácie a učebných po-
môcok bude zrekonštruovaná učebňa

biológie a chémie. Učebňa polytech-
nickej výchovy bude vybavená novými
pomôc-kami aj pre praktické vyučo-
vanie. Modernizáciou prejde aj kniž-
nica, kde budú inštalované nové po-

ZAČALO SA
S REKONŠTRUKCIOU
MESTSKÉHO ÚRADU

V rámci verejného obstarávania najnižšiu
ponuku predložil Adifex, a.s. Bratislava,
ktorý sa stal zhotoviteľom Diela a začal
s  realizáciou rekonštrukcie mestské-
ho úradu na základe projektovej doku-
mentácie. Keďže sa jedná o rozsiahlu
rekonštrukciu celej budovy včítane za-
teplenia strechy, obvodových stien v in-
teriéry, výmeny okien, elektroinštalácie,
kúrenia, rekuperácie... oznamujeme
občanom, že prevádzka mestského úradu
bude i počas rekonštrukcie zabezpečená.
Z  dôvodu prebiehajúcich stavebných
prác budú sobáše vykonávane v Hoteli
Diplomat. 
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Z ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU RAJECKÉ TEPLICE

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2018
Mesto skončilo prebytkom v sume 93 980,65 EUR, z ktorého bol vytvorený 
rezervný fond.  
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy sa zaoberal hospodárením všetkých
140 slovenských miest, pričom hodnotil celkový dlh, dlhovú službu a bilanciu
bežného účtu. Pri hodnotení zohľadňoval finančné zdravie, zadlženosť či záväzky
po lehote splatnosti. Mesto Rajecké Teplice skončilo na 8. mieste zo 140 miest
na Slovensku.

SCHVÁLENÉ PROJEKTY MESTA Z EURÓPSKYCH FONDOV
A DOTÁCIÍ V SUME  1 milión 700 tisíc 469,28  EUR:

1. Organizovanie medzinárodného akordeónového festivalu – 4 293 EUR – 
zrealizovaný.

2. Nízkouhlíková stratégia – 17 293,80 EUR – v realizácii.
3. CIZS – Rekonštrukcia zdravotného strediska – 781 296,21 EUR – pred 

realizáciou.
4. Pohoda pod Lipou v Rajeckých Tepliciach – 2 500 EUR – zrealizovaný.
5. Kúpa auta na rozvoz stravy a pre opatrovateľskú službu – 9 000 EUR – 

zrealizovaný.
6. Modernizácia učební v základnej škole – 178 142,25 EUR – v realizácii.
7. Rekonštrukcia mestského úradu cca – 707 944,02 EUR – v realizácii.

Všetky projekty boli, alebo budú spolufinancované z rozpočtu mesta ako
povinná spoluúčasť. 

Mesto postúpilo do II. kola posudzovania projektu:
Zariadenie pre seniorov Harmónia (v budove bývalej materskej školy) – vytvo-
renie zariadenia s dvomi bytovými jednotkami pre 12 seniorov

MODERNIZÁCIA UČEBNÍ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE JE V REALIZÁCII
lice a zakúpené knihy. Jazyková učeb-
ňa bude vybavená novými stolmi
a počítačmi. 

Veríme, že tieto zmeny prispejú
k skvalitneniu vyučovania našich detí. 

Pohoda pod lipou a Knihobúdka
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VÝSTAVBA OPLOTENIA
V MATERSKEJ ŠKOLE

RAJECKÉ TEPLICE
Zamestnanci oddelenia technických slu-
žieb vybudovali nové oplotenie z  vý-
chodnej strany areálu materskej školy
ako aj náučný chodník pre deti. Pred ma-
terskou školu vykonali terénne úpravy.  

3WWW.RAJECKETEPLICE.SK

Z ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU RAJECKÉ TEPLICE

VYDANÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta č. 4/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta

Na návrh pani poslankyne PharmDr. Masarykovej sa mestské zastupiteľstvo
uznieslo na VZN, ktoré nadobudlo účinnosť 1. októbra 2019. Predmetné VZN
zakazuje používanie bežne používaných pyrotechnických výrobkov (kategórie
F2 a  F3) na celom území mesta – včítane MČ Poluvsie celoročne z  dôvodu
ochrany verejného poriadku. Upozorňujeme občanov a širokú verejnosť na túto
zásadnú zmenu, pod ktorú spadajú aj napr. silvestrovské ohňostroje.

BUDOVANIE NOVÝCH PARKOVÍSK
Na Pionierskej ulici – medzi bytovými domami bolo vybudované tretie parkovisko,
čím bola zvýšená kapacita o  10 nových parkovacích miest a  taktiež bolo vybu-
dované stojisko na kontajnery. Vybudovaním troch parkovísk medzi bytovými domami
vzniklo 29 nových parkovacích miest.
Na Školskej ulici – medzi bytovými domami bolo vybudované parkovisko s 10 parko-
vacími miestami a stojisko na kontajnery.

Nové parkovisko na Školskej ulici

ÚPRAVA VJAZDU PRED GARÁŽOU DHZ
V MČ POLUVSIE

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v MČ Poluvsie zorganizovali brigádu, počas
ktorej upravili terén pred vjazdom do garáže, v  ktorej parkuje TATRA 815, pro-
tipovodňový vozík, LIAZ. Úpravou terénu je zabezpečený plynulý výjazd týchto zása-
hových vozidiel. Mesto ďakuje všetkým členom DHZ z MČ Poluvsie za pomoc pri
úpravách vjazdu do garáže.

CHODNÍKY V MESTE
V okolitých obciach realizuje Slovak Telekom výkopové práce za účelom uloženia
optického kábla. Slovak Telekom požiadal aj náš stavebný úrad o vydanie územného
rozhodnutia na uloženie optického kábla do zeme, ktoré plánuje realizovať v budú-
com roku. Viaceré chodníky a verejné priestranstvá budú v meste ako aj v MČ Poluvsie
rozkopané, preto prosíme občanov o pochopenie a strpenie výkopov počas realizácie.
Optický kábel umožní kvalitnejší signál internetu, prostredníctvom ktorého budú
poskytované služby televízie a  volania z pevnej linky v  každej domácnosti, ktorá
o prípojku požiada. Mesto si je vedomé, že jestvujúce chodníky v meste je potrebné
rekonštruovať, však rekonštrukciu plánuje až po vykonaní rozkopových prác
súvisiacich s uložením optického kábla.

POLÍCIA INFORMUJE
V  období od 1. 1. 2019 do 30. 9.

2019 policajti Mestskej polície Rajecké
Teplice plnili úlohy na úseku bezpeč-
nosti a  plynulosti cestnej premávky,
ochrany verejného poriadku, ochrany
majetku mesta, občanov a návštevní-
kov mesta, predkladania poznatkov
a informácií Policajnému zboru, plne-
nia všeobecnej záväzných nariadení
obce, doručovania písomností a ďalšie
úlohy podľa pokynov vedenia mesta. 

Úsek bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky

Na úseku bezpečnosti a  plynu-
losti cestnej premávky sa mestská
polícia zamerala na:
• kontroly parkovania na spoplat-

nených parkoviskách na ul. Škol-
skej, Kuneradskej ceste  a Lesnej za
zdravotným strediskom, 

• dodržiavanie dopravného značenia
v meste hlavne v  súvislosti s dodr-
žiavaním zákazu vjazdu, zákazu
odbočovania, zákazu zastavenia
a státia a taktiež dodržiavaním do-
pravných predpisov vyplývajúcich
zo všeobecnej úpravy cestnej pre-
mávky – Rajecká cesta pri železnič-
nom priecestí, ul. Osloboditeľov pri
Skale, ul. Rudolfa Súľovského, 
Rajecká cesta pri kostole, parko-
vanie na sídlisku na ul. Pionierskej,
Jozefa Gabčíka atď. 

Rezidentské karty pre obyvateľov
Rajeckých Teplíc

Mestská polícia upozorňuje obča-
nov s  trvalým pobytom na území
mesta Rajecké Teplice a Poluvsie, že
na mestskej polícií si môžu zakúpiť
rezidentské karty na parkovanie mo-
torových vozidiel v meste na spoplat-
nených parkoviskách za sumu 10 €.
Karta platí 1 rok od dátumu zakúpe-
nia rezidentskej karty. Tieto si môžu
občania zakúpiť v pracovných dňoch
od 07,00 hod. do 15,00 hod. na »
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mestskej polícií na prízemí budovy 
č. dverí 21.

Priestupky
Za obdobie prvých 9 mesiacov roka
2019 mestská polícia prejednala
v blokovom konaní 132 priestupkov
na úseku bezpečnosti a plynulosti ces-
tnej premávky, 3 priestupky proti po-
riadku v  správe, 1 priestupok proti
občianskemu spolunažívaniu a  na
úseku ochrany pred zneužívaním
alkoholických nápojov maloletými
a  mladistvými osobami prejednala
v správnom konaní 1 priestupok.

Poznatky
Na odbor kriminálnej polície bola za-
slaná jedna písomná informácia o po-
dozrení na prípravu spáchania trest-
ného činu ,,podvody na senioroch“. 

Kultúrnospoločenské podujatia
Počas letnej turistickej sezóny sa mest-
ská polícia podieľala na zabezpečovaní
pokojného priebehu rôznych kultúr-
nospoločenských a športových podu-
jatí usporiadaných na území mesta.
Išlo hlavne o podujatia väčšieho roz-
sahu, a to MTB cyklomaratón, Letné
slávnosti Rajecké Teplice 2019 a Cyk-
listické kritérium v  uliciach mesta.
Počas týchto akcií nedošlo k narušeniu
verejného poriadku.

Majitelia psov
Na území mesta sú rozmiestnené
schránky, kde si môžu ,,psíčkari“ po-
čas venčenia svojich psov zobrať sáč-
ky na psie exkrementy, aby neznečis-
ťovali verejné priestranstvá. Schránok
je šesť a nachádzajú sa na ul. Školskej
pri mestskom úrade, na ul. Školskej
v blízkosti križovatky s ul. Lesnou, na
ul. Pionierskej za garážami, na ul.
Kuneradská cesta pri predajni Ko-
runa (pri križovatke s ul. Pri Bystrič-
ke), na ul. Lúčnej, na ul. Oslobo-
diteľov na konci kúpaliska Laura (ze-
lená plocha za kúpaliskom) a v lipovej
aleji pri autobusovom nástupišti. 

Zábavná pyrotechnika
Mestská polícia taktiež upozorňuje
občanov mesta a rôzne subjekty (naj-
mä penzióny a reštauračné zariade-
nia), že v zmysle Všeobecne záväzné-
ho nariadenia Mesta Rajecké Teplice
č. 04/20019 o  používaní pyrotech-
nických výrobkov na území Mesta
Rajecké Teplice je s  účinnosťou od
1.10.2019 zakázané z dôvodu ochra-
ny verejného poriadku používať py-
rotechnické výrobky kategórie F2
a F3 celoročne. 

Referát sociálnej pomoci Mesta Ra-
jecké Teplice zabezpečuje:

Rodinám s deťmi
• základné sociálne poradenstvo
• opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
• inštitút osobitného príjemcu rodin-

ných prídavkov
• poskytovanie jednorazových dávok ro-

dinám s deťmi v hmotnej núdzi

Občanom s ťažkým zdravotným posti-
hnutím, s nepriaznivým zdravotným
stavom, alebo v dôchodkovom veku: 
• základné sociálne poradenstvo o spô-

sobe vybavovania a predložení potreb-
ných dokladov podľa druhu ich po-
žiadaviek,

• posudzovanie žiadateľov na opatro-
vateľskú službu, sociálnu službu pos-
kytovanú v  zariadení pre seniorov,
v  zariadení opatrovateľskej služby
a v dennom stacionári,

• vyhotovenie posudku a rozhodnutia na
uvedené sociálne služby,

• terénnu sociálnu prácu v domácom
prostredí žiadateľa o poskytovanie so-
ciálnej služby,

• opatrovateľskú službu v  domácnosti
prostredníctvom opatrovateliek,

• pomoc pri umiestnení do zariadenia pre
seniorov, do zariadenia opatrovateľskej
služby a denného stacionára,

• informácie ohľadom stravovania a do-
vozu stravy pre seniorov,

• poskytovanie jednorazových dávok
občanom v hmotnej núdzi,

• usmerňuje občanom pri riešení činnosti
súvisiacich so sociálnou odkázanosťou
na Úrade práce, sociálnych vecí,

• vyhľadáva občanov, ktorým treba pos-
kytnúť sociálnu pomoc.

Mesto Rajecké Teplice v roku 2019
posúdilo a  zabezpečilo opatrovateľskú
službu 4 novým žiadateľom. Päť profe-
sionálnych opatrovateliek prichádza
v  pracovných dňoch do domácností
občanov, pomáhajú pri sebaoblužných
úkonoch a úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť 13 opatrovaným. 

Na referát sociálnej pomoci sa v prí-
pade potreby môžete obrátiť v  čase od
7.30 – 10.00 hod. v pracovných dňoch
okrem štvrtku, na prízemí budovy MsÚ
v Raj. Tepliciach na č. d. 23, telefonicky
na č. 041/5070416, prípadne emailom
na: socialne@rajecke-teplice.sk 

Bc. Jana Hudeková
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ODBORNÁ SOCIÁLNA POMOC PRE OBČANOV

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Triedenie odpadu a poplatky za komunálny odpad

Produkcia odpadov, ich triedenie a zne-
škodňovanie sú v súčasnosti častými té-
mami nielen v súvislosti so znečisťovaním
životného prostredia. Dôležitosť tejto
oblasti nášho života budeme pociťovať
čoraz intenzívnejšie aj v našich peňažen-
kách. Sadzby za uloženie komunálneho
odpadu na skládke sa budúci rok zvýšia
na dvojnásobok.

Navyše predpisy sú od tohto roka nas-
tavené tak, že občania platia za komunálne
odpady podľa toho, ako odpad triedia. Pri
vyššej miere triedenia sa sadzba za ulože-
nie odpadu znižuje. Aby sme tento efekt
pocítili, musíme v tomto roku dosiahnuť
úroveň triedenia nad 30%. V minulom ro-
ku miera triedenia odpadu v našom meste
bola na úrovni 19%.

Tieto nástroje majú viesť k väčšej zod-
povednosti každého občana. Úlohou mes-
ta je vytvoriť vhodné podmienky na triede-
nie odpadov a zabezpečiť informovanosť
verejnosti. 

V prílohe Spravodajcu Vám preto ponú-
kame prehľadný návod, ako triediť základné
zložky – papier, sklo, plasty, nápojové kartó-
ny a kovy. Pre potreby občanov ho  spracova-

la spoločnosť, ktorá zabezpečuje financo-
vanie triedeného zberu v našom meste. 

Treba ale zdôrazniť jednu dôležitú sku-
točnosť, že zber triedeného odpadu bude
zadarmo len vtedy, ak nebude prekro-
čená zákonom stanovená miera znečis-
tenia triedených zložiek. Inak povedané,
ak sa napríklad v zberných nádobách urče-
ných pre zložku papier bude nachádzať aj
odpad, ktorý tam nepatrí (mokrý papier,
papier znečistený farbami, potravinami
a pod.), zaplatí tento zber občan v poplatku
za komunálne odpady!

Preto v nasledujúcich riadkoch uvádz-
ame niekoľko užitočných pravidiel správ-
neho triedenia odpadu.

Do modrých nádob určených na pa-
pier nepatria napr. mokré a znečistené
škatule od jedla, papierové poháriky potia-
hnuté plastovou fóliou, pokladničné dok-
lady (sú z nehorľavého termopapiera), rol-
ky od toaletného papiera, obaly od vajec,
vreckovky, plienky a pod.

Knihy sa zberajú iba vtedy, ak je z nich
odstránená tvrdá väzba. Z kalendárov je
potrebné odstrániť špirálu. Nezabúdajme
papierové škatule stláčať. »
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Do zelených kontajnerov na sklo ne-
patria znečistené fľaše a poháre, sklo
s prímesami, zrkadlá, keramika, porcelán,
žiarovky, sklenené fľaše od chemikálií. 

Pri zbere skla sa musia kovové uzávery
fliaš a pohárov odstrániť.

Do vriec určených na separovanie
plastov sa zberajú výlučne plastové vý-
robky, ktoré sú uvedené v priloženom
letáku. Upozorňujeme občanov, že do
plastov nepatria plastové hračky a rôzne
plastové kryty, pretože obsahujú prímesy,
ktoré sú prekážkou pri recyklácii. Nezbe-
rajú sa ani plastové obaly od potravín –
napr. od zemiakových lupienkov, keksov,
cukríkov, cestovín a pod., jednorázové
polystyrénové obaly z potravín, stavebný
polystyrén, novodurové rúrky, molitan,
guma, zubné kefky, plastové vence, plas-
tové kvety, kabelky. 

Obalový polystyrén, ktorý je uložený 
v škatuliach pri kúpe napr. nového nábytku
alebo elektrospotrebiča, do plastov patrí. 

Plastové tégliky napr. od jogurtov, mas-
la, kečupu je potrebné očistiť!

Do plastov patria aj prázdne plastové
fľaše od stolového oleja. 

PET fľaše je potrebné stláčať!
Spolu s plastovým odpadom zberáme pre-

pláchnuté a stlačené nápojové kartóny od
džúsov, mliečnych výrobkov, vína a pod. 

Do hnedých kontajnerov nepatria oba-
ly od farieb, motorových olejov, benzínov,
znečistené plechovky od potravín, veľké

a ostré kovové predmety, prázdne nádoby
od sprejov.

Hnedé kontajnery na kovové obaly sú
rozmiestnené nasledovne: 
• ulica Pionierska – bytovka č. 184, by-

tovka č. 186, bytovka č. 187
• ulica Školská – medzi bytovkami č. 150

a 152,
• ulica Rudolfa Súľovského – pri penzióne

Bonanno,
• križovatka ulíc Rajecká cesta a Kvetná,
• COOP Jednota Poluvsie.

Dôležitou zložkou komunálneho odpa-
du sú biologicky rozložiteľné odpady.
Predpokladáme, že množstvo komunál-

neho odpadu sa podarí výrazne znížiť
kompostovaním odpadu zo záhrad a od-
padu z kuchyne (najmä odpadu po čistení
ovocia a zeleniny). Na tento účel mesto
zabezpečilo bezplatne pre všetkých vlast-
níkov rodinných domov a chát kvalitné zá-
hradné kompostéry. Upozorňujeme obča-
nov, že kompostovateľný zelený odpad nie
je možné ukladať do smetných nádob.
Kompostovanie tohto odpadu v záhrad-
ných kompostéroch je pre vlastníkov zá-
hrad v meste Rajecké Teplice povinné.

V prípade, že si niektorí majitelia ro-
dinných domov a chát kompostér ešte
neprevzali, môžu tak urobiť na prevádz-
ke technických služieb. Termín prevza-
tia kompostéra je potrebné dohodnúť
s  vedúcim pracovníkom technických
služieb na tel. č. 0905 548 523.    

Pripomeňme si, že kompostovanie je
prirodzený spôsob, ako vrátiť pôde potreb-
né živiny. Dodržiavaním zásad správneho
kompostovania je možné zo záhradného
odpadu a z kompostovateľného kuchyn-
ského odpadu vyrobiť kvalitný kompost.

Ukladanie odpadu zo záhrad do smetnej
nádoby nás môže vyjsť draho. Naopak pri
kompostovaní za odpad neplatíme, pre-
tože predchádzame vzniku odpadu. 

Predchádzať vzniku odpadu by malo
byť základným pravidlom nášho správa-
nia. Ak odpad nevytvoríme, nemusíme
sa zaťažovať jeho triedením!
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Triedenie odpadu na našom sídlisku

Čierne skládky nesvedčia o našej kultúrnosti 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Výsledky hlasovania v Meste Rajecké Teplice

1  KOLO:
Počet zapísaných voličov: ............................................................................................................................. 2426
Počet vydaných obálok: .................................................................................................................................. 1601
Účasť voličov v %: ............................................................................................................................................... 65,99
Počet odovzdaných obálok: ......................................................................................................................... 1600
Počet platných hlasov všetkých kandidátov: .............................................................................. 1588

Výsledky:
1. Zuzana Čaputová – 585 hlasov ............................................................................................... 36,83%
2. Maroš Šefčovič – 305 hlasov ...................................................................................................... 19,20%
3. Štefan Harabin – 253 hlasov .................................................................................................... 15, 93%
4. Marián Kotleba – 179 hlasov ..................................................................................................... 11,27%
5. František Mikloško – 142 hlasov ............................................................................................ 8, 94%

2  KOLO:
Počet zapísaných voličov: ............................................................................................................................. 2411
Počet vydaných obálok: .................................................................................................................................. 1351
Účasť voličov v %: ............................................................................................................................................... 56,03
Počet odovzdaných obálok: ......................................................................................................................... 1351
Počet platných hlasov všetkých kandidátov: .............................................................................. 1320

Výsledky:
1. Zuzana Čaputová – 737 hlasov ............................................................................................... 55,83%
2. Maroš Šefčovič – 583 hlasov ...................................................................................................... 44,16%
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MESTSKÁ KNIŽNICA
BUDE POČAS

REKONŠTRUKCIE
ZATVORENÁ

V rámci plánovanej rekonštrukcie
budovy mestského úradu bude v ob-
dobí do 30.6.2020 mestská knižni-
ca zatvorená. O obnovení prevádzky
knižnice Vás budeme vopred infor-
movať. Ďakujeme za pochopenie.

HLÁSENIA
MESTSKÉHO ROZHLASU

AJ NA WEBOVEJ
STRÁNKE MESTA

V prípade, ak nemáte možnosť
vypočuť si pravidelné hlásenia
v rozhlase, môžete si ich prečítať
na webovej stránke mesta pod
rubrikou Oznamy/Mestský rozh-
las ako aj na facebookovom pro-
file mesta. 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
DORUČÍME PRIAMO

K VÁM
Mesto Rajecké Teplice Vám

prostredníctvom SMS správ ale-
bo e-mailom doručí užitočné in-
formácie týkajúce sa života v mes-
te v aktuálnom čase. Stačí, ak 
vyplníte aplikáciu na webovej
stránke mesta „SMS – info o regis-
trácii k odberu“.

MESTSKÝ PLES –
POZVÁNKA

Mesto Rajecké Teplice Vás pozý-
va dňa 18. 1. 2020 na Mestský
ples, ktorý sa uskutoční v priesto-
roch hotela Skalka. Vstupenky si
môžete rezervovať a zakúpiť na
oddelení Kultúry a vzdelávania,
041/509 90 68

MESTO INFORMUJE A POZÝVA
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
25. MÁJA 2019

Výsledky hlasovania v Meste Rajecké Teplice
Počet zapísaných voličov: ............................................................................................................................. 2392
Počet vydaných obálok: ...................................................................................................................................... 815
Účasť voličov v %: ............................................................................................................................................... 34,07
Počet odovzdaných obálok: ............................................................................................................................ 813
Počet platných hlasov všetkých kandidátov: .................................................................................. 796

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty:
• Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU ............................................................... 196 hlasov
• Kresťansko demokratické hnutie ...................................................................................... 115 hlasov
• Ľudová strana Naše Slovensko ........................................................................................... 115 hlasov
• Sloboda a Solidarita .......................................................................................................................... 64 hlasov
• Kresťanská únia .................................................................................................................................... 52 hlasov
• Slovenská národná strana ........................................................................................................... 39 hlasov

OBEDY PRE DÔCHODCOV 

PLÁNOVANÉ AKCIE PO UZÁVIERKE
11. 11. 2019, Pietny akt slávnostného kladenia vencov pri pamätníku Jozefa
Gabčíka pri príležitosti osláv Dňa vojnových veteránov

11. 11. 2019, 101. výročie ukončenia svetovej vojny pri pomníku 1. svetovej
vojny pri kostole v Rajeckých Tepliciach

17. 11. 2019, Slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie v kostole 
v Rajeckých Tepliciach, vystúpia CHOR CORDIS JESU a Kvarteto ŠKO Žilina

23.11.2019, Katarínsky Rajecko Teplický jarmok na Námestí v Rajeckých
Tepliciach 

30. 11. 2019, 1. ročník akcie Beh sv. Andreja pod záštitou Mesta Rajecké
Teplice

5. 12. 2019, Privítanie Mikuláša na Námestí v Rajeckých Tepliciach

6. 12 – 31. 12. 2019, Vianočné trhy na Námestí v Rajeckých Tepliciach

Vzhľadom na povinnosť Mesta Rajecké
Teplice zabezpečiť obedy „zdarma“ všet-
kým žiakom základnej školy, nie je mož-
né z kapacitných dôvodov zabezpečovať
obedy pre dôchodcov zo školskej jedálne.

Od 1. septembra 2019 mesto uzatvo-
rilo „Zmluvu o  spolupráci“ s  PUBS &
GAMES, s. r. o. Žilina – Reštaurácia
CAESAR nad COOP Jednotou v Rajeck-
ých Tepliciach. Uvedené zariadenie varí
obedy pre dôchodcov z Rajeckých Teplíc
a Mestskej časti Poluvsie. Mesto zabez-
pečuje rozvoz obedov naďalej do domác-
ností, tak ako to bolo zaužívané. Za
rozvozy obedov je potrebné zaplatiť do
poklade na mestskom úrade – jeden

rozvoz 0,25 centov v zmysle platného
VZN mesta – suma sa nezvyšovala.

Prípadné odhlásenie obeda je po-
trebné nahlásiť osobne alebo telefonicky
na číslo: 0910 271 852 deň vopred.  

Za obedy je potrebné zaplatiť priamo
v  Reštaurácii CAESAR nad COOP 
Jednotou v Rajeckých Tepliciach, čiže nie
na mestskom úrade, ako to bolo zauží-
vané, nakoľko obedy nebudú zabezpečo-
vané v  školskej jedálni. Cena jedného
obeda je 2,50 €.
V prípade otázok nás kontaktujte:
Bc. Janka Hudeková, č. telefónu:
041/5070416,
alebo sekretariát – 041/5099060.
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V uplynulom školskom roku sme zažili
vďaka našim šikovným žiakom zopár ne-
zabudnuteľných úspechov. 

Vladimír Tkáčik bol úspešným riešite-
ľom na Geografickej olympiáde, Olym-
piáde v  anglickom jazyku, v  Technickej
olympiáde spolu s Michalom Maniakom
vyhrali okresné kolo, v krajskom skon-
čili na 5. mieste. Jozef Sedliak obsadil 
v Olympiáde zo slovenského jazyka 5.
miesto a  v  Dejepisnej krásne 3.miesto.
Samuel Kšiňan bol opäť ocenený v súťaži
Hviezdoslavov Kubín čestným uznaním. 

Timea Vdovičíková obsadila  druhé
miesto a Ema Valientová sa umiestnila na
prvom mieste v prednese v ruskom jazyku
v  krajskom kole. Ema sa zúčastnila aj
celoslovenského kola v Košiciach. 

V Testovaní 5 a aj v Testovaní prírodo-
vednej gramotnosti deviatakov sme skon-
čili nad celoslovenským priemerom.

Otvárali sme kúpeľnú sezónu v spolu-
práci SPA Afrodite, stretli sme sa na Dni
rodiny a Dni matiek, vyčistil sme mesto na
Dni Zeme, tancovali na karnevale a  ľu-
dovej veselici, zapísali sme prvákov do
školy, navštívili sme ich v Materskej škole
v Rajeckých Tepliciach, prišli na školy na
bicykli v rámci projektového týždňa. Za-
pojili sme sa do projektov eTwinning,
medzinárodné partnerstvo škôl a Zelená
škola, strávili sme týždeň v Londýne. 

Tento školský rok 2019/2020 nám pri-
budlo 24 prvákov, ktorí v tomto období sú už
aklimatizovaní na školu  a ovládajú mnohé
písmená a číslice. V novembri sa zúčastnili
Testovania pohybových predpokladov prvá-
kov, ktoré sa konajú už druhý raz.

Noví piataci z Konskej, Kuneradu, Strán-
skeho si zvykli veľmi rýchlo  a už sú u nás
ako doma. Celkovo je v škole 279 žiakov. 

Rozbehli sa aj krúžky. Len škoda, že
niektorí rodičia neodovzdali vzdelávací
poukaz na krúžok  alebo nečítali oznamy
o ponuke krúžkov. Tu sú: 

Lukostreľba, Futbalový krúžok, cesto-
vateľský krúžok, tanečný krúžok, anglický
jazyk, turistický krúžok, krúžok Varíme,
pečieme, ochutnávame, Pohybové hry,
Volejbal, Príprava na Testovanie 9-sloven-
ský jazyk, Príprava na Testovanie 9-ma-
tematika, Vybíjaná, Bedbinton, Súkrom-
ná škola výtvarný odbor, Súkromná
škola – hudobný odbor. 

V auguste sa v Taliansku uskutočnil
mládežnícky MTB európsky šampionát,

kde  figurovala aj Terézia Ciriaková z 9.
B, ktorá v disciplíne cross country XCE
získala striebornú medailu. Na ceste z ma-
jstrovstiev jej blahoželal aj Peter Sagan.

Absolvovali sme divadelné predstavenie
O pyšnej Dorotke, vystúpenie šermiarskej
skupiny Bojník, účelové cvičenie, projek-
tový deň o zdravom jedle na  1.stupni.

Čo nás čaká?
Prvákov už spomínané Testovanie po-

hybových predpokladov, pasovanie za
prváka našej školy. Deviatakov Komparo,
Testovanie 9 z matematiky a slovenského
jazyka a prijímacie pohovory. 

Predmetové olympiády, i-Bobor, Klokan,
Klokanko, Pytagoriáda, jesenné prázd-
niny, aktivity zamerané na finančnú gra-
motnosť, anglické predstavenie, anglický
týždeň s lektormi, sviatok svätého Miku-
láša, divadelné predstavenia, lyžiarsky
a plavecký výcvik, Škola v prírode a mnohé
ďalšie akcie a podujatia. Pripravuje sa aj
rekonštrukcia asfaltového ihriska, nové
oplotenie pri ihrisku, otvorenie relaxačnej
miestnosti nielen pre ŠKD. 

Ak budete mať čas a chuť, môžete nás
prísť pozrieť, radi vám ukážeme, čo vieme
a ako žijeme.     

Mgr. Zuzana Barčiaková, zástupkyňa ZŠ
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ŠKOLSTVO

Veselica na ľudovú nôtu

NOVINKY ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Čo sa udialo v našej škole za po
sledný rok? Veľmi veľa. Sme o rok
starší, skúsenejší, deviataci odišli,
prváci, piataci a noví žiaci prišli. 

Ani sme sa nenazdali a ďalší  rok je za
nami. Prázdniny  skončili a opäť je tu
september, kedy znovu otvárame
Našu dúhovú škôlku. V školskom ro
ku 2018/2019 prešlo našimi bránami
81 detí.  

Poslaním materskej školy je dopĺňať
rodinnú výchovu o  výchovno – vzdelá-
vaciu činnosť zameranú na všestranný
rozvoj osobnosti detí. Preto sme aj v tom-
to školskom roku pre deti pripravili rôzne
akcie a aktivity: v jeseni sme zrealizovali
športovo-branný deň spoločne s našimi
kamarátmi s MŠ Kunerad v areáli hotela
Skalka, vyrábali sme rôzne výrobky z je-
senných plodov, púšťali sme šarkanov,
boli sme na návšteve v ZŠ, naučili sme 
sa plávať na plaveckom výcviku hoteli 
Diplomat. V zime sme vyrábali výrobky,
ktoré sme predávali na Vianočných
trhoch, zabávali sme sa na detskom
karnevale, sánkovali sme sa a súťažili na
našich Olympijských hrách. Na jar sme
sa tešili na Veľkú noc a spoločne s rodičmi
sme zdobili vajíčka, vystupovali sme pre
Naše mamičky, varili sme guláš s našimi
hasičmi, jazdili sme na koníkoch a skú-
šali sme šoférovať auto, dozvedeli sme sa
veľa zaujímavého od záchranárov, odpre-
vadili sme do ZŠ 21 našich „maturan-
tov“ – predškolákov a  realizovali sme

veľmi veľa iných aktivít, pri ktorých sme
sa mnoho naučili. Deti si osvojili množstvo
básničiek, piesní a hier. Získali množstvo
vedomostí, zručností a návykov. V škôlke
sme privítali mnohých  umelcov, ktorí
nám hrali rôzne divadelné, hudobné
predstavenia a koncerty. V  Rajeckých
Tepliciach sme doplnili na školskom dvo-
re tabule na kreslenie a reťazové hojdač-
ky, z 2% z daní sme zakúpili nové koberce
do staršej časti materskej školy, doplnili
sme posteľné obliečky a uteráčiky, zre-
konštruovali sme plot. V alokovanej
triede sme dokončili vstupnú chodbu, vy-
budovali sme prístrešok pre deti, zakúpili
sme preliezačky na školský dvor a mnoho
iného. A čo nás čaká? V najbližšej dobe
budeme meniť interiérové dvere v  Ra-
jeckých Tepliciach  a v Poluvsí, ktoré sme
zakúpili z financií získaných z predaja na
Vianočných trhoch. Dokončujeme sen-
zomotorický chodník v Rajeckých Tepli-
ciach, plánujeme do konca školského
roka prekryť pieskoviská.  Do alokovanej
triedy sme objednali novú posteľnú bie-
lizeň, budeme doplňovať hračky a edu-
kačné pomôcky a veľa iných vecí. 

Na všetko čo nás čaká sa veľmi tešíme!

PhDr. Zuzana Chvojková,
riaditeľka MŠ

Športový deň

NOVINKY Z MATERSKEJ ŠKOLY
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FAŠIANGY 2019
Dňa 2.3.20019 sa v Rajeckých Teplici-

ach uskutočnila fašiangová slávnosť spo-
jená s predajom dobrôt zo zabíjačky. Po-
núkali sa jaternice, klobásy, tlačienka 
a zabíjačková kapustnica. Vystúpila kape-
la All stars band a DJ Dikant. Tak ako
každý rok nás svojou prítomnosťou poctil
sprievod masiek z Poluvsia a panovala
veselá nálada, za čo sa vám všetkým, ktorí
ste sa zúčastnili, chceme poďakovať. Na
základe dobrej skúse-nosti a vašej i našej
spokojnosti sme sa rozhodli v tomto pe-
knom "dúfame že už zvyku" pokračovať 
a chceli by sme vás všetkých pozvať na
fašiangy 2020 na námestie v Rajeckých
Tepliciach. Za výraznú pomoc a podporu
by sme sa chceli poďakovať najmä mla-
dým mužom z DHZ Rajecké Teplice, VIX
Pubs&Games, SudVin a samozrejme
mestu Rajecké Teplice. Tešíme sa na vás.

Michal Migát a Pavol Hodas.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR POLUVSIE

Každoročne naša organizácia v spolu-
práci s poslancami mestskej časti Poluv-
sie a mestom Rajecké Teplice organizuje
fašiangový sprievod, ktorý zakončila vy-
tancovaním všetkých okoloidúcich na
námestí v Rajeckých Tepliciach.

Dňa 2.apríla si naša zložka prevzala
z rúk prezidenta HaZZ zrekonštruovanú
Tatru 815-CAS 32. Sme veľmi radi, že
sme mohli túto vylepšenú hasičskú tech-
niku umiestniť do novej prístavby hasič-
skej zbrojnice. 

Počas Veľkej noci sme boli požiadaní
krajským operačným strediskom HaZZ

o pomoc  pri likvidácii požiaru lesného
porastu na skalách v katastrálnom území
obce Porúbka. Práca v horskom teréne
bola náročná a vyčerpávajúca, preverila
naše schopnosti, fyzickú kondíciu ako aj
techniku dodávania vody do vyšších úse-
kov horského terénu. 

Naši členovia boli v podpornom tíme
cyklistického Škoda MTB maratónu,
kde zabezpečovali bezpečný priebeh
pretekov.

Bolo nám cťou pomôcť s organizáciou
primičnej svätej omše nášho člena  Jozefa
Bieleho, ktorá sa konala 23. mája.

Naša organizácia napomáhala pri
organizácii hodových slávností v Po-
luvsí. 

Opäť sme prijali výzvu zúčastniť sa na
súťaži o najlepší guľáš na Guľášfeste 
Kľak na Fačkovskom sedle. Tento rok
sme sa lepšie pripravili a vďaka tomu sme
sa umiestnili na 4. mieste.

Prijali sme pozvanie a  zúčastnili sa
osláv SNP v družobnej obci Poluvsie pri
Prievidzi.

Svoje schopnosti pomáhať pri zása-
hoch sme si preverili aj pri  taktických
cvičeniach. V Rajci pri dodávke vody na
vrch Dubová, kde prebiehala previerka
súčinnosti všetkých jednotiek DHZ 
Rajeckej doliny a HaZZ. V  Kunerade
v  rámci územnej organizácie DPO
Žilina okrsku č. 6 sme precvičili diaľ-
kovú dodávku vody k požiaru.  Naši
členovia si vyskúšali funkčnosť pro-
tipovodňového vozíka, ktorý má naša
zložka v technickom vybavení.

Družstvo mužov sa zúčastnilo na sú-
ťaži previerky pripravenosti požiarnych
družstiev v  Kunerade organizovanou
Územnou organizáciou DPO v Žiline.

Nakoľko sme pred novou prístavbou
zbrojnice nemali spevnenú plochu na
prejazd techniky a prejazdom sme spô-
sobovali poškodenie pôvodnej nespev-
nenej plochy, rozhodli sme sa v  rámci
svojho voľného času túto plochu vybu-
dovať s využitím finančných prostriedkov
mesta, vlastných prostriedkov a starých
panelov, ktoré boli kedysi súčasťou 

Dobrovoľný hasičský zbor v Poluvsí sa ako  dobrovoľná organizá
cia podieľala na množstve odborných, spoločenských a kultúrnych
podujatí konaných v uplynulom roku 2019.

»
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MIESTNA AKČNÁ SKUPINA RAJECKÁ DOLINA

Cieľom združenia je spojiť aktivistov,
miestne združenia, záujmové skupiny
a občanov územia popri rieke Rajčanke
tak, aby prepojili a zmenili nielen svoje
okolie, ale zveľadili kultúrne a prírodné
dedičstvo Rajeckej doliny a zlepšili tak
kvalitu života jej obyvateľov.  

Podpora regionálneho rozvoja Miest-
nou akčnou skupinou Rajecká dolina je
založená na  prístupe LEADER, ktorý sa
v  rámci Európskej únie využíva už od
roku 1991. Najskôr ako iniciatíva EÚ 
a od roku 2007 bol prístup LEADER ako
súčasť Programu rozvoja vidieka (PRV)
financovaný z Európskeho poľnohospo-
dárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV). V  programovacom období
2014 – 2020 sa využíva dvojfondové fi-
nancovanie rozvoja vidieka, kde je mi-

estny rozvoj vedený komunitou (CLLD)
financovaný taktiež z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (EFRR) prostred-
níctvom Integrovaného regionálneho op-
eračného programu 2014 – 2020 (IROP).
Na Slovensku je 110 Miestnych akčných
skupín, ktoré získali „Štatút MAS“ roz-
hodnutím Pôdohospodárskej platobnej
agentúry a sú oprávnené čerpať finančné
prostriedky zo zdrojov EÚ a štátneho roz-
počtu. Z  celkového počtu je 10 schvá-
lených MAS v rámci Žilinského kraja. 

Miestna akčná skupina Rajecká doli-
na získala Štatút Miestnej akčnej skupiny
v novembri 2017.  Získaniu štatútu pred-
chádzal proces formovania občianskeho
združenia a tvorba Stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou pod náz-
vom „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“.

Obce, podnikateľské subjekty, poľno-
hospodári, ale taktiež  mimovládne orga-
nizácie pôsobiace v katastrálnom území
členských obcí MAS Rajecká dolina
môžu získať podporu na realizáciu svo-
jich projektových zámerov prostred-
níctvom vyhlásených výziev zo strany
MAS. Snahou je realizáciou projektov
zvýšiť zamestnanosť v regióne o 11 pra-
covných miest.  

Finančné prostriedky vyčlenené pre ži-
adateľov na rozvoj regiónu, podporu pod-
nikania, zavádzanie inovácií, ale taktiež
na podporu sociálnej a komunitnej sféry
sú vo výške  1 133 632,12 Eur. 

Jednotlivé opatrenia Stratégie  sú zam-
erané na podporu nasledovných oblastí:
• skvalitnenie miestnej  a dopravnej in-

fraštruktúry;
• budovanie turistickej a rekreačnej in-

fraštruktúry;
• podnikanie v  mikro a  malých miest-

nych podnikoch;
• podpora poľnohospodárov;
• podpora spracovania miestnych poľno-

hospodárskych produktov;
• budovanie komunitných sociálnych

centier. 
Viac informácií o možnostiach čerpa-

nia podpory a zverejnených výzvach zís-
kate na www.masrajeckadolina.sk/vyzvy,
prípadne osobne v  Kancelárii MAS 
Rajecká dolina, v  budove Mestského
úradu Rajec, 2. poschodie.      

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu,
ktorej cieľom je podpora rozvoja územia
MAS Rajecká dolina. 

Ráno v Rajeckej doline (autor: Viktor Kobrtek)

MAS Rajecká dolina vznikla ako partnerstvo zástupcov verejného, pod
nikateľského a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 24 obcí
okresu Žilina: Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba,
Kľače, Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná
Babkov, Malá Čierna, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké
Teplice, Rosina, Stránske, Šuja, Turie, Veľká Čierna, Višňové, Zbyňov.

námestia v Rajeckých Tepliciach a boli
nám mestom v rámci šetrenia verejných
prostriedkov poskytnuté.

Keďže sa blíži koniec roka, chceli by
sme sa touto cestou poďakovať všetkým
tým, ktorí nás v  našej činnosti pod-
porovali: mesto Rajecké Teplice, po-
slanci, sponzori ako aj členovia našej
organizácie, ktorí sú ochotní i na úkor
svojho voľného času pomáhať pri chode
našej zložky.     

Výbor DHZ Poluvsie
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Snaha robiť veci inak a zodpovedne sa
odzrkadľuje v činnosti neziskovej orga-
nizácie ÁNO PRE ŽIVOT. Medzi hlavné
činnosti organizácie patrí poskytovanie
sociálnych služieb pre osamelé tehotné
ženy, matky s deťmi v núdzi a poskyto-
vanie poradenstva pre rodiny a jednotliv-
cov ohrozených sociálnym vylúčením. 

Okrem poradenstva a  sprevádzania
ľudí v krízových životných situáciách pre-
vádzkuje organizácia dve chránené diel-
ne a sociálnu firmu. Primárnym cieľom
týchto aktivít je zamestnávanie znevý-
hodnených ľudí. Skúsenosti so sociálnym
podnikaním má organizácia od roku
2006, kedy vytvorila prvé pracovné mi-
esta pre invalidov. Za ten čas dostalo
v chránených dielňach a v sociálnej firme
šancu rozvíjať svoje pracovné zručnosti
a začleniť sa do spoločnosti 16 zdravotne
a 19 sociálne znevýhodnených ľudí. Ide
o inovatívny projekt v prístupe riešenia
integrácie sociálne znevýhodnených sku-
pín do spoločnosti. 

Na uvedenom princípe funguje aj cu-
kráreň RAJecké Radosti, ktorú môžete
navštíviť v  Rajeckých Tepliciach. Náv-
števník tu nájde útulný priestor vhodný
na stretnutia s  rodinou či s  priateľmi.
Ponuku cukrárne tvoria poctivé zákusky,
koláče a medovníky z chránenej dielne 

s cukrárenskou výrobňou v Rajci. Ďalší
sortiment tvoria výrobky občanov z miest-
nej komunity, matiek na materskej dovo-
lenke, umelcov, remeselníkov, dôchod-
cov a výrobky z ďalších chránených dielní
zo Slovenska. Aj vďaka dotácii Mesta 
Rajecké Teplice sa organizácii prevádzku
pracoviska podarilo udržať. 

Matkám s deťmi v krízových životných
situáciách pomáhame už 21 rokov.

Áno pre život je neziskovou organizá-
ciou, ktorá od roku 1998 poskytuje 
sociálne služby krízovej intervencie a od-
borné poradenstvo tehotným ženám
v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sú obe-
ťami domáceho násilia. Inštitucionálnu
pomoc sme doteraz poskytli už 883 ľu-
ďom, z toho 499 deťom. Organizácia má
dlhoročné pracovné skúsenosti s ľuďmi
ohrozenými sociálnym vylúčením, vyni-
kajúce výsledky a dobré meno, povesť
zodpovednej, etickej a transparentnej 
organizácie.

ÁNO PRE ŽIVOT – SOCIÁLNE PODNIKANIE SLÚŽI A POMÁHA

ZO ÚNIA ŽIEN RAJECKÉ TEPLICE
Základná organizácia Únie žien Slovenska v Rajeckých Tepliciach je
organizáciou, ktorá je jediná, čo už roky združuje ženy vo veku od  40
tich až 80tich rokov. Je to čisto ženské spoločenstvo, ktorého úlohou
je spoločenská, poznávacia, sociálna a občianska činnosť v našom
meste ale aj  v rámci okresu a niekedy aj celého Slovenska. 

Sme kolektív  skoro 50-tich žien
rôzneho veku ( skoro všetky už dôchod-
kyne, trebalo by nám mladú krv), ktoré
sa stretávame raz za mesiac a  robíme
príjemné a užitočné veci pre nás aj pre
našich spoluobčanov. 

Z našej činnosti chcem aspoň v skrat-
ke spomenúť akcie, ktoré sa dejú
z  nášho podnetu v  našom meste.
Záver roka patrí už tradične Zažíha-
niu stromčeka na našom námestí a ví-
tanie Mikuláša. Dobrý punč a chlebík
s masťou a cibuľou  je dielom našich
šikovných žien, ktoré to pripravujú aj
vďaka našim sponzorom (napr. Mly-
nárka, lekáreň Mária, Relisch, Merito,
Slnečný pavilón, Víno-tržnica a  ďal-
ším). Srdečná vďaka patrí  všetkým.
V  zimných mesiacoch sa naše ženy
venujú hlavne kultúre. Chodíme do
divadla v Žiline, Bratislave, ale aj do
Košíc. Chystáme sa na prvý jarný výlet
(v  tomto roku sme sa vybrali na vý-
chod, pozreli sme si Levoču, Spiš ,
kostolík v Žehre).

Apríl (11.04.2019) patrí narcisom.
Deň narcisov organizujeme s okresnou
organizáciou v  Žiline. Spolu s  našou

ZDŠ sme tohto roku vyzbierali peknú
sumu 1 108,64 €. Každý náš občan už
vie , že ide o  celoštátnu akciu a  hojne
prispievajú aj návštevníci a  hostia
kúpeľov.

V priebehu roka má naša organizácia
v opatere a j poriadok a úpravu  Pamät-
níka pri malom kostolíku a  aj hroby
padlých na našom cintoríne. Čistíme,
hrabeme sadíme, staráme sa, aby to »
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ZO JDS RAJECKÉ TEPLICE
Úspešní v troch športových hrách

UŠPORTOVALI SA
DO SÝTOSTI 

Akí šikovní, zdatní a úspešní seniori
bývajú v  Rajeckých Tepliciach a  okolí,
sme zistili nedávno.Nepočítajúc nultý
ročník, 8. júna sme zorganizovali 2. roč-
ník športových hier seniorov o pohár
primátorky Rajeckých Teplíc, Mgr.
Kataríny Hollej. Turnaju prialo vari
všetko: krásne počasie, účasť pani primá-
torky,  krásne ceny pre víťazov od nej
a šťastie v športovom zápolení. 

Súťažilo sa v ôsmych klasických špor-
tových disciplínach, v ktorých sa umiest-
nili na popredných miestach seniori
Martinka, Harant, Imrišek, Miďanka,
Zafková, Martinková, Mišjaková, Poláč-
ková, Gabčíková, Mandáčková, Bezáko-
vá, Stiffelová. Absolútnou víťazkou, s naj-
vyšším počtom bodov, ktorá získala
putovný pohár z rúk pani primátorky, sa
stala pani Jožka Kenderová. 

Všetkým víťazom sme poblahoželali
a hor sa, na Okresné športové hry JDS
do Žiliny, ktoré boli o 5 dní neskôr, 
13. júna. Zo 136 súťažiacich naši špor-
tovci získali dve prvé a dve druhé ceny. 

1. cenu s stolnom tenise získala Jožka
Kenderová a 1. cenu v petangu Magda-
léna Gabčíková. 1.cenu v streľbe zo vzdu-
chovky Jožka Kenderová a 2.cenu v stol-
nom tenise Marta Pellionisová.

Patrične hrdí na seba, stiahli príkla-
dom ďalších športovcov a prijali pozva-
nie na Športový viacboj seniorov mes-
ta Žiliny a seniorov z okolia regiónu.
Turnaj sa uskutočnil v Dennom centre
v  Bytčici, tradične s  výbornou organi-
záciou, vtipným sprievodným slovom
a vynikajúcou kuchyňou. Netradičné
športové disciplíny spôsobili mnoho
snaženia aj smiechu a dali aj zabrať.  No
ani tu naši nesklamali. Z  vyše stovky
súťažiacich sa od nás umiestnila na 
1. mieste v cornhole (kukuričná diera)
pani Hela Grochalová a  na 3. mieste
v  stolnom tenise, v  súboji s  profesio-
nálmi, pani Jožka Kenderová.

Predsedníčka ZO JDS v  Rajeckých
Tepliciach pani Anna Perkovičová bola
na svojich členov patrične hrdá. V trič-
kách s emblémom mesta Rajecké Teplice
a znakom JDS, úspešne reprezentovali
svoje mesto, organizáciu seniorov, ale aj
samých seba.

PhDr.Anna Perkovičová,
predsedníčka ZO JDS 

bolo v  poriadku. Vždy sa snažíme zú-
častňovať aj brigád pri príležitosti Dňa
zeme v našom meste. 

V júni sme trocha aj športovali. Spolu
s JD Raj. Teplice sme zorganizovali už
2. športové hry, ktoré boli v našej ZDŠ.
Tento rok to bolo pod záštitou našej pani
primátorky Mgr. Kataríny Hollej, ženy
reprezentovali skvelo, boli aj medaily.
Objavili sme talenty na hru petang, bu-
deme sa určite v tomto smere rozvíjať.

Pri príležitosti MDD sme zorganizo-
vali malú vernisáž pre deti z výtvarnej
triedy, ktorú vedie naša členka pani Eka
Tatarka. Deti sme odmenili malými ce-
nami a sladkosťami. Bolo že to radosti.
Pekná akcia. Jún patril peknej opekačke
na chate v Bohúňovej – voláme to Roz-
lúčka pred prázdninami.

Letné mesiace viac venujeme svojim
rodinám, deťom, vnúčatám, svojim dov-
olenkám  a stretli sme sa až 29. 8. 2019
pri príležitosti 75.výročia SNP. Spolu
s pani primátorkou sme položili kytice
k hrobu Rudolfa Súľovského a na spo-
ločný hrob na cintoríne. Pietna akcia
k SNP bola aj v Kunerade, zúčastnili sa
jej samozrejme aj naše členky.

V septembri sme sa vybrali znova za
krásami našej vlasti. 10. 9. 2019  sme 
sa vybrali na juh, pozreli sme si Žitný
ostrov, plavili sme sa po Malom Dunaji
a mesto Komárno nás očarilo krásou aj
zaujímavou históriou.

V októbri sme realizovali malú brigá-
du a to úpravu hrobov. Ešte sme sa
odhodlali na výlet do Vysokých Tatier,
Tatry sú takou obľúbenou destináciou
našich žien, radi tam chodíme aj v zime
( hlavne na ľadové sochy na Hrebienok.)

V  rámci mesiaca október – Mesiac

úcty k  starším – sme si posedeli pri
kačacinke v  penzióne Relish. Sme 
v organizácií skoro samé dôchodkyne,
potrebovali by sme nutne omladiť. Radi
by sme medzi sebou privítali mladšie
ženy s elánom a novými nápadmi na čin-
nosť. 

Čaká nás ešte kultúra, ideme do
Bratislavy a do Košíc na  divadlo a ope-
retu. Spolu s JD,  s mestom a s farským
úradom sme pripravili 11. 11. 2019  –
ZVONY, kde sme sa hromadne zúčast-
nili spomienkového aktu pri Pamätníku
pred malým kostolom.

Budeme zasa pripravovať Mikulášsky
punč, slávnostnú koncoročnú schôdzu
a ešte veľa pekných akcií, na ktoré pozý-
vame naše členky, ale aj našich priateľov
a občanov.

V priebehu roka sa samozrejme naše
členky zúčastňujú aj okresných akcií
a akcií, ktoré organizujú ZO z  iných
obcí, kde nás pozývajú , napr. Stráňavy,
Teplička a pod..

Chceme touto cestou poďakovať aj
Mestu Rajecké Teplice za finančný prí-
spevok z mestského rozpočtu, za posky-
tnutie priestorov, ktoré pri našej čin-
nosti potrebujeme, za ochotu a pomoc
všetkým pracovníkom Mestského úradu,
najviac oddeleniu kultúry, Marošovi
Veselickému a Janke Hudekovej. Dúfa-
me že takáto spolupráca bude pokračo-
vať aj naďalej.

Tešíme sa na naše ďalšie akcie a chceli
by sme medzi seba pozvať hlavne mladé
ženy, mamičky a staré mamy, aby sme
naše rady omladili a tým možno spestrili
našu činnosť.

Marta Štiffelová
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ZBOR CHOR CORDIS JESU
NA CESTÁCH 

Pri príležitosti púte k sv. Gianne 5. mája 2019 Chor Cordis Jesu  usporiadal
koncert speváckych zborov. Pozvanie prijali zbory z farnosti Konská pod ve-
dením Ondreja Hlaváča a z farnosti Božieho Milosrdenstva Žilina – Hájik pod
vedením Michala Adámka. Ako tretí zbor vystúpil náš zbor Chor Cordis Jesu
z farnosti Rajecké Teplice, ktorý vedie Veronika Verešová. K príjemnej atmos-
fére prispel každý zbor časťou svojho repertoára. Na záver takmer 70 hlasov za-
spievalo spoločnú pieseň, čím sa ešte viac prehĺbila príjemná atmosféra
popoludnia v meste.

V dňoch 18. – 20. októbra sa zúčastnil náš zbor Medzinárodného stretnutia
zborov partnerských miest, ktoré sa uskutočnilo v poľskom meste Wilamowice.
V hlavnej časti tohto stretnutia sa konal koncert, na ktorom vystúpilo 5 zborov
z Čiech, Slovenska, Chorvátska, Poľska a Maďarska.  Odzneli národné, medz-
inárodné skladby a ľudové piesne jednotlivých krajín. V nedeľu náš zbor mal
krátky koncert  pred sv. omšou a následne spieval na liturgii v Hecznarowicach.

Obe akcie finančne podporilo Mesto Rajecké Teplice. Za podporu ďakujeme.

Daniela Hodásová

Šachový klub TJ Slovan Rajecké
Teplice v  tomto roku oslavuje už 40.
výročie od svojho založenia v  roku
1979. Tradičné podujatie, ktoré orga-
nizuje šachový klub v  spolupráci
s  mestom Rajecké Teplice, je hodový
turnaj O pohár primátorky Rajeckých
Teplíc. Hoci sa jedná o turnaj kategórie
„FIDE Open“ (výsledky sa zarátavajú
do oficiálneho medzinárodného šacho-
vého rebríčka), zúčastniť sa ho môžu aj
neregistrovaný hráči.

V sobotu 22. júna 2019 sa uskutočnil
už 12. ročník tohoto šachového tur-
naja. V dobrej nálade sa vo výstavnej sále
MsÚ zišlo 50 šachistov z rôznych kútov
Slovenska, ako aj 5 hostia z Českej re-
publiky. Na jednej strane bolo päť šachis-
tov s medzinárodným titulom – na druhej
strane dvaja neregistrovaný šachisti.

Hralo sa podľa pravidiel rapid šachu 
(2 x 10 minút) na 9 kôl švajčiarskym sys-
témom. 

Pani primátorka Mgr. Katarína Hollá
otvorila turnaj a na záver najlepším odo-
vzdala ocenenia. Súťažilo sa o Pohár pri-
mátorky v hlavnej kategórii a  tiež ceny
v štyroch vedľajších kategóriách. 

Pohár primátorky si vybojoval Milan
Babula (Vlčnov), 2. miesto obsadil Peter
Bombek,  (Dubnica n/V), 3. miesto –
Peter Ábel (Piešťany). V kategórii naj-
lepšia žena – Zdenka Vránová najlepší
senior – Anton Šingliar, najlepší junior
– Ján A. Gréč, dieťa do 12 rokov – Bruno
Mikula.

Ďakujeme mestu Rajecké Teplice  za
podporu a  vytvorenie výborných pod-
mienok a tešíme sa na budúci ročník!

Vladimír Hric

ŠACHOVÝ ODDIEL RAJECKÉ TEPLICE 
TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORKY

Memoriál Tóna Dobeša

Ocenení šachisti turnaja o Pohár primátorky

HOROLEZECKÝ
KLUB

RAJECKO TEPLICKÝ
HOROLEZECKÝ TRIATLON –
MEMORIÁL TÓNA DOBEŠA

Dňa 17. 5. 2019 sa uskutočnil 18.
ročník už tradičnej športovej akcie 
Rajecko-Teplický horolezecký triatlon,
ktorá sa konala pod záštitou Horolezec-
kého oddielu a  mesta Rajecké Teplice. 
A už po druhý krát sa uskutočnil ako sú-
časť horolezeckej akcie Slnko na skalách.

Pretek sa skladá z cyklistickej, cca 70 kilo-
metrovej časti, lezeckej časti na skalách
v Priedhorí, Lietačkách v Porúbke a z bežec-
kej časti v kempe v Rajeckých Tepliciach.

V  roku 2019 sa preteku zúčastnilo 
34 pretekárov zväčša zo žilinského re-
giónu, ale na zúčastnili sa aj pretekári zo
vzdialenejších regiónov, na stupni víťa-
zov napr. stál zástupca Tatranskej hor-
skej záchrannej služby a ako divák nás
poctila návštevou aj legendárna chatárka
Janka zo Zamkovského chaty. 

Tohto ročníka sa bohužiaľ už po 6. krát
nezúčastnil náš svojho času najaktívne-
jší a  najúspešnejší člen oddielu Tóno
Dobeš, ktorý zahynul v roku 2013, pri
teroristickom útoku pod Nanga Parba-
tom v Pakistane.  

Ďakujeme Mestu Rajecké Teplice 
a sponzorom podujatia za podporu a te-
šíme sa na vás  o rok.

Robo Baránek,
organizátor podujatia
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ÚSPEŠNÍ CYKLISTI
z Rajeckých Teplíc

Už dve desaťročia funguje v Rajec-
kých Tepliciach pre mladých záujem-
cov o cyklistiku z  nášho kúpeľného
mesta a okolitých obcí tréningová sku-
pina pod vedením Michala Vyšňu.

Trénujú v  Rajeckých a  blízkom okolí 
a svoju pretekársku činnosť realizujú v ži-
linskom klube CyS – Akadémia Petra
Sagana. Trénerovi sa tu podarilo vychovať
viacerých úspešných cyklistov, ktorí repre-
zentovali SR aj na vrcholných podujatiach
ako sú Majstrovstvá sveta a Európy alebo
na Európskej olympiáde mládeže EYOF
a to v cestnej aj horskej cyklistike.

Najväčší úspech pre túto tréningovú
skupinu prišiel v tejto sezóne. Zverenkyňa
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CYKLISTICKÝ SPOLOK RAJECKÉ TEPLICE
CYKLISTICKÉ KRITÉRIUM „RAJECKÉ TEPLICE 2019“

V  sobotu 31. augusta sa začalo kri-
térium  presne na poludnie detskými
pretekmi. Najmladšie deti, niektoré ešte
na odrážadlach, absolvovali len časť
okruhu a najrýchlejší z nich boli Veronika
Grossová z Rajeckých a Mário Šidelský
zo Stránskeho. Potom pokračovali prete-
ky štartom školákov rozdelených do via-
cerých vekových skupín. Najlepší boli
ocenení originálnymi medailami, diplo-
mami a aj vecnými cenami.

Následne prišli na rad samotné pre-
teky Slovenského pohára, ktoré začali
žiačky a po nich mladší žiaci. Postupne
mali svoje štarty kategórie starších žia-
kov a kadetiek, kadetov, junioriek a žien,
juniorov a na záver aj mužov kategórie
Elite. U juniorov a mužov sa predstavili
aj pretekári pripravujúci sa na cyklis-
tické majstrovstvá sveta, ktoré sa pôj-
du koncom septembra v Anglickom
Yorkshire. 

V  konkurencii z  celého Slovenska 
sa nestratili ani pretekári z  „liahne“
Michala Vyšňu z  Rajeckých Teplíc,
ktorí jazdia za CyS – Akadémiu Petra
Sagana. Terka Ciriaková skončila 
2. v  kategórii žiačok a  Dávid Hulala 
6. v mladších žiakoch. Medzi kadetka-
mi obsadila tesne 2. priečku Miriama
Čišecká, keď na víťazku stratila len 
1 bod z bodovaných okruhov.

CyS – Akadémia Petra Sagana ďakuje
všetkým dobrovoľníkom, ktorí  pomohli
s organizáciou tohto pekného cyklistic-
kého podujatia a taktiež zamestnancom
Mestského úradu za pomoc pri príprave

a  taktiež počas samotnom priebehu
kritéria. Preteky sa uskutočnili vďaka
výraznej finančnou podpore mesta 
Rajecké Teplice. Poďakovanie patrí aj
všetkým sponzorom, ktorými boli ho-
tel Skalka Rajecké Teplice, Mon Cafe
Žilina, Koratex, Libex, COOP Jednota,
Kofola, Lekáreň Mária, Drogéria Re-
menec, Energodata, Benatip Sevices,
Interaudit Benatip, My Sweet Home,
Kamenárstvo Hospol, MT Stavebné roz-
počty, rodina Mičurová, rodina Cibuľko-
vá, rodina Sikelová a taktiež partnerom
CyS – Akadémie Petra Sagana: ZVL
Slovakia, Tacx, Citroen, Sportful a Spe-
cialized.

Z výsledkov kritéria „Rajecké
Teplice 2019“:
Mladší žiaci:
1. O. Hrico (ŽP Podbrezová) 14 bodov,
2. M. Šichta (Cyklistická tour) 13 b.,
3. T. Cesnek (CyS – Akadémia
P. Sagana) 6 b.

Žiačky:
1. S. Bodoríková (EPIC Dohňany) 15 b.,
2. T. Ciriaková (CyS – Akadémia
P. Sagana) 13 b., 3. A. Ržoncová
(EPIC Dohňany) 6 b.

Starší žiaci:
1. J. Vrbik (Kaktus bike Bratislava) 21 b.,
2. R. Riška (EPIC Dohňany) 18 b.,
3. T. Drobný (Olympik Trnava) 8 b.

Kadetky:
1. T. Kurnická 26 bodov, 2. M. Čišecká
(obe CyS-Akadémia P.Sagana) 25 b.,
3. K. Tarabová (EPIC Dohňany) 14 b.

Kadeti:
1. J. Slivka (CyS – Akadémia P.
Sagana) 54 b., 2. T. Sivok (Kaktus
bike Bratislava) 16 b., 3. S.Kováč
(CKM Poprad) 15 b., 

Juniorky a ženy:
1. P. Machálková (CyS – Akadémia
P. Sagana), 2. M.Findorová (CK B.
Bystrica), 3. S. Záhorcová (MŠK
Žiar n./Hronom),

Juniori:
1. P. Kramarčík (Slávia ŠG Trebčín)
26 b., 2. T. Vančo (ŠKC Dubnica n./
Váhom) 24 b., 3. P. Rovder (Cyklo
Spiš) 10 b.

Muži:
1. L. Kubiš 38 bodov, 2. J.Varhaňovský
(obaja Dukla B.Bystrica) 17 b.,
3. D. Kaško (CT Firefly) 14 b.

V centre Rajeckých Teplíc sa uskutočnil už 19. ročník  cyklistického
kritéria, ktoré bolo súčasťou Slovenského pohára všetkých kategórii
a teda sa tu opäť zišla zaujímavá konkurencia. 

»
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trénera Vyšňu, Terka Ciriaková z Rajec-
kých, získala na ME MTB mládeže v Ta-
liansku v  disciplíne eliminátor (šprint)
striebornú medailu medzi staršími žiačka-
mi. V kvalifikačnej časovke obsadila výbor-
né 13. miesto medzi 92 štartujúcimi diev-
čatami  z celej Európy  a tak postúpila do
vyraďovacej časti súťaže. Postupne sa pre-
bojovala až do štvorčlennej finálovej jaz-
dy, kde len tesne prehrala s  nemeckou
pretekárkou. Darí sa jej aj na domácich
pretekoch. Terka je v tomto roku majster-
kou SR v  klasických pretekoch cross-
country MTB a  v  eliminátore. Je ale aj
všestrannou cyklistkou. Tituly majsterky
SR získala aj v cestných pretekoch, cestnej
časovke jednotlivcov a  v časovke dvojíc so
spolujazdkyňou z CyS. Jeden titul pridala
na dráhe v disciplíne 500 m s pevným štar-
tom. Doma má tak za tento rok 6 majstro-
vských dresov z rôznych odvetví cyklistiky
a to ju ešte v decembri čaká obhajoba mi-
nuloročného titulu majsterky SR v  cyk-
lokrose.

V  Rajeckých vyrastajú aj ďalšie cykli-
stické talenty. Miriama Čišecká preteká už
v kategórii kadetiek a v tomto roku repre-
zentovala SR na Európskej olympiáde
mládeže EYOF v Baku , 

kde v časovke obsadila 58. mieste a v ces-
tných pretekoch skončila 46. Doma získala
titul majsterky SR v časovke dvojíc a strie-
bro z cestných pretekov. Na budúci rok je
zaradená do reprezentačného výberu SR
junioriek a tak ju už čakajú štarty na Sve-
tových pohároch a ak sa jej bude dariť, tak
aj na juniorských ME a MS. Výborne jaz-
dia aj mladší žiaci. Dávid Hulala z Rajec-
kých sa stal v tejto sezóne majstrom SR
v časovke do vrchu. Martin Kadúc z Ka-
mennej Poruby  vyhral dve kolá Českého
pohára na ceste a viackrát stál na stupňoch
víťazov v pretekoch Slovenského pohára
na ceste ale aj v MTB. 

Ing. Michal Vyšňa
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Terka Ciriaková, ME MTB Taliansko, striebro

OZ KULTÚRA – AKTIVITY V ROKU 2019
V  máji 3. a  6.5 2019 sme uskutočnili

prednášku k finančnej gramotnosti v mi-
estnej Základnej škole pre žiakov 9. A a 9. B
triedy.  Lektorka p. Mária Liová najskôr
rýchlym testom zistila, ako prijímajú žiaci
akékoľvek informácie, po teste rozoberali
otázky rodinného rozpočtu – rozdelenie
príjmov a výdavkov v domácnosti, nástrahy
rôznych reklám, dôležitosť zoznámenia sa s
informáciami v súvislosti s bankovými úč-
tami, úvermi, sporeniami. Nezabudli sme
ani na poisťovne, či investovanie. Veríme,
že sme deviatakom, aspoň v kocke zvýšili
ich finančnú gramotnosť.

Aj v tomto roku sa konal Memoriál
nášho rodáka Antona Dobeša – beh na
Jankov vŕšok cez Krivicu v dĺžke 3600 m,
ktorý sa uskutočnil dňa 23. 6. 2019 
v Uhrovci. Podobne ako vlani, aj v tomto
7. ročníku bol víťazom vo svojej kategórií
Samko Kšíňan, ktorý svojim víťazstvom
prezentoval Rajecké Teplice.

Žilinský samosprávny kraj podporil náš
projekt „Remeslá – vzácne dedičstvo
našich predkov“. Projekt sme začali reali-
zovať 14. 6. 2019 – aktivitou Pletenie na
námestí – ako súčasť svetového dňa plete-
nia na námestí, kde nás podporili členky
Únie žien. 

Dňa 21. 6. 2019 sme pripravili pre žia-
kov v našej ZŠ aktivitu – Keramika v ZŠ.

Deti sa v prítomnosti zručnej  keramikár-
ky Anny Čičkovej, s ktorou dlhodobo spo-
lupracujeme, zoznámili najskôr teoreticky
s hlinou a hrnčiarskym kruhom a potom
si každý prakticky mohol vyskúšať, aká je
práca na hrnčiarskom kruhu – vytočením
malých misiek v tvare srdiečok.

V auguste sa konal letný tábor a work-
shop modrotlač. V  týždni od 5. – 9. 8.
2019 sa uskutočnil tradičný denný tábor
pre deti. Tento rok sme pôsobili v priesto-
roch ZŠ Rajecké Teplice. 35 detí  spolu
s 8 animátormi strávili týždeň plný hier,
tvorivých dielní, tanca aj prechádzok.
Deti si skúsili ako sa vyrába modrotlač,
ako sa pracuje s hlinou na hrnčiarskom
kruhu.  

Dňa 7. 8. 2019 sme v rámci projektu
Remeslá – vzácne dedičstvo našich pred-
kov, organizovali workshop modrotlač.
Týmto starým remeslom sa v súčasnosti
zaoberajú dvaja mladí remeselníci, ktorí
ho oživujú. Jeden z  nich, Peter Trnka 
(z relácie Remeslo má zlaté dno), zavítal
aj do Rajeckých Teplíc a počas celého dňa
sa venoval záujemcom, najskôr to boli
deti v  našom letnom tábore a  poobede
dospelí účastníci. Každý si vyrobil svoj
natlačený obrúsok. Lektor nám poroz-
prával o histórii modrotlače na Sloven-
sku, ukázal nám formy, ktoré zdedil po
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Kúpalisko Laura v Rajeckých Tepli-
ciach ožilo v sobotu, 15. júna, pretekmi
ŠKODA MTB maratón. Na päť trás
vyrazilo v krásnom slnečnom počasí 721
pretekárov. Aby si mohli bajkeri vychut-
nať prírodu naplno aj o rok, kládli orga-
nizátori veľký dôraz na zelený prístup
počas celých pretekov. Plasty nahradili
ekologické a prírodné materiály, občer-
stvenie sa podávalo v kompostovateľných
nádobách alebo na porcelánových tanie-
roch. Aj vďaka tomu sa podarilo znížiť
množstvo odpadu v porovnaní s min-
ulým rokom na polovicu. 

„Chcel by som vyzdvihnúť snahu orga-
nizátorov v oblasti znižovania odpadov.
Zároveň by som rád poďakoval pretekárom
aj návštevníkov, ktorí ochotne akceptovali
tento prístup. Spoločne sa tak podarilo vy-
lúčiť plasty, zásadne znížiť množstvo vypro-
dukovaného odpadu a ukázať trend, ktorým
by sa takéto podujatia mohli uberať. Aj toto
je spôsob, ktorým chceme napĺňať našu
stratégiu trvalej udržateľnosti GreenFuture,"
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ERKO
Cieľom Erka je vytvárať spoločen-

stvo a hravou formou, napríklad po-
mocou stretiek, ktoré bývajú každý
týždeň, združovať deti a priviesť ich
bližšie k Bohu, formovať ich na zrelé
osobnosti, zrelých kresťanov. Zavŕše-
ním celoročnej činnosti býva letný
tábor väčšinou v duchu ročnej témy.
Okrem tohto sa eRko angažuje v kole-
dovaní s názvom „Dobrá novina“
kde chodíme po domoch zvestovať
evanjelium. V skratke činnosť eRka je
zameraná na to aby robila radosť.

Detský letný tábor našej farnosti
Rajecké Teplice sa uskutočnil v dňoch
od 10. 8. – 17. 8. 2019 na Oravskej
Polhore. Témou tábora boli Boží in-
diáni. Zúčastnených na letnom tábore
bolo 51 členov. Spoločnými silami an-
imátori deťom urobili príjemný týždeň
plný Božích aktivít, prostredníctvom
ktorých sme prehĺbili vzťah medzi na-
mi a Bohom. Deti na tábore spolu 
s animátormi zažili výlet na Rio de
Klin, výlet loďou na Oravskej priehra-
de a za svoju aktivitu dostali vecné
dary v podobe tričiek a diplomov. 
Animátori pripravili deťom bohatý
program, deti mohli zažiť kŕmenie
zvierat, prechádzky na rozhľadňu 
a v posledný deň deti dostali tortu. 
I preto chcem v mene celého tábora
poďakovať mestu Rajecké Teplice, že
aj vďaka jeho podpore mohli deti
prežiť krásne leto.

POLLUX – CYKLING TEAM POLUVSIE
Klub POLUX – CYKLING TEAM Poluvsie sa zúčastnil nasledovných cykli-

stických podujatí :
Rajecko –Teplický triatlon s úspešným výsledkom, kde náš člen Michal Brodňan

obsadil krásne tretie miesto v  kategórii muži. Členovia sa taktiež zúčastnili
domáceho podujatia pod názvom ŠKODA MTB Rajecké Teplice, a ďalších nereg-
istrovaných cyklistických stretnutí v rôznych mestách a obciach Slovenska, kde sme
s hrdosťou nosili teamové dresy aj s podporou Mesta Rajecké Teplice – Poluvsie.

uviedol Marek Růžička, konateľ spoloč-
nosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Horúci slnečný deň sprevádzal po celý
čas pretekárov, návštevníkov aj organizá-
torov. V cieli kúpaliska tak vítali fanúšikovia
svojich favoritov popri chladení sa v bazé-
ne. Registrovaných bolo spolu 721 prete-
károv, z toho 75 vyrazilo na najdlhšiu, 
80 km trať. Na strednú trať, 50 km, sa po-
dujalo 376 cyklistov, na krátkej, 18,5 km
trase štartovalo 188 bajkerov. Rodinná
Family kategória oslovila 71 malých aj veľk-
ých pretekárov, kategóriu e-bike vyskúšalo
11 účastníkov. Okrem slovenských cyklis-
tov nechýbali ani naši susedia z Čiech,
Poľska, Rakúska či Maďarska.  

Od minulého roka sa organizátori sta-
rajú aj o zvýšený komfort pretekárov. V cieli
tak na nich čakali sprchy a cykloumývareň,
ktorú využili pre 250 bicyklov. Návštevníci
pretekov sa mohli posilniť v stánkoch s ob-
čerstvením a užiť si letný deň v bazéne. Deti
sa zároveň vybláznili vo fun zóne či pri
množstve sprievodných akcií. 

ŠKODA MTB MARATÓN RAJECKÉ TEPLICE

svojich predkoch, ale aj formy, ktoré si
sám vyrába z hruškového dreva. Potom
si každý sám natláčal na svoj kus bavl-
ny vybraný vzor, v závere sa látky farbili
v  indigu. Tešili sme sa zážitku a  novej
skúsenosti a odniesli sme si svoj výrobok.
Akcia bola finančne podporená Mestom
Rajecké Teplice a Žilinským samospráv-
nym krajom..

Na začiatku školského roka sme po-
núkli organizáciu niektorých krúžkov 
pre deti  základnej školy. Vzhľadom na
kritérium minimálny počet žiakov sa po-
darilo naplniť lukostreľbu s  lektorom 
p. Antonom Mihalom.

Ďakujeme za finančnú podporu Mestu
Rajecké Teplice a za finančnú podporu
remeselných aktivít aj Žilinskému samo-
správnemu kraju.

Katarína Kráľová,
riaditeľka OZ Kultúra

www.ozkultura.sk, www.facebook.com/
obcianskezdruzenie.kultura

RTS_122019_26112019_Sestava 1  27.11.19  11:37  Stránka 15



KULTÚRNE AKCIE V MESTE
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