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Vážení občania,
primátorka mesta
Katarína Hollá ďakuje
všetkým občanom za pre
javenú podporu a dôveru,
vďaka ktorej mohla praco
vať pre rozvoj mesta v
rokoch 2015 – 2022.
Ďakuje za pomoc všetkým
občanom, zamestnancom
mesta a poslancom mest
ského zastupiteľstva.
V tohtoročných voľbách
do samosprávnych orgá
nov kandidovať na post
primátora mesta kandido
vať nebude.
(Pokračovanie na strane 3)

Mesto Rajecké Teplice, Oblast
ná organizácia Rajecká dolina 
s partnermi pripravili po dvoch
rokoch obmedzení programy
Kultúrneho leta 2022. 
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V ROKU 2021 SA PODARILO:

n otvoriť prevádzky lekárov v ambulan-
ciách, ktoré poskytujú zdravotnú sta-
rostlivosť v Centre integrovanej zdra-
votnej starostlivosti (CIZS):
• 3 všeobecní lekári  pre dospelých,
• 2 lekári pre deti a dorast,
• 1 lekár diabetológ, poruchy látkovej

premeny a výživy,
• 2 lekárky gynekológie a pôrodníctva,
• 1 lekár rádiológ,
• 2 zubní lekári,
• 1 lekár chirurg,
• 3 sestričky ADOS Lúč + mobilné 

odberové mieste pre vykonávanie Ag 
a PCR testov,

• 1 lekárka otorinolaryngológia,
• 1 lekár urológ a sexuológ.

Okrem toho sú občanom k dispozícii
komerčné služby ako masérka, pedikúra,
kaderníctvo a kozmetika.

Celkovo v CIZS pracuje 29 zdravot-
níckych pracovníkov (lekári a zdravotné
sestry), čím boli splnené požadované
ukazovatele z projektu. 

Mesto zakúpilo automatický externý de-
fibrilátor (AED), ktorý je umiestnený 
v priestoroch zdravotného strediska. De-
fibrilátor pomáha obnoviť srdcový rytmus
pomocou elektrického výboja. Ve-ríme, že
pomôže zachrániť nejeden ľudský život.

n vybudovať  20  parkovacích  miest  pri
bytových  domoch  na  ulici  Školskej  +
stojisko pre kontajnery,

n opraviť výtlky v meste a  v  MČ  Poluvsie
+ oprava miestnej komunikácie na ulici
30. apríla,

n vypracovať projektovú dokumentáciu
k výstavbe chodníka na ulici Oslobo-
diteľov,

n opraviť vonkajšie schodisko vrátane
omietky na  budove mestského úradu
a oprava časti omietky v kultúrnom
dome v MČ Poluvsie, 

n vybudovať vodovodnú prípojku do
Komunitného centra,

n upraviť zeleň v meste,
n opraviť zábradlia 3 mostov cez vodný

tok Rajčanka,
n zakúpiť oponu do veľkej sály mest-

ského úradu,
n zakúpiť univerzálny robot do školskej

jedálne, 
n zakúpiť kosačku pre oddelenie tech-

nických služieb,  
n zrekonštruovať alokovanú triedu ma-

terskej školy v MČ Poluvsie,  zakúpiť
umývačku riadu, 

n opraviť elektroinštaláciu v zmysle 
revíznych správ v materskej škôlke 
v Rajeckých Tepliciach a v MČ Po-
luvsie,

n vymeniť  krytinu  nad vchodom do kul-
túrneho  domu v MČ  Poluvsie, zakúpiť
umývačku riadu,

n rozšíriť a zrekonštruovať mestský rozh-
las v meste a v MČ Poluvsie,

n aktualizovať projektovú dokumentáciu
k splaškovej kanalizácii aj pre MČ
Poluvsie,

n zrekonštruovať  chodník   na   Rajeckej

ceste po vybudovaní odľahčujúcej  daž-
ďovej kanalizácie,

n zakúpiť 4 lavičky k domu smútku 
a kultúrnemu domu v MČ Poluvsie,

n zakúpiť pivné sety na kultúrne podu-
jatia, 

n zakúpiť  3   veľkokapacitné   kontajnery,
zakúpiť kompostéry,  smetné nádoby  
a 1100 l nádoby na posilnenie sepa-
rovania papiera,

n podať  žiadosti  vlastníkom  pozemkov
o odkúpenie,  prípadne  prenájom po-
zemkov na ulici Osloboditeľov, ktoré
budú slúžiť k vybudovaniu športového
ihriska,

n zakúpiť gumené dopadové plochy na
detské ihriská včítane MČ Poluvsie, 

n natrieť detské ihriská náterom, ktorý
ochráni drevené konštrukcie.
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V ROKU 2022
MESTO PLÁNUJE:
n začať s rekonštrukciou býva-

lej materskej škôlky na ulici
Pri Bystričke, v ktorej bude Za-
riadenie  pre seniorov Harmónia,
kde  vzniknú   bytové   jednotky pre
12 seniorov. Na uvedený projekt
získalo mesto z eurofondov ne-
návratný finančný príspevok v su-
me 821 287,87 Eur. 

n na zariadenie interiéru nábyt-
kom,  elektrospotrebičmi  a ostat-
ným príslušenstvom mesto podalo
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v sume 64 400,- Eur
prostredníctvom Miestnej akčnej
skupiny, ktorej je členom,

n v MČ Poluvsie vybudovať nové
oplotenie pred kultúrnym domom
a v areáli materskej škôlky,  

n zrealizovať rekonštrukciu elektro-
inštalácie v zmysle projektovej do-
kumentácie v budovách základnej
školy v pavilóne A a v prízemí
pavilónu B,

n zrekonštruovať  jestvujúce  chod-
níky  na  ulici  R. Súľovského – jed-
na strana, Lúčna – jedna strana,
1. mája, Lúčky - po dokončení
prác stavebníka Slovak Telekom,
a.s. na optickej sieti,

n vymeniť staré oplotenie  na cinto-
ríne v Rajeckých Tepliciach za
nové, 

n zakúpiť nové preliezky pre deti 
do areálu kultúrneho domu v MČ
Poluvsie. 

n Pre základnú školu mesto získalo dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR v sume 80 000,-Eur na rekonštrukciu elektroinštalácie. 

n Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sume 3 755,-Eur
bola použitá na organizačné zabezpečenie online festivalu – Euromusette 
Goldentango 2021.

n Na nové bezplatné WI FI zóny  mesto získalo 15 000,-Eur, ktoré sa nachádzajú:
interiér mestského úradu, zdravotné stredisko + okolie a park, základná škola,
materská škola na ulici Osloboditeľov a v MČ Poluvsie, mestská tržnica, námestie
SNP a okolie, pošta. 

n Zo Žilinského samosprávneho kraja získalo mesto dotáciu v sume 1 100,-Eur, 
z ktorej zakúpilo nové regálové police do mestskej knižnice.

n Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina v rámci svojich aktivít
mestu ako jej členovi  osadí na námestí lavičky, cyklomontážny stojan na bicykle,
turistickú a cyklistickú mapu a cyklonabíjačku v sume 5000,-Eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA
Mesto skončilo v roku 2020 s finančným prebytkom v sume 
189 813,98 EUR a v roku 2021 v sume 247 376,50 Eur, z ktorých
bol vytvorený rezervný fond. Prevažná časť finančných prostried
kov bola použitá na schválené projekty.  

PROJEKTY MESTA Z EURÓPSKYCH FONDOV A DOTÁCIÍ: 
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(Pokračovanie z 1. strany)

S kolektívom zamestnancov mes
ta a poslancov MsZ sa od roku
2015 podarilo okrem spomína
ných investícií:
n získať finančné prostriedky z euro-

fondov na 9 projektov mimo rozpočtu
mesta:

1. Modernizácia verejného osvetlenia.
2. Modernizácia špeciálnych učební v zák-

ladnej škole (biologicko-chemická,
polytechnická,  jazyková, knižnica).

3. Zakúpenie kompostérov.
4. Zabezpečenie Wifi pripojenia.
5. Zníženie energetickej náročnosti mest-

ského úradu.
6. Vypracovanie nízkouhlíkovej straté-

gie.
7. Rekonštrukcia zdravotného strediska

na centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti.

8. Zariadenie pre seniorov Harmónia –
stavebné úpravy.  

9. Zariadenie pre seniorov Harmónia –
vybavenie nábytkom, elektronikou ...

n získať finančné prostriedky z dotá-
cií na 26 projektov mimo rozpočtu
mesta: 

n zakúpiť športové vybavenia na detské
ihrisko v základnej škole,

n zakúpiť nové knihy a počítače do
mestskej knižnice,

n na podporu zamestnania našich ob-
čanov z ÚPSVaR,

n na medzinárodné akordeónové festi-
valy,

n na obnovu prístupových lesných ciest,
n na kultúrne a spoločenské podujatia,
n na rozšírenie kapacity materskej školy

v Rajeckých Tepliciach o 15 miest, za-
teplenie obvodového plášťa,

n položenie polyuretánovej podlahy 
v malej telocvični v základnej škole,

n rozšírenie kamerového systému o 5 ka-
mier,

n zakúpenie vozidla na čistenie miest-
nych komunikácií, chodníkov a pries-
transtiev,

n na  rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
v meste a výstavbu garáže pri hasič-
skej zbrojnici v MČ Poluvsie,

n zakúpenie športoviska do materskej
školy na ulici Osloboditeľov,

n zakúpenie knihobúdky na námestie,
n zakúpenie vianočného osvetlenia,
n vybudovanie Workout parku v základ-

nej škole,
n kúpa nového auta na rozvoz stravy pre

seniorov,
n na osvetlenie prechodu pre chodcov 

a vybudovanie chodníka pri kúpalisku
Laura.

USKUTOČNENÉ
INVESTIČNÉ AKCIE:

n zakúpenie LED svietidiel na cintoríne
v meste a MČ Poluvsie a doplnenie 
v meste,

n rozšírenie kapacity cintorína o 121 m2

v meste, vysporiadanie vlastníckeho
vzťahu k polovičke pozemku cintorína
v prospech mesta, oplotenie, náter
fasád domov smútku v meste aj v MČ
Poluvsie, výstavba kolumbária (urno-
vej steny), 

n vybudovanie 7 parkovacích miest pre
potreby cintorína v  MČ Poluvsie, vy-
budovanie nových  schodov a zábrad-
lia pred  vstupom na cintorín v MČ
Poluvsie,

n obnova a zateplenie časti fasády na
mestskej tržnici,

n vybudovanie parkovacích miest v poč-
te 59 + stojiská na kontajnery na ulici
Pionierska a Školská,

n výmena umelého trávnika na minifut-
balovom ihrisku v základnej škole,

n výmena dlažby za protišmykovú pred
vstupmi do budov v základnej škole,
posunutie vstupných dverí, vybavenie
tried novým nábytkom a podlahami,

n vybudovanie chodníka za kúpaliskom
Laura smerom k autobusovej zastáv-

ke, osvetlenie prechodu pre chodcov
na ceste I/64 pri Laure,

n vybudovanie a odvodnenie chodníka 
v MČ Poluvsie od ul. Riečna po od-
bočku na Stránske, osvetlenie pre-
chodu pre chodcov na ceste I/64 pri
tomto chodníku,

n vybudovanie chodníka ku garážam pri
bytovom dome č. 186,

n vybudovanie prístrešku v materskej
škole v MČ Poluvsie,

n úprava zelene v meste a „otočne“ 
v MČ Poluvsie,

n zakúpenie nového nábytku, šatňových
skríň oddeleniu technických služieb,
strojov, zateplenie obvodového plášťa,
výmena okien,

n zakúpenie nábytku na oddelenie kul-
túry, knižnice (regálov), mestskej polícii,

n zriadenie nových bezbariérových
priestorov na prízemí mestského
úradu pre matriku, daňový referát 
a pokladňu,

n zakúpenie lavičiek, košov v meste,
hracích prvkov na námestie, do mater-
ských škôl, na cintoríny, pred kultúrny
dom v MČ Poluvsie,

n oprava rozhlasu v meste a v MČ
Poluvsie, zakúpenie novej rozhlasovej
ústredne,
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n zakúpenie plynového a varného kotla,
škrabky, jedálenských stolov so sto-
ličkami, šatňových skríň do školskej
jedálne,

n vybudovanie prípojky na napojenie
kultúrneho domu v MČ Poluvsie do
splaškovej kanalizácie,

n vybudovanie vodovodnej prípojky 
do komunitného domčeka a časti na
mestskom úrade,

n zabezpečenie osadenia zvodidiel na
ceste III do MČ Poluvsie,

n zaplatenie projektovej dokumentácie
pre územné rozhodnutie a zabezpeče-
nie finančných prostriedkov na výkup
pozemkov k stavebnému povoleniu na
Rajeckú cyklomagistrálu,

n opraviť výtlky v meste, vymeniť
časť asfaltového koberca na ulici
30. apríla, 

n výmena strechy na mestskej tržnici,

n vybudovanie odľahčujúcej dažďovej
kanalizácie,

n zabezpečenie aktualizácie projekto-
vej dokumentácie na vybudovanie
splaškovej  kanalizácie na I. a II.
etapu, 

n zabezpečenie  projektovej  dokumen-
tácie   na  výstavbu  chodníka  na  Ra-
jeckej  ceste oproti Plničke SLK,

n zabezpečiť   finančné  prostriedky na
projektovú dokumentáciu k územ-
nému rozhodnutiu na Rajeckú cyklo-
magistrálu,

n vybudovanie  oplotenia  v materskej
škôlke z východnej strany areálu 
a náučného chodníka,

n zakúpenie nahrávacieho zvukového
štúdia pre kultúrne podujatia,

n zabezpečenie projektovej dokumentá-
cie na výstavbu nového mosta pri kú-
palisku Laura, + 2 x foto č. 14. a 15.
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n zakúpenie interiérového vybavenia
(dvere, umývačka riadu, chladnička, di-
gestor, žalúzie, sporák, kuchynskú riad)
do kultúrneho domu v MČ Poluvsie,

n zakúpenie detských preliezok do MČ
Poluvsie,

n inštalácia klimatizácie, kompletná vý-
mena počítačovej techniky a servera
na mestskom úrade,

n zakúpenie vybavenia na námestie (ša-
chy, 4 predajné stánky, 2 predajné stoly
so zastrešením, stôl na  stolný  tenis,
digitálne hodiny,  zakúpenie pivných
setov a lavičiek na kultúrne akcie, za-
kúpenie košov na separovaný zber,

n kúpa vozidla pre oddelenie technic-
kých služieb Peugeot Boxer, ťahača
kontajnerov za traktor,

n kúpa pódia so zastrešením na Ná-
mestie SNP na organizovanie kul-
túrnych podujatí,

DEŇ ZEME
V mesiacoch marec a apríl sa usku-

točnili v rámci Dňa zeme viaceré bri-
gády zamerané na čistenie rôznych
priestorov a vodných tokov v meste 
a MČ Poluvsie  zamestnancami mesta,
žiakmi základnej školy, OZ Susedia
spod Skaliek a našimi dobrovoľnými
hasičskými zbormi. 

PRIJATIE NAJVYŠŠÍCH
PREDSTAVITEĽOV

KONTROLNÝCH
INŠTITÚCIÍ

V meste sa konalo pracovné stret-
nutie najvyšších kontrolných úradov,
pri tejto príležitosti   29. apríla primá-
torka mesta prijala na mestskom úra-
de predsedu NKÚ SR  Karola Mitríka
a najvyšších predstaviteľov kontrol-
ných inštitúcií krajín V4+2 (Rakúsko
+ Slovinsko). 

OSLOBODENIE MESTA
Pri príležitosti 77. výročia oslobo-

denia mesta sa 29. apríla  uskutočnil
pietny akt položenia vencov na hroby
vojakov na cintoríne a pri hrobe Ru-
dolfa Súľovského. 

PIETNY AKT
KLADENIA VENCOV

28. mája sa pred pamätníkom
Jozefa Gabčíka uskutočnil pietny 
akt kladenia vencov pri príležitosti 
80. výročia operácie ANTROPOID 
a 28. ročníka Memoriálu Jozefa
Gabčíka, cross. 

Ďalšou ocenenou bola Terézia Ciri-
aková, ktorá sa pretekárskej cyklistike
venuje od roku 2017, dosiahla umiestne-
nia na prvých miestach vo viacerých dis-
ciplínach, je niekoľkonásobnou majster-
kou SR v cyklokrose, na ceste, v MTB
cross-country XCO, šprint XCE, XCM, na
dráhe. V tomto roku sa pripravuje na štart
Svetových pohárov a na účasť na Majstro-
vstvá Európy a Majstrovstvá sveta.

Ocenená Nina Čanecká pôsobí v Atletickej
akadémii Žilina od svojich 10 rokov. V roku
2019 získala striebornú medailu na majstro-
vstvách SR v krose a 7. miesto v skoku do
výšky. V ďalšom roku obsadila na majstro-
vstvách SR v krose 3. miesto, zvíťazila v behu
na 600 m, 2. miesto v skoku do výšky, strieb-
ro v päťboji, prispela k striebornej medaile 
v štafete na 4x200 m. Jej potenciál nazna-
čuje, že v blízkej budúcnosti bude reprezen-
tovať Slovensko na medzinárodnej scéne.  

Ocenený bol Lukáš Plátek, ktorý sa 
v svojej dlhoročnej kariére venoval zá-
vodne Cross country (XC), zjazdu, en-
duro, BMX a v súčasnosti pumptracku
a trénovaniu dospelých aj detí. Navrhol
a pomáhal aj pri budovaní pumtracko-
vej dráhy, ktorá sa nachádza v areáli
základnej školy.

DEŇ MATIEK  
Druhá májová nedeľa je venova-

ná všetkým mamám. Mesto Rajecké
Teplice zorganizovalo stretnutie 12.
mája vo veľkej sále MsÚ kde vystúpili
deti Folklórneho krúžku Zbyňov, ta-
nečnej skupiny Deep Dance Club 
a SZUŠ Yamaha.

OCENENIE ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV MESTA
Na návrh poslanca Ing. Hájnika sa uskutočnilo ocenenie úspešných 
športovcov. 11. mája slávnostne prevzali z rúk primátorky mesta ocenenie
za vzorné reprezentovanie mesta. Primátorka mesta poďakovala športov
com za ich reprezentáciu a zviditeľnenie mesta nie len na Slovensku ale aj
v zahraničí. Popriala im veľa ďalších úspechov a poďakovala aj rodičom
športovcov, ktorí ich podporujú v športovej kariére. 
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ÚSEK BEZPEČNOSTI
A PLYNULOSTI CESTNEJ

PREMÁVKY

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky sa mestská polícia zame-
rala na kontroly parkovania na spoplat-
nených parkoviskách na ul. Školskej,
Kuneradskej ceste a Lesnej za zdravot-
ným strediskom, dodržiavanie doprav-
ného značenia v meste hlavne v  súvislosti
s dodržiavaním zákazu vjazdu, zákazu
odbočovania, zákazu zastavenia a státia 
a taktiež dodržiavaním dopravných pred-
pisov vyplývajúcich zo všeobecnej úpravy
cestnej premávky najmä v nasledovných
úsekoch – Rajecká cesta pri železničnom
priecestí, ul. Osloboditeľov pri Skale, ul.
Rudolfa Súľovského, Rajecká cesta a ul.
Farská pri kostole, parkovanie na sídlisku
na ul. Pionierskej, Jozefa Gabčíka atď. 

Problémom na úseku bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky bolo aj porušo-
vanie zákazu vjazdu za predajňu COOP
Jednota mimo dopravnej obsluhy a za-
mestnancov COOP Jednota. V tejto súvis-
losti bolo vedúcej predajne navrhnuté,
aby za predajňu ešte dopravnou značkou
vyhradili samostatne miesto pre zásobo-
vanie. Dopravná značka tam bola pracov-
níkmi COOP Jednota osadená a čiastočne
došlo k zlepšeniu situácie. V tejto súvis-
losti upozorňujeme občanov a návštev-
níkov mesta, aby dodržiavali dopravné
značenie za predajňou COOP Jednota,
nakoľko pri nerešpektovaní veľmi komp-
likujú činnosť vozidlám zásobovania. 

V súvislosti s dopravnou situáciou by sme
chceli upozorniť občanov, aby počas boho-
služieb v rímskokatolíckom kostole nepar-
kovali v zákaze státia na ul. Farskej nakoľko
znemožňujú plynulý prejazd autobusov SAD.
Je potrebné prísť na svätú omšu s dostatoč-
ným predstihom a využiť na parkovanie par-
kovisko pri kostole, na autobusovej stanici
alebo aj za zdravotným strediskom, kde sú
miesta vyhradené pre lekárov počas dní pra-
covného voľna a pracovného pokoja bez-
platne prístupné aj občanom.

REZIDENTSKÉ KARTY
PRE OBYVATEĽOV

RAJECKÝCH TEPLÍC

Mestská polícia upozorňuje občanov 
s trvalým alebo prechodným pobytom na
území mesta Rajecké Teplice-Poluvsie, 
že na mestskej polícií si môžu zakúpiť rezi-
dentské karty na parkovanie motorových
vozidiel v meste na spoplatnených parko-
viskách za sumu 10,00 Eur. Karta platí 1 rok
od dátumu zakúpenia rezidentskej karty.
Tieto si môžu občania zakúpiť v pracov-
ných dňoch od 07,00 hod. do 15,00 hod.
na pracovisku mestskej polície. Taktiež si
môžu podnikateľské subjekty podnikajúce
na území mesta zakúpiť rezidentské karty
za sumu 100,00 Eur na 1 rok od dátumu
zakúpenia rezidentskej karty. 

PRIESTUPKY

V priebehu roka 2021 mestská polícia
prejednala v blokovom konaní 60 pries-
tupkov na úseku bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky, 1 priestupok na
úseku porušenia všeobecne záväzných
nariadení obce a 2 priestupky proti po-
riadku v správe.

V súvislosti s riešením dopravných
priestupkov mestská polícia spracovala
a zaslala na Obvodné oddelenie PZ
Rajec 13 žiadostí o vykonanie lustrácie
majiteľov motorových vozidiel. 

POZNATKY

V roku 2021 mestská polícia predlo-
žila 3 písomné informácie a poznatky 
k problematike  protispoločenskej činnosti
na rôzne zložky Ministerstva vnútra SR

PREVENCIA

Mestská polícia upozorňuje občanov,
osobitne seniorov a ich rodinných prís-
lušníkov, aby si dávali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí pod rôznymi zámien-
kami sa snažia vylákať od starších občanov

finančnú hotovosť. Najčastejšie uvádza-
jú rôzne dopravné nehody ich blízkych 
a potrebu peňazí na následne operácie po
zraneniach. Taktiež upozorňujeme, aby
hlavne starší občania nevpúšťali do svojich
príbytkov cudzie osoby, ktoré taktiež po
rôznymi zámienkami (vodári, elektrikári,
plynári a pod.) vylákajú od občanov pe-
niaze alebo ich priamo z bytu odcudzia. 

Mestská polícia počas školského roka
vykonávala dohľad nad bezpečnosťou a ply-
nulosťou cestnej premávky pri základnej
škole na ul. Pionierskej s dôrazom na
zabezpečenie bezpečnosti žiakov, na pre-
jazdnosť cesty a na zabezpečenie miesta na
zastávke pre autobusy, ktoré vozia detí do
školy z okolitých obcí.  Dohľad bol vykoná-
vaný v čase od 07,00 hod. do 08,00 hod.

KULTÚRNOSPOLOČENSKÉ
PODUJATIA

Rok 2021 bol rovnako ako rok 2020 cha-
rakteristický menším počtom kultúrnospo-
ločenských podujatí z dôvodu opatrení na
zabránenia šírenia ochorenia KOVID-19. 
V priebehu roka sa príslušníci mestskej polí-
cie podieľali na zabezpečení bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky a ochrany ve-
rejného poriadku počas ,,Cyklistického krité-
ria“ v uliciach mesta, ,,Behu Skalkami“ 
a ,,Škoda MTB maratónu“. Ďalej sa podieľali
na zabezpečení protipandemických opatrení
počas jarmoku na námestí SNP. Všetky tieto
podujatia prebehli bez nedostatkov.

V súvislosti s opatreniami na zabráne-
nia šírenia ochorenia KOVID-19 sa prís-
lušníci mestskej polície podieľali na za-
bezpečení verejného poriadku počas 
mimoriadneho očkovania mobilnou od-
berovou jednotkou v priestoroch mest-
ského úradu. Priebeh očkovania bol bez
narušenia verejného poriadku. 

MAJITELIA PSOV

Na území mesta sú rozmiestnené
schránky, kde si môžu majitelia psov
počas venčenia svojich psov využiť sáčky

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE RAJECKÉ TEPLICE
ZA OBDOBIE OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 

V období od 1.1.2021 do 31.12.2021 policajti Mestskej polície 
Rajecké Teplice plnili úlohy na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, ochrany verejného poriadku, ochrany majetku mesta,
občanov a návštevníkov mesta, predkladania poznatkov a informácií
Policajnému zboru. Kontrola dodržiavania všeobecnej záväzných 
nariadení obce, doručovania písomností, dodržiavanie opatrení 
v súvislosti ochranou pred šírením ochorenia KOVID19 a ďalšie
úlohy podľa pokynov vedenia mesta. 
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Počas rokov 2020 a rok 2021 poznačila činnosť Dobrovoľného hasičského zboru
(ďalej len ,,DHZO“) Rajecké Teplice pandémia COVID-19. Z dôvodu protipan-
demických opatrení sa nemohli konať schôdze, školenia, súťaže, zber starého železa
a ani protipožiarne preventívne prehliadky. Napriek týmto obmedzeniam sa DHZO
Rajecké Teplice  snažil udržiavať požiarnu techniku, rozhlasové relácie ako aj
nástenku. V mesiaci júl 2021 sa dobrovoľní hasiči rozlúčili s dlhoročným členom
Vladimírom Takáčom. V tomto mesiaci sa aj konalo taktické cvičenie. V mesiaci
september 2021 sa hasiči podieľali na zbere starého železa a taktiež zabezpečo-
vali cestnú premávku počas cyklistického MTB maratónu v areáli kúpaliska Laura
na ulici Osloboditeľov. V októbri 2021 sa konala brigáda v požiarnej zbrojnici na
Kuneradskej ceste. Táto brigáda bola spojená aj s príjemným posedením pri guláši.
Začiatkom mesiaca november 2021 sa opäť sprísnili protipandemické opatrenia 
a činnosť dobrovoľného hasičského zboru bola opäť obmedzená. 

Dňa 26. marca 2022 sa konala v klubovni DHZO Rajecké Teplice výročná člen-
ská schôdza. Počas tejto schôdze sa konali aj voľby do výboru. Za predsedu
DHZO bol opätovne zvolený Milan Remenec, za podpredsedu a veliteľa Ferdi-
nand Repka. Tajomníkom bol zvolený František Škorvánek, preventívnym pra-
covníkom Martin Pleva, strojníkom Pavol Hodas, referentom Eduard Hančin 
a pokladníkom René Uškovits. Členovia výboru schválili plán hlavných úloh na
rok 2022. Výbor DHZO ďakuje Mestu Rajecké Teplice, sponzorom a členom za
ich vykonanú prácu pre požiarnu ochranu. Úlohy na úseku požiarnej ochrany,
ktoré sú kladené na členov DHZO sú vykonávané na základe dobrovoľnosti 
a v čase ich osobného voľna. Preto im patrí ešte raz veľké poďakovanie.

Predseda DHZO Rajecké Teplice

na psie exkrementy, aby neznečisťovali
verejné priestranstvá. Schránok je šesť 
a nachádzajú sa na ul. Školskej pri mest-
skom úrade, na ul. Školskej v blízkosti
križovatky s ul. Lesnou, na ul. Pionierskej
za garážami, na ul. Kuneradská cesta pri
predajni Koruna (pri križovatke s ul. Pri
Bystričke), na ul. Lúčnej, na ul. Oslobod-
iteľov na konci kúpaliska Laura (zelená
plocha za kúpaliskom) a v Lipovej aleji pri
autobusovom nástupišti. Mestská polícia
pravidelne dopĺňa tieto schránky.

V roku 2021 mestská polícia našla, úspeš-
ne očipovala a vrátila majiteľom 2 psov.

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

Mestská polícia taktiež upozorňuje obča-
nov mesta a rôzne subjekty (najmä penzióny

a reštauračné zariadenia), že v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ra-
jecké Teplice č. 04/20019 o používaní py-
rotechnických výrobkov na území Mesta
Rajecké Teplice je s účinnosťou od 1.10.2019
zakázané z dôvodu ochrany verejného po-
riadku a ochrany prírody používať pyrotech-
nické výrobky kategórie F2 a F3 celoročne. 

INÉ 

V roku 2021 príslušníci mestskej polí-
cie ďalej:
n vykonávali kontrolu smetných nádob 

s dôrazom na triedenie odpadu a súlad
veľkosti a skutočného počtu smetných
nádob s oprávneným nárokom, zistené
skutočnosti odstúpené na referát život-
ného prostredia mestského úradu,

n vydávali povolenia na rozkopanie 
miestnych komunikácií,  pričom v ro-
ku 2021 ich vydali 5, 

n doručovali písomnosti a vykonávali
šetrenia k správam o povesti na zák-
lade dožiadaní súdov,

n zúčastnili sa online školenia na od-
chyt a prepravu túlavých zvierat.

Na záver upozorňujeme občanov,
že Mestská polícia Rajecké Teplice
nemá nepretržitú službu. Z toho
dôvodu, ak dôjde ku konaniu kto
ré je v príslušnosti polície a na
mestskú políciu sa nedá dovolať, 
je potrebné kontaktovať policaj
tov policajného zboru na telefón
nom čísle 158. 

Z ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU RAJECKÉ TEPLICE

6 SPRAVODAJCA MESTA RAJECKÉ TEPLICE / JÚL 2022

Mesto Rajecké Teplice v roku
2020  uskutočnilo rekonštrukciu
Mestskej knižnice, v rámci ktorej
boli vymenené okná, radiátory,
podlaha, znížený strop, pribudlo
nové osvetlenie.

Okrem rekonštrukcie priestorov 
bol podaný aj projekt mestskej knižnice
s názvom „Čítame si doma“, ktorý pod-
poril  Fond na podporu umenia sumou
3 500,- Eur. Pre našich čitateľov bolo
zakúpených 308 nových kníh. 

V roku 2021  bol schválený ďalší pro-
jekt s názvom „Naša nová knižnica“ na
vybavenie knižnice novými regálmi. 
Financovanie 24 knižných regálov za-
bezpečilo Mesto Rajecké Teplice su-
mou 4 225,00 Eur, pričom projekt
finančne podporil aj Žilinský samo-
správny kraj sumou 1 100,00 Eur.

Okrem výpožičiek kníh a časopisov
sú naďalej k dispozícií služby, ktoré fun-
govali pred rekonštrukciou: kopíro-
vanie a skenovanie dokumentov, tlač
dokumentov z počítača, laminovanie,
termoväzba, hrebeňová väzba a použi-
tie internetu.

V súčasnosti je v knižnici evidova-
ných viac ako 300 čitateľov, ktorí si
môžu vyberať zo 7 000 knižných titulov.

Priestory knižnice i služby sú pri-
pravené pre všetkých obyvateľov – či-
tateľov nášho mesta, od najmenších až
po seniorov.

Tešíme sa na Vás v našej vynovenej
knižnici.

MESTSKÁKNIŽNICA
PO REKONŠTRUKCII

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZO RAJECKÉ TEPLICE 
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dareným počinom bol aj Medzinárodný
deň školských knižníc. Žiaci deviatych
ročníkov si vymenili úlohy s učiteľmi 
a pripravili kreatívne nápady, úlohy či ak-
tivity. Prostredníctvom originálnych prác
sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia
velikána Pavla Orzságha-Hviezdolava.
Stretli sme sa na Mikuláša, Dni narcisov,
Dni Zeme. V apríli sme stihli „prejsť 
z Viedne až k štúrovcom“ vďaka pro-
gramu Via Historica 3. Žiaci z 1.stupňa
sa vyšantili na karnevale. Nezabud-
nuteľné zážitky a dobrú náladu, spôso-
benú nielen slnečným počasím, si žiaci
odniesli aj z lyžiarskeho kurzu. Zúčastnili
sa ho siedmaci a ôsmaci v Čičmanoch.

Ak budete mať chuť a čas, príďte nás
pozrieť, radi vám ukážeme, ako sa nám
darí a čo vieme. 

Mgr.Alžbeta Cvachová

Mgr.Zuzana Barčiaková

7WWW.RAJECKETEPLICE.SK

ŠKOLSTVO

V školskom roku 2021/2022 nám
nepribudli len noví kolegovia, ale najmä
žiaci.  Prijali sme 30 prvákov, ktorí sa 
s chuťou rozbehli do školských lavíc
spoznať nových kamarátov, ale aj na-
dobudnúť vedomosti a zručnosti. Piate
triedy s 57 žiakmi začali dobrodružstvo
objavovania nových vzťahov a kamarát-
stiev.

Situácia nám dovolila začať aj záuj-
mové krúžky. Nechýbali ani ponuky zo
ZUŠ výtvarný, hudobný alebo tanečný
odbor.

Počas školského roka našu školu
reprezentovali žiaci na rôznych olympiá-
dach a súťažiach. Mnohí zažili obrovské
úspechy a dosiahli pekné výsledky.   

Okresného kola Olympiády zo slo-
venského jazyka sa zúčastnila Gabriela
Molnárová, Marko Igonda bol naj-
úspešnejším riešiteľom z našej školy 
zas na Geografickej olympiáde. Michal
Jaššo, Lukáš Kostolný, Dávid Vereš,
Jakub Podhányi, Eliška Smiešková,
Bianca Pokusová a Miriama Hajníková
úspešne zastupovali školu na okresnom
kole Biologickej olympiády v rôznych
kategóriách. Nezahanbili sme sa ani na
okresnom kole Olympiády z anglického
jazyka – Andrei Grochal dos Santos
skončil ako úspešný riešiteľ, Michal Jaššo
obsadil krásne 2. miesto vo svojej
kategórii. Adam Kubík zažil jedinečný
úspech – v krajskom kole Olympiády 
v nemeckom jazyku v kategórii 1C zvíťa-
zil a postúpil do celoslovenského kola.
Júlia Jessica Frlička, Miriama Hajníková
a Bianca Pokusová recitovali na okres-
nom kole Hviezdoslavovho Kubína.
Bianca získala 3. miesto v 3. kategórii.
Na konci marca sa uskutočnilo aj de-
kanátne kolo Biblickej olympiády on-line
formou. Naše dievčatá – Bianca
Pokusová, Miriama Hajníková, Nela 
Valientová – vyhrali a postúpili do die-
cézneho kola, lebo porazili školu, ktorá
dlhodobo vyhrávala. Matematické pred-
nosti ukázali na súťaži Matematický
klokan aj Oliver Pantó, Filip Kardoš a tre-
tiačka Lucia Suchoňová, ktorá získala
maximálny počet bodov, teda obsadila 
1. miesto.

Sme hrdí aj na športové úspechy
našich žiakov. Matúš Biely v máji vybo-
joval 3. miesto na Medzinárodnom mo-

tocrosse na Myjave. Dievčatá – mažo-
retky Kordovánky z Rajca sa stali maj-
sterkami Slovenska v kategórii VF mix
junior a II. vicemajsterkami Slovenska 
v kategórii VF mix kadet.

V októbri sa žiaci prvého a tretieho
ročníka zúčastnili Testovania pohybo-
vých predpokladov, kde sa okrem vyhod-
notenia mohli dozvedieť, na aký šport
majú predpoklad. V marci deviatakom
neodpustili Testovanie 9 a v máji ani pri-
jímacie pohovory, takže si potrápili moz-
gové bunky a čitateľskú gramotnosť.
Avšak úspešne! 

Okrem súťaží a olympiád sme utužo-
vali naše vzťahy aj na školských akciách.
Už v prvej polovici septembra sme zrea-
lizovali účelové cvičenie v prírode.
Zúčastnili sme sa projektu Hovorme 
o jedle, pri ktorom sa žiaci prvého
ročníka naučili spoznávať rôzne druhy
ovocia a zeleniny všetkými zmyslami. Vy-

Aký je zatiaľ školský rok 2021/2022?  Rozmanitý, rozhodne nie fádny. Napriek tomu, že sme sa obávali,
ako bude prebiehať, treba skonštatovať, že sa vraciame do starých koľají. A to nás všetkých teší! Nielenže
sme o rok starší, skúsenejší, ale opäť sa môžeme každý deň osobne stretávať, zažívať spoločne radosti 
i starosti, ale najmä dosahovať nezabudnuteľné úspechy a skúsenosti.

NAŠA ZÁKLADNÁ ŠKOLA V RAJECKÝCH TEPLICIACH
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Naša činnosť bola samozrejme ochro-
mená vážnou situáciou, spôsobenou ocho-
rením COVYD 19. Vek našich členiek je
väčšinou taký, že spadáme do skupiny na-
jviac ohrozených. Sme síce skoro všetky
skôr narodené, ale duchom mladé a preto,
keď to situácia dovolila, niečo málo sme
podnikli.  Apríl 2021 býval v znamení akcie
NARCIS, ktorá sa pre pandémiu presunula
do  priestoru  internetu, každý mal možnosť
prispieť  na boj proti rakovine týmto spô-
sobom. Pri príležitosti oslobodenia Rajec-
kých Teplíc sme upravili individuálne pom-
ník pri kostolíku a partizánsky hrob na
našom cintoríne. V máji sa situácia s pan-
démiou troška upokojila, tak sme si poope-
kali a pogrilovali na chate Ms. Úradu v Bo-
húňovej a stretli sme sa v troška väčšom
počte.  Deň zeme sme  absolvovali už zasa
len individuálne , ale naše členky sa čistote
mesta a okolia venujú celoročne.  Plánova-
ný výlet smer Trnava sme samozrejme mu-
seli zrušiť, ale zdravie je samozrejme pred-
nejšie. Začiatkom mesiaca jún sme ešte
stihli  akciu PETANG 2021, ktorú sme
pripravili pre celú okresnú organizáciu Únie

žien. Boli u nás ženy zo Žiliny, zo Stráňav, 
z Tepličky, z Varína, petang sme hrali v parku
pri hoteli Skalka, kde sme mali navarený aj
výborný guláš. Vzhľadom na zdravotnú
situáciu sa zúčastnil len obmedzený počet
členiek. V prázdninovom období sme nepo-
riadali žiadne akcie, mali sme až zasa je-
sennú opekačku v Bohúňovej a v auguste
sme si  pripomenuli 77. výročie SNP.  Deň
veteránov a koniec 1. svetovej vojny sme si
pripomenuli len symbolicky položením ven-
ca z červených makov a zvonením zvonov
presne o 11.11 hodine 11. 11. 2021  bez prí-
tomnosti verejnosti , len tri členky.  

Všetky naše plánované akcie  v zimných
mesiacov boli samozrejme zrušené, kon-
certy preložené na rok 2022, zažíhanie
stromčeka a vianočný punč sa nekonal, vý-
ročnú schôdzu sme odložili a snažili sme 
sa nepodľahnúť ponorkovej chorobe a hlav-
ne vyhýbať sa zákernému COVIDU.
Oceňujeme aj prácu nášho Mestského
úradu a všetkých dobrovoľníkov , ktorí 
sa podieľali  na testovaní našich občanov  
a ktorí sa snažili uľahčiť život hlavne nám,
starším. Zároveň ďakujeme Mestskému

Napriek tomu, že pandémia Covid-19
priniesla nám aj svetu množstvo ob-
medzení, život v našej MŠ sa nezastavil.
Po tomto náročnom období sa opäť po-
maly dostávame do zabehaných koľají.
Počas tohto obdobia nám každoročne
pribúdali nové deti a odchádzali šikovný
predškoláci do ZŠ. Aj keď sme nemohli re-
alizovať spoločenské podujatia  (tvorivé
dielne a besiedky pre rodičov), akcie pre
deti sa nám napriek prísnym opatreniam
darilo realizovať aspoň v obmedzenom
režime. Spomenieme napr. divadelné
predstavenie, ktoré sme zorganizovali na
školskom dvore, vystúpenie pre Mikuláša
alebo detský karneval. Vďaka moderným
technológiám sme mamičky a staré mamy
potešili krátkymi videami s programom,
ktorý ich určite zahrial pri srdiečku. 
V tomto školskom roku sme už uskutoč-
nili dve divadelné predstavenia, návštevu
sférického kina a tvorivé Veľkonočné
dielne. Veľkú radosť mali naši predškoláci
z  predplaveckej prípravy v hoteli Diplo-
mat. Keďže školský rok ešte nekončí,
čakajú nás ďalšie podujatia, na ktoré sa
veľmi tešíme. Aby sme nespomínali len
kultúrne podujatia a akcie pre deti, chceli
by sme sa pochváliť aj vylepšením inte-
riéru a exteriéru materskej školy. V prie-
storoch MŠ sa nám podarilo nainštalovať
do každej triedy novú výpočtovú techniku

a tlačiarne, vďaka ktorým môžeme v plnej
miere využívať interaktívne tabule a pro-
gramy. Prostredníctvom ušetrených fi-
nancií z Vianočných trhov  sme komplet-
ne vymenili interiérové dvere v celej ma-
terskej škole. V decembri minulého roku
prebehla rekonštrukcia elektrických
rozvodov v oboch budovách MŠ. Taktiež
sa môžeme pochváliť kompletne zre-
konštruovanou triedou v Poluvsí, ktorá
momentálne spĺňa náročné hygienické
požiadavky. V Poluvsí sme v úvode škol-
ského roku prerobili pieskovisko a za-
kúpili kryciu a tieniacu plachtu. Aj vďaka
2% z daní sa nám v decembri minulého
roku podarilo zakúpiť hracie prvky, ktoré

sme na jar nechali osadiť do prednej časti
školského dvora. Boli by sme radi, ak by
sa nám podarilo v blízkej budúcnosti do-
plniť túto čas školského dvora o ďalšie
pieskovisko.

Napriek náročnosti tohto obdobia stále
plníme všetky úlohy Školského a štátneho
vzdelávacieho programu, o čom svedčí aj
kvalitná pripravenosť našich predškolá-
kov pri nástupe do ZŠ. 

Za takto úspešné zvládnutie posledných
rokov – napriek ich mimoriadnej nároč-
nosti chceme poďakovať najmä trpezli-
vosti rodičov, všetkým zamestnancom
MŠ, nášmu zriaďovateľovi Mestu Rajecké
Teplice, Základnej škole v Rajeckých
Tepliciach a všetkým spolupracujúcim
subjektom mesta.  Najväčšou odmenou
pre nás, je radosť našich detí.

ŠKOLSTVO / KULTÚRNY, ŠPORTOVÝ A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V MESTE
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O ŽIVOTE V MATERSKEJ ŠKOLE

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA  ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA RAJECKÉ TEPLICE
úradu aj za podporu našej organizácie a dú-
fame , že aj naďalej naša spolupráca bude
uspokojivá pre obidve strany.

Začiatkom mesiaca september 2021 sme
ešte vystihli zlepšenie pandemickej situá-
cie a vybrali sme sa na výlet na ORAVU.
Prezreli sme si Oravský hrad, niektorí 
z našich výletníkov absolvovali v rámci
prehliadky výstup až na najvyšší možný bod
Oravského zámku, a to si myslím , zaslúži
poklonu a uznanie. Odtiaľ sme sa vybrali na
Oravskú priehradu, tam sme mali rýchly 
a výborný obed, napapaní sme sa nalodili
na loď a pozreli sme si celý Slanický ostrov
a vychutnali sme si plavbu po Oravskej
priehrade.  Po návrate z lode sme ešte boli 
v Žiarskej doline, v dedine sme pozreli 
miestne múzeum folklóru a zachovalých
pamiatok, opäť ďalší krásny kút našej vlasti,
ktorý sa oplatí vidieť. Počasie síce bolo také
všelijaké, ale my sme sa spokojní a unave-
ní vrátili domov. Vďaka patrí našej super 
organizátorke Jožke Surovej a za bezpeč-
nú dopravu ďakujeme, ako vždy, pánu
Verešovi, ktorý nás  nikdy nesklamal.

Marta Štiffelová
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CYKLISTICKÉ KRITÉRIUM
RAJECKÉ TEPLICE 2021

Po viacerých úpravách v kalendároch cyklistických pretekov pod hlavičkou
Slovenského zväzu cyklistiky, ktoré boli spôsobené pandemickými opatre-
niami, sa nakoniec opäť naskytla príležitosť aj po 21. krát zorganizovať atrak-
tívne športové podujatie v centre Rajeckých Teplíc.

Tak sa v sobotu 10. júla 2021 stretla konkurencia z celého Slovenska na
tradičnom okruhu, ktorý prechádza ulicami Školská, Pionierská, Kuneradská
cesta a Rajecká cesta. Usporiadateľom, ktorými boli cyklistický klub CyS –
Akadémia Petra Sagana a mesto Rajecké Teplice, sa okrem pretekov za-
radených v celoslovenskej  lige pre všetky kategórie podarilo  pripraviť aj
preteky pre deti a mládež z Rajeckých Teplíc a blízkeho okolia. Dohromady 
sa postavilo na štart 67 neregistrovaných detí vo rôznych vekových kategóriách
a až 200 registrovaných pretekárov od kategórie mini až po kategóriu ženy.

Podujatie sa konalo za veľmi priaznivého letného počasia, len s minimál-
nymi obmedzeniami vyplývajúcimi z aktuálnych hygienických opatrení a zao-
bišlo sa bez vážnejších incidentov a nehôd. Určite ho môžeme považovať za
vydarené a veríme, že tradícia bude pokračovať aj naďalej.           Michal Vyšňa

Súčasťou areálu Školák je pump-
track, ihrisko na plážový volejbal a odd-
ychová zóna s prístreškom a pergolou.
Aktuálne prebieha výsadba zelene –
bude zasadených cca 100 okrasných
stromov pre zlepšenie mikroklimatic-
kých podmienok. Prvá pumptracková
dráha v Rajeckej doline sa teší veľ-
kej obľube nielen u detí ale aj dospelých.
Táto, na prvý pohľad, podivná zvlne-
ná asfaltka je dráha pre bicykle,
kolobežky a skateboardy, ktorá je jedi-
nečná tým, že  miesto pedálovania na
generovanie rýchlosti využíva pohyb
tela. Je vhodná pre menej skúsených,
ale aj výkonnostných jazdcov. Na
otázku prečo práve pumptrack je jed-
noznačná odpoveď – lebo s narasta-
júcim záujmom o aktívny pohyb na
kolesách bol zvýšený dopyt práve po
takomto športovisku.

Areál sa roky nevyužíval a zostával
stále viac zanedbaný.  OZ Susedia spod
skaliek sa preto  rozhodlo premeniť ho
na komplexné športovisko s oddycho-
vou zónou. Projekt by nebolo možné
zrealizovať bez pomoci dobrovoľníkov,
ich zanietenia a stoviek odpracovaných
hodín. Financovanie prebieha formou
grantov, o ktoré sa združenie usiluje.
Najvýznamnejšiu časť financovania

pumptracku zastrešila dotácia Minister-
stva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky 
v rámci programu Podpora regionálne-
ho rozvoja.

V blízkej budúcnosti ešte plánujeme
vybudovať sociálne zázemie pre zvýše-
nie komfortu a bezpečnosti. Samozrej-

me plánujeme zrevitalizovať aj ostatnú
plochu areálu, zatrávniť plochy medzi
športoviskami, uvažujeme napr. aj s ko-
munitnou záhradou, alebo projektom
zdieľanej sauny. Pomoc dobrovoľníkov
je pri každej našej aktivite samozrejme
vítaná.

P. Wetter, OZ Susedia spod Skaliek

ŠKOLÁK V RAJECKEJ DOLINE LÁKA CYKLISTOV

INFORMÁCIA
O RAJECKEJ CYKLO-

MAGISTRÁLE

Výstavba Rajeckej cyklomagis-
trály je stále aktuálna. K dneš-
nému dňu bolo vydané právo-
platné územné rozhodnutie. 
Intenzívne sa pracuje na majet-
kovoprávnom vysporiadaní po-
zemkov, po ukončení tohto
procesu bude vydané stavebné
povolenie. Následne môžu obce
a mestá požiadať o nenávratný
finančný prostriedok na reali-
záciu výstavby.

Školák je pre Rajeckotepličanov známe miesto spojené s trávením
voľného času už od ich detstva. Roky zanedbaný priestor zobralo pod
svoje krídla Občianske združenie (OZ) Susedia spod Skaliek so sídlom
ako inak v Rajeckých Tepliciach. Pozemok získalo na základe nájom
nej zmluvy od mesta.  S prichádzajúcimi letnými dňami sa tak oby
vatelia a návštevníci tohto kúpeľného mestečka určite potešia
novému športovo – oddychovému areálu. 
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Klub slovenských turistov Kam
zík Rajecké Teplice pokračoval
vo svojej činnosti a venoval sa
ďalšej etape revitalizácie Pohody
aj v roku 2021. 

Keďže sa toto rekreačné miesto v roku
2020 podarilo obnoviť a hneď sa tešilo
značnej obľube, snažili sme sa Pohodu
budovať ďalej, aby mohla slúžiť všetkým
návštevníkom, ktorí prechádzali okolo po
novovzniknutej cyklotrase.

Keďže pravidelná údržba a nasledovný
rozvoj si vyžadovali určité technické
zabezpečenie, časť finančnej podpory 
z mesta Rajecké Teplice v roku 2021 bola
použitá na zakúpenie motorového vyží-
nača, motorovej píly, sekery a príslušen-
stva k pracovným nástrojom.  

Na začiatku jari minulého roka sme na
Pohode osadili informačnú tabuľu s ma-
pou a návštevným poriadkom. Počas roka
sa členovia KST Kamzík Rajecké Teplice
pravidelne podieľali na údržbe rekreač-
ného miesta a to vo forme pravidelného
kosenia a čistenia, prípravy dreva na ope-

kanie a odnášania odpadkov po návštev-
níkoch, ktorí nerešpektovali pokyny ná-
vštevného poriadku na informačnej tabuli.

Pracovné nástroje zakúpené z dotácie
od Mesta Rajecké Teplice nám veľmi po-
mohli pri čistení a údržbe turistických
chodníkov a trás. Po silnom nárazovom
vetre sme spriechodňovali turistický
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V roku 2021 mesto Rajecké Teplice podporilo už 20. ročník  tradičnej športovej
akcie Rajecko – teplický horolezecký triatlon. Športová akcia organizovaná
Horolezeckým klubom pod záštitou mesta Rajecké Teplice sa uskutočnila ako
súčasť víkendovej horolezeckej akcie Slnko na skalách.

Súťaží sa na cyklistickej, cca 70 kilometrov dlhej trati, lezeckej časti na skalách 
v Priedhorí, Lietačkách v Porúbke a z bežeckej časti v kempe v Rajeckých Tepliciach.

V roku 2021 sa preteku zúčastnilo 37 pretekárov, väčšinou zo žilinského
regiónu. Na stupňoch víťazov v disciplíne duatlon (bike, beh) sa na najvyššie
postavili Miloš Sopko z Fatrateamu a Mária Valientová z Rajeckých Teplíc. 
V horolezeckom triatlone to bol obhajca z minulého roka Peter Tichý a Miroslava
Valašková. 

Na podujatí sme si pripomenuli aj na svojho času najaktívnejšieho a naj-
úspešnejšieho člena oddielu Tóna Dobeša, ktorý zahynul v roku 2013, pri teroris-
tickom útoku pod Nanga Parbatom v Pakistane.

Ďakujeme Mestu Rajecké Teplice a sponzorom podujatia za podporu a tešíme
sa na vás  o rok. Robo Baránek

chodník po Skalkami, ktorý bol zavalený
spadnutým bukom. Do budúcna plánu-
jeme odstrániť popadané stromy na mod-
rej značke vedúcej z dolinky Bohúňová
na hrebeň Dolnej hory. Týmto by sme
chceli apelovať na návštevníkov turistic-
kých chodníkov v okolí nášho mesta, aby
nás kontaktovali v prípade, ak narazia 
na podobné prekážky na turistických
chodníkoch. 

Okrem ďalších aktivít sa členovia KST
Kamzík Rajecké Teplice zúčastnili aj na 
environmentálnej akcii ČIVORADO, kde
mali na starosti vyčistenie brehov Raj-
čanky v úseku od chatovej oblasti Dielnice
cez Pohodu až po penzión Mlynárka.

Klub slovenských turistov sa spolupo-
dieľal na organizácii športového poduja-
tia Rajeckoteplický beh Skalkami, ktorý 
sa uskutočnil 4.9.2021. Na základe vzá-
jomnej dohody s hlavným organizátorom 
p. Jánom Valúchom sme vyčlenili časť 
finančnej podpory od mesta Rajecké
Teplice a to vo výške 300 Eur na nákup
spomienkových predmetov pre účastníkov
tohto behu. 

V najbližšom období plánujeme pokra-
čovať s terénnymi úpravami na Pohode,
vylepšením prístupovej cesty (schodiska)
a v pravidelnej preventívnej kontrole pred
znečistením a vandalizmom.
Veríme, že sa čoskoro vrátime do štan-
dardného režimu života, aby sme mohli
zorganizovať akciu pre širokú verejnosť. 

Veľmi si ceníme podporu od Mesta Ra-
jecké Teplice a sme vďační, že aj vďaka
tejto forme podpory môžeme vykonávať
našu činnosť a prispievať tým k ochrane
životného prostredia a tvorbe vhodných
podmienok na aktívny pobyt v prírode 
a rozvoj turistiky v okolí nášho mesta.

Michal Hucík

KST Kamzík Rajecké Teplice

RAJECKO – TEPLICKÝ HOROLEZECKÝ TRIATLON
MEMORIÁL TÓNA DOBEŠA 2021

ČINNOSŤ KST KAMZÍK RT S PODPOROU MESTA RAJECKÉ TEPLICE
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V sobotu 4. septembra 2021 sa uskutočnil 14. ročník tradičného šachové-
ho turnaja O pohár primátorky Rajeckých Teplíc. A bol to veľký boj, keď sa
rozhodovalo o umiestnení na prvých troch miestach až v poslednom kole. Turnaj
sme aj v tomto roku, kvôli nejasnej pandemickej situácii, zorganizovali ako uza-
vretý - len pre pozvaných 16 hráčov. Hralo sa v priestoroch nášho šachového klubu
v Rajeckých Tepliciach  podľa pravidiel rapid šachu (2x10minút) na 7 kôl 
švajčiarskym systémom. Nakoniec o víťazovi rozhodli pomocné kritériá, keď na
prvých dvoch miestach hráči získali rovnaký počet 6 bodov (zo 7 zápasov). 
1. miesto si vybojovala Dominika Tomčíková, 2. miesto Ján Bakaľár a 3. miesto
FM Milan Tomčík. Ďakujeme pani primátorke Kataríne Hollej, že osobne pod-
porila svojou účasťou toto podujatie a  odovzdala  najlepším  ocenenia. Ďakuje-
me mestu Rajecké Teplice za podporu a tešíme sa na budúci ročník!

Vladimír Hric

TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORKY
RAJECKÝCH TEPLÍC

25 detí a 8 dobrovoľníkov sa stretá-
valo počas piatich dní na celodennom
programe. Tento rok bola veľmi ob-
ľúbená tanečná časť pod vedením
Janky Bohiníkovej, veľa detí sa zapo-
jilo a nacvičilo aj záverečný program.
Deti si vyrábali rôzne kreatívne veci,
pod vedením skúsených lektorov,
tento rok zdobili medovníky( Mária
Krkošková), učili sa pliesť z papiera,

tradične pracovali na hrnčiarskom
kruhu(www.ackeramika.sk). So šikov-
nými dobrovoľníčkami Margarétou
Kráľovou a Veronikou Molnárovou
vyrábali aj origami, zvieratká z pa-
piera, servítkovou technikou zdobili
dózy a súťažili vo vedomostnom kvíze.

Veľký záujem bol aj o korálkova-
nie. Športové aktivity ako futbal a  rôz-
ne vonkajšie hry  spestrila športová

streľba zo vzduchovky  za asistencie
Šimona Debnára, Sama Uhera, Ma-
teja Šrama. Súčasťou bol výlet na dob-
rú zmrzlinu v miestnom parku.
Všetkých koordinoval hlavný vedúci
Samo Haas.

V strede týždňa si deti vypočuli in-
formácie od lektorky Anny Beniačovej
z Alino n.o., ktorá priniesla maskota
Alina a drobné propagačné materiály.
Deťom vysvetlila ako sa separuje hli-
ník v každodennom živote aj z drob-
ných hliníkových vrchnáčikov z jo-
gurtov, plechoviek a iných nádob 
z hliníka. Deti sa dozvedeli ako sa táto
druhotná surovina zbiera a neskôr
odovzdáva na ďalšie spracovanie. 
V nasledujúci deň bola výtvarná súťaž
na túto tému, ktorú sme v závere tá-
bora vyhodnotili a odovzdali drobné
odmeny.

Na záverečnom stretnutí dostalo
každé dieťa drôtovaný náramok zo
strieborného drôtu vlastnoručne vy-
robený pani Martou Filovou, známou
šperkárkou (www.martafilova.sk),  za
čo jej ďakujeme, aj keď sa nemohla 
osobne zúčastniť plánovaného work-
shopu pre deti.

Počas celého tábora sme dodržiava-
li opatrenia nariadené a platné v tej
dobe.

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom,
externým lektorom, kuchárkam v škol-
skej jedálni, riaditeľstvu ZŠ za ústre-
tovosť s prenájmom priestorov, a Mestu
Rajecké Teplice za finančnú podporu
aktivity.

Ing. Katarína Kráľova,

OZ Kultúra, www.ozkultura.sk

LETNÝ TÁBOR OZ KULTÚRA  
Aj v roku 2021 sa nám napriek pandémii podarilo zorganizovať
letný denný tábor pre deti v Rajeckých Tepliciach. Bolo to od 
12. – 16. 7. 2021. Vďaka spolupráci so Základnou školou a školskou
jedálňou mali deti zabezpečené aktivity aj stravu  takmer pod jed
nou strechou. 
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hľadanie pokladu domorodcov na pre-
chádzke lesom, táborovú svadbu či odvoz
z chaty traktorom.

Priestor a čas na tábore deti využili nielen
vzdelávaním o jednotlivých kontinentoch
vďaka tématickým scénkam, ale mali aj
možnosť oddychu a načerpania nových síl.
Deti sa rozvíjali v oblasti medziľudských
vzťahov a komunikácii, logického myslenia
pri hádankách a stopovačkách a fyzických
zdatností pri súťažiach pripravených pre
deti. Animátori vynaložili veľké úsilie pri or-
ganizácii najmä z dôvodu pandémie Covi-
du-19, kvôli ktorému mali organizačné
stretnutia v online podobe. Pravidelne de-
zinfikovali objekt, tiež dezinfikovali ruky pri
návrate z vonku a dodržiavali všetky proti-
pandemické opatrenia v danom čase. Ocho-
renie sa našťastie u nikoho neprejavilo.

Tento tábor bol nezabudnuteľným zá-
žitkom pre deti, ktoré museli kvôli diš-
tančnému vzdelávaniu počas školského
roka, byť veľmi dlhý čas bez svojich
spolužiakov a iných rovesníkov napríklad
na detských eRko stretkách. Za finančnú
pomoc pri organizácii tábora vyjadrujeme
vďaku Mestu Rajecké Teplice a tiež ďaku-
jeme i za jeho vynaložené úsilie.

Deti, už teraz sa tešíme na ďalšie
spoločne strávené akcie a tábory! Ďaku-
jeme za prejavenú dôveru!

Lucia Lihocká, hlavná organizátorka

letného eRko tábora

LETNÉ ANGLICKÉ
TÁBORY

V RAJECKÝCH TEPLICIACH
BETTYS ACADEMY

V roku 2021 sme úspešne zorgani-
zovali už 4. ročník letných denných
anglických táborov pre deti od 5 do
12 rokov. O tieto tábory majú rodičia
veľký záujem. Každoročne starostlivo
vyberáme zaujímavú tému, ktorou
deti sprevádzame počas celého táb-
ora. Na 4.ročník sme vybrali tému:
The Universe (Vesmír).

Ako u nás takýto tábor prebieha?
Každé ráno začíname malou roz-

cvičkou, aby sme naštartovali deň so
skvelou náladou a veľkou energiou.
Nasleduje výučba angličtiny hravou
a veselou formou. V súvislosti od
témy tábora sme pre deti naplánovali
výlety do planetária v Kysuckom No-
vom Meste a navštívili sme aj digitál-
ne planetárium, kde sa deti naučili
všetko o slnečnej sústave a to nielen
po slovensky, ale aj po anglicky.
Súčasťou je aj tvorivá činnosť a zaují-
mavé aktivity.

Minulý rok to bola výroba vlastnej
slnečnej sústavy alebo využitie tech-
niky „kašírovanie “ na výrobu našej
Zeme. Z aktivít sa najviac deti tešili
na plávanie v bazéne, maľovanie koz-
mických obrázkov na tvár a chlapci si
každý deň zahrali aj futbal. Na konci
tábora sme pripravili v spolupráci 
s kapelou ALL STARS BAND milé
hudobné spestrenie programu.

Počas celého tábora sme komu-
nikovali primárne po anglicky a deti
sa pri zábave a radosti učili anglický
jazyk veľmi rýchlo a efektívne.

Našou prioritou je udržať letné 
anglické tábory na vysokej úrovni. 
K tomu nám finančne pomohlo aj
mesto Rajecké Teplice, za čo mu patrí
obrovské ĎAKUJEME.

Alžbeta Macák Dobešová

Predsedníčka OZ Bettys Academy

www.bettysacademy.com

Ďakujeme všetkým, ktorí
v uplynulom období svojou činnos-

ťou obohatili a spríjemnili život
obyvateľom nášho mesta.

Chatu v oblasti Medzihorská si vybrali
z dôvodu zjednotenia s prírodou, od-
ľahlosti, no zároveň i blízkosti k domovu 
v prípade nepriaznivých situácii, ktoré sa
našťastie nenastali. Saleziánska chata
zabezpečila pravú táborovú atmosféru,
ktorú si užívali nielen deti, ale i dobro-
voľníci, ktorí s odhodlaním obetovali svoj
čas pre radosť tých najmenších z nás.

Na Saleziánskej chate v Poluvsí deti a ani-
mátori strávili 6 dní a 5 nocí. Celkovo sa tábo-
ra zúčastnilo 54 ľudí. Z toho 38 detí (od 
7 – 14 rokov) a 16 dobrovoľníkov – animá-
torov. Veľká vďaka patrí aj 4 kuchárkam,
ktoré obetovali svoje dovolenky a striedali
sa pri varení pre veľký počet hladných
žalúdkov. Svojím časom prispeli aj 3 kňazi,
ktorí nám s veľkou radosťou v srdci prišli
odslúžiť sväté omše a stráviť duchovný a ra-
dostný čas s deťmi a  animátormi.

Táborníkov po celý čas sprevádzala
téma Cesta okolo sveta. Deti sa každý deň
preniesli na iný kontinent, kde zažili zau-
jímavé dobrodružstvá. V Austrálii prešli
náročnou stopovačkou, v Južnej Amerike
zorganizovali s animátormi obrovský 
futbalový turnaj s roztlieskavačkami aj
maskotom, v Európe sa zastavili zahrať 
si v tímoch pevnosť Boyard, v Ázii si
vyskúšali sumo zápasy, v Afrike sa večer
zabavili na kmeňovej zábave a v Severnej
Amerike si postavili vlastný chodník slávy.
Počas tábora zažili aj nevšedné veci ako
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LETNÝ eRko TÁBOR S PODPOROU
MESTA RAJECKÉ TEPLICE

Počas prázdninových dní 12.17.8.2021 boli deti z farnosti Rajecké
Teplice na detskom eRko tábore v našej doline na Saleziánskej chate
v Poluvsí. Organizáciu zabezpečili animátori z eRka pod záštitou
mesta Rajecké Teplice a MŠVVaŠ SR.
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