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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 4, október 2011

Vážení občania.
Na základe návrhu poslancov, aby  k novému názvu 

nášho námestia  prebehla široká diskusia, vyhlasujeme  
anketu. 

Jeden z návrhov je názov: Námestie Jána Pavla 
II. V našej  republike sú doteraz pomenované len tri ná-
mestia a dve ulice po tejto významnej osobnosti, ktorá 
ovplyvnila život mnohých z nás. Slovensko a Slovákov 
mal veľmi rád. Ako vďaku za to, čo pre nás znamenal, 
si myslíme že by si zaslúžil, aby ďalšie námestie v našej 
vlasti, bolo  pomenované po Jánovi  Pavlovi II., v Rajec-
kých Tepliciach. 

Názov SNP sa z nášho mesta pritom nevytráca, 
nakoľko máme pomenovaných množstvo ulíc s touto 
témou: ul. 30. apríla, ul. Partizánska, ul. Osloboditeľov, 
ul. J. Gabčíka, ul. R. Súľovského, ul. K. Kašjaka.

Vyplnené anketové lístky vystrihnite a doručte 
prosíme do schránky mestského úradu do 30. no-
vembra 2011.

Názov obnoveného námestia - anketa

Anketový lístok bude zverejnený aj na internetovej 
stránke. Po jeho vyplnení ho môžete odoslať na mailovú 
adresu prednosta@rajecke-teplice.sk. Anketa bude 
vyhodnotená a poslancom mestského zastupiteľstva 
bude predložený návrh nového názvu námestia, ktorý 
získal najviac hlasov z doručených anketových lístkov. 
O výsledku budeme informovať na internetovej 
stránke a v budúcom spravodajcovi.

Anketa: Názov námestia
Ste za pomenovanie obnoveného námestia 

v Rajeckých Tepliciach 

„Námestie Jána Pavla II“?

                        áno                       nie

Ak nie, aký  iný názov by ste námestiu dali?

     .......................................................................................,

P O Z V Á N K A
stretnutie s najstaršími – Október – mesiac úcty k starším

Stretnutie seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční pre občanov starších ako 70 
rokov v priestoroch Mestského úradu dňa 25. 10. 2011 (utorok) za účasti primátora mesta a po-
slancov MsZ. Milí seniori, srdečne Vás pozývame. Na MsÚ sa môžu prihlásiť tí, ktorí sú odkázaní 
na dovoz a odvoz autom.
P r o g r a m :  13.00 – Sv. omša vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach
  14.00 – Slávnostný program s príhovorom primátora mesta – Veľká sála MsÚ
  15.00 – Spoločenské posedenie – Vstupná hala MsÚ Rajecké Teplice

V lone cintorína večného odpočinku stretávajú sa každoročne na tomto mieste príbuzní, priatelia, 
rodiny blízke i vzdialené, ktoré pri stovkách horiacich sviečok a ľudských osudov v súmraku jesenné-
ho ticha spomínajú na všetko, čo ich spájalo: rodičovskú lásku, lásku matky k dieťaťu, úctu a lásku 
k rodičom, manželské putá, vzťah človeka k človeku. Pri príležitosti sviatku všetkých svätých a pamiatky 
zosnulých spomínajme pri plameni sviečky či tichou modlitbou na tých, čo nie sú už medzi nami. Symbolicky 
poďakujme za všetko, čo urobili počas svojho života v prospech spoločnosti, mesta či rodiny. S úctou

                                  Peter Dobeš, primátor mesta Rajecké Teplice
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Z uznesení zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 29. 9. 2011 
vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
SCHVAĽUJE:
– Plnenie uznesení zo IV. zasadnutia MsZ, konaného 30. júna 2011
– Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na 

II. polrok 2011
– Koncepciu rozvoja Centra voľného času Rajecké Teplice rozpracovaný na 

roky 2012 - 2014
– VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie vykonávajúce činnosť 

na území mesta Rajecké Teplice s účinnosťou od 1. novembra 2011
– Predaj spoluvlastníckeho podielu 69/933 na parcele C KN 383/3 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 27 m² k. ú. Rajecké Teplice za cenu 33,00 
EUR/m², spoločnosti H & H eu, s.r.o., Kamenná 8330/16B, 010 01 Žilina, 
IČO 45 349 771

– Zmenu a doplnok  č. 8 Územného plánu sídelné útvaru Rajecké Teplice
– Všeobecne záväzné nariadenie č. 67/2011, mesta Rajecké Teplice  o  zá-

väzných častiach  Zmeny a doplnku č. 8 územného plánu sídelného útvaru 
Rajecké s účinnosťou od 14. 10. 2011

– Návrh zastavovacej spoločnosti LOGbau s.r.o. (eraclea s.r.o.), Horný Val 
č. 8/17, 010 01 Žilina zastúpenej konateľom  p. Zdenom Šustekom, o pred-
bežný súhlas k zastavovacej štúdii  na umiestnenie 5-tich rodinných domov  
v lokalite za základnou školou na pozemkoch p. č. 434/2,434/3, 437/1, 437/2, 
437/6, 437/7, 437/8, 440/6 KNC v k. ú. Rajecké Teplice za podmienky:

 - vybudovania inžinierskych sietí na vlastné náklady
 - odvodnenia dažďovej vody z pozemkov vsakovaním do vsakovacieho 
    trativodu
– Žiadosť Janky Kaveckej o predbežný súhlas na výstavbu záhradného centra 

v k.ú. Rajecké Teplice za podmienky vynechania prístupovej komunikácie, 
ktorá slúži ako vstup do areálu Lesov SR, š.p. OZ Žilina, aj budúceho zá-
chytného parkoviska a pneuservisu   

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
BERIE NA VEDOMIE:
– Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30. 6. 2011
– Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Rajecké Teplice 

za školský rok 2010/2011
– Správu o úrovni výchovy a vzdelávania Materskej školy v Rajeckých 

Tepliciach za školský rok 2010/2011
–  Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Centra voľného času Rajecké 

Teplice za školský rok 2010/2011
– Správu k návrhu Zmeny a doplnku č. 8 územného plánu sídelného útvaru 

Rajecké Teplice,  ako  i  k  návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  
Rajecké Teplice o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 8 územného 
plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice

– Správu o činnosti OZ Kultúra za obdobie január až august 2011 v súlade 
s Uznesením č. 4/2009 schváleným MsZ 2. 7. 2009

– list Ing. Michala Vyšňu

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
I. KONŠTATUJE, že:
a) Návrh Zmeny a doplnku č. 8 územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice 

vrátane jej záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zák. č. 50/76 Zb. 
v znení neskorších predpisov ako i v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z.

                 pokračovanie na str. 3

V. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Pripravovaný projekt
Mesto Rajecké Teplice pripravuje 
na prelome októbra a novembra 
tohto roku podanie žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci 
výzvy – fond mikroprojektov na 
cezhraničnú spoluprácu SR - ČR. 
Cezhraničným partnerom v tomto 
projekte je Městys Pozlovice.
Cieľom podania žiadosti je vybudova-
nie informačného systému v meste, 
ktorý by slúžil ako miestnym obyvate-
ľom, tak aj všetkým kúpeľným hosťom, 
návštevníkom a turistom, ktorí sa opäť 
vracajú, alebo prichádzajú do nášho 
mesta po prvý krát.
                       - mz -

Potravinová pomoc
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci 
s potravinovou bankou Slovenska 
sa zapojilo do programu dodávok  
potravín.
V dňoch 29. a 30. septembra 2011 
bolo 185 žiadateľom vydaných 7 400 
kg hladkej múky a cestovín.
Touto cestou chceme poďako-
vať všetkým pracovníkom Mesta 
Rajecké Teplice za pomoc pri vykla-
daní potravín z kamiónu, ako aj pri 
výdaji občanom.                     - jh -

„Potravinový balíček“ 
- 20 kg múky a 20 kg cestovín

Mestská knižnica
Rajecké Teplice

oznamuje čitateľom zmenu otváracích 
hodín od 1. 10. 2011 
pondelok: 12.00 - 15.30
utorok: 12.00 - 16.00
streda: 12.00 - 16.30
štvrtok: 12.00 - 16.00
piatok: 09.00 - 13.00

Knižnica zabezpečuje  výpožičky kníh 
a periód, internetové a kopírovacie 
služby, tlač dokumentu z PC.
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V. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

pokračovanie zo str. 3
b) Návrh Zmeny a doplnku č. 8 územného plánu sídelného útvaru Rajecké 

Teplice vrátane návrhu jej záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie 
pripomienok zo strany fyzických i právnických osôb podľa platnej legisla-
tívy

c) Do návrhu  Zmeny a doplnku č. 8 územného plánu sídelného útvaru Rajecké 
Teplice vrátane návrhu jej záväzných častí boli zahrnuté podľa „Vyhodnotenia 
pripomienkového konania...“ všetky mestom akceptované pripomienky

d) Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor územného plánovania vydal k návrhu  
Zmeny a doplnku č. 8 územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice 
ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach  
Zmeny a doplnku č. 8 územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice 
kladné stanovisko

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
I. UKLADÁ:
– Mestskému úradu riadiť urbanisticko architektonický rozvoj riešenej lokality 

podľa týchto schválených dokumentov 
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
II. ZAMIETA:
– Žiadosť Mikhail Shestopalov, Paraque Albatros apt. 432- SANTA CRUZ 

TENERIFE ESPAŇA o odpredaj pozemku p. č. 185/2 KNC v k. ú. Rajecké 
Teplice

Spoločenská kronika
Narodení

Tomáš Martiniak 19. 6. 2011
Martina Svrčková 19. 7. 2011
Matej Tretina 31. 7. 2011
Nina Ivanová 9. 8. 2011
Michaela Šteinerová 14. 8. 2011
Aneta Plevová 30. 8. 2011
Mattias Moravčík 4. 9. 2011
Michal Čecho 9. 9. 2011
Paula Liana Baďurová 25. 9. 2011

Manželstvo uzavreli
Miroslav Pleva a
Katarína Šašvaryová 25. 6. 2011
Michal Taška a
Lenka Katrenová 25. 6. 2011
Milan Grochal a
Eva Kráľová 20. 8. 2011
Ján Kazimír a
Lucia Knapcová 27. 8. 2011
Peter Ďurovič a
Martina Personová 3. 9. 2011
Marián Lio a
Naďa Varečková 30. 9. 2011

Opustili nás
Jenčová Zdenka 5. 6. 2011
Jozef Knapec 12. 7. 2011
Miroslav Sandanus 21. 7. 2011
Mária Jakubčíková 31. 7. 2011
Eduard Barák 23. 8. 2011
Jaromír Knapec 9. 9. 2011
Magdaléna Líšková 13. 9. 2011

Nová internetová stránka mesta
V polovici augusta sme spustili novú internetovú stránku mesta. Stará 

stránka už technicky nespĺňala základné informačné funkcie pre občana. Na 
novej stránke si občan postupne nájde všetky dôležité informácie o živote 
v meste, o mestskom zastupiteľstve a pod. Stránka je vo vývoji, postupne ju 
budeme napĺňať ďalšími informáciami, tak aby bol občan alebo návštevník 
mesta informovaný o dianí v Rajeckých Tepliciach. Stránka je rozdelená na 
štyri základné časti, v ktorých si nájdete informácie o meste, informácie pre 
občana, podnikateľa a návštevníka Rajeckých Teplíc. Počítač je dnes už 
takmer v každej domácnosti a my by sme chceli, aby  sa informácie z inter-
netovej stránky mesta stali súčasťou každodenného života jeho občana. 
             Prednosta MÚ

Podporte skvelú myšlienku
– podporte tých,

ktorí sú znevýhodnení

Nezisková organizácia Áno 
pre život otvorila v Rajeckých 
Tepliciach novú prevádzku s náz-
vom „darčeky@káva”, kde si môžete 
kúpiť originálne darčeky - výrobky 
z chránených dielní, kúpiť a objednať 
tradičné medovníčky, vypiť výbornú 
kávu a voňavý čaj, získať užitočné 
informácie o krásach Rajeckej doliny 
a taktiež využiť internet. 

Nájdete nás v budove Mestského 
úradu v Rajeckých Tepliciach, Nám. 
SNP 1/29 (oproti tržnici). 

Kúpou výrobkov podporíte zdra-
votne znevýhodnených, ktorí pracujú 
na chránených pracoviskách.

                                        - mz -
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Ďalšie zrealizované aktivity
V rámci projektu „Cesta 14. storo-
čím“ už bolo zrealizovaných niekoľko 
aktivít, chodník bol upravený, vysypa-
ný štrkom a boli popri ňom vysadené 
stromy. V druhej etape realizácie bola 
postavená drevená pergola a osadené 
lavičky popri chodníku.

Už nejaký čas dozadu sme si 
všimli, ale aj konštatovali, že naše 
námestie zostarlo zubom času a že 
bolo treba konať a vymeniť znečis-
tené betonové diely, rozpadajúce 
a neestetické. 

K dnešnému dňu môžeme po-
vedať, že sa nám naše námestie 
podarilo vydlaždiť, vytvoriť plochy 
zelene, lavičky pre oddych, osvet-
lenie námestia i dominantných stro-
mov a celé dotvoriť fontánou, ktorá 
symbolizuje žriedla termálnych vôd 
a striedaním farieb večer umocňuje 
zážitok  z posedenia v tejto centrálnej 
časti kúpeľného mesta. Skolaudované 
námestie je odovzdané širokej ve-
rejnosti.

Chceme poďakovať občanom 
za ich zhovievavoť a trpezlivosť, 
ktorú museli vynaložiť pri obchá-

Vážení občania, mestský úrad 
je tu aj na to, aby riešil Vaše žia-
dosti, problémy, sťažnosti a pri-
pomienky.

V rámci skvalitňovania práce 
mestského úradu sme zaviedli 
systém, keď pri podaní akejkoľvek 
žiadosti bude zamestanec mestského 
úradu pýtať od Vás kontakt, telefo-
nický alebo mailovú adresu.

Zároveň je povinnosťou zamest-
nanca zaoberať sa podanou žiados-
ťou čo najskôr.

V prípade, že sa žiadosť nebu-
de dať vyriešť do 10 dní od poda-

Úspechom je, že po suchách a horú-
cich letných prázdninách sú vysade-
né stromy živé, vďaka obetavej práci 
ochotných ľudí.
Chodník sa pomaly ale isto stáva krás-
nou oázou, ktorú v hojnej miere ľudia 
využívajú na prechádzky a trávenie 
voľného času. Realizácia projektu sa 
pomaly chýli k ukončeniu, no krásne 
miesto, ktoré vzniklo vďaka podpo-
re Nadácie Ekopolis a spoločnosti 
Slovnaft a. s., ostane slúžiť všetkým. 

Projekt „Cesta 14. storočím“
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a. s. v rámci 
programu Zelené oázy 2011.

nia, zamestnanec úradu je povinný 
na uvedený kontakt oznámiť, čo sa  
v danej žiadosti robí, čo chýba a ako 
sa  bude pokračovať, tak aby mal 
občan istotu, že s jeho žiadosťou 
sa pracuje a že je našou snahou ju 
čo najrýchlejšie vyriešiť. To sa týka 
aj žiadostí o stavebné povolenia pre 
občanov.

Preto Vás chcem požiadať aby, 
ste pri komunikácii s mestským 
úradom vždy uviedli kontakt na 
Vás.

Zároveň  pri  návšteve jednotli-
vých oddelení dostane občan dotaz-

ník o spokojnosti s vybavovaním na 
mestskom úrade.

V prípade, že ho nedostanete na 
oddelení automaticky, tak ho môžete 
žiadať u prednostu úradu, alebo si ho 
stiahnuť z internetovej stránky mes-
ta www.rajecke-teplice.sk. Tento 
dotazník je anonymný. Môžete ho 
vyplniť a odovzdať do schránky na 
mestskom úrade, alebo zaslať na 
prednosta@rajecke-teplice.sk.

Odovzdaním tohto dotazníka nám 
pomôžete pri ďalšom skvalitňovaní 
služieb pre Vás.

         Prednosta Mestského úradu

Mestský úrad je tu pre občana

dzaní nášho námestia a poďakovať 
všetkým, ktorí svojou aktívnou 
prácou pridali ruku k dielu. Od 
projektantov, architekta cez ob-
čanov a dodávateľa, ako i prácu 
zamestnancov mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva, 

Mesto Rajecké Teplice realizovalo 
v rámci Regionálneho Operačného 
Programu projekt: Revitalizácia 
Námestia SNP Rajecké Teplice. 

Projekt bol odsúhlasený a prijatý 
a v máji 2010 bola s ministerstvom 
MVaRR SR podpísaná Zmluva o po-
skytnutí nenávratného finančného 
príspevku na realizáciu projektu.

Projekt je spolufinancovaný 
Európskou Úniou vo výške 85 % 
a zo štátneho rozpočtu vo výške 
10 %. Mesto Rajecké Teplice pro-
jekt spolufinancuje vo výške 5 %.

Celková výška nákladov na 
projekt je 694 242,99 EUR, výška 
nenávratného finančného príspev-
ku je 573 613,65 EUR.

K 30. 9. 2011 nadobudli právo-
platnosť kolaudačné rozhodnutia na 
všetky objekty stavby a pripravujú sa 
podklady k záverečnej monitorovacej 
správe a žiadosti o platbu.

                                        - mz -

Rekonštrukcia – Námestie SNP

Zostáva už len dbať o to, aby sme 
sa z neho mohli tešiť čo najdlhší 
čas.                      - mz -

Európsky fond 
regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“
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V minulosti sme prevzali kúpele a ich okolie v dezolát-
nom stave, ako aj kúpalisko, jazierko i zámok. Na jazierku 
sme obnovili člnkovanie, zatraktívnili sme okolité prostre-
die, ktoré verejnosť môže užívať bezplatne, vybudovali 
sme atraktívnu reštauráciu na jazierku. Jazierko, ktoré 
v minulosti chátralo, je v súčasnej dobe vyhľadávaným 
objektom na fotenie svadieb, ako aj exteriér a interiér 
kúpeľného domu APHRODITE. Toto všetko však v rámci 
ponímania konkurencieschopnosti nie je postačujúce, 
takže ďalším lákadlom by malo byť využitie voľného času, 
a to v zmysle dobudovania športovej haly, v ktorej by sa 
konali rôzne športové a kultúrne podujatia, vytvorili by 
sa priestory pre bowling, tenis, badminton, atď.

Verejný život každého občana tohto mesta je pria-
mo ovplyvnený aj kúpeľmi, preto v zmysle skrášľovania 
mesta, a tým zároveň aj vynaloženia ďalších investícií, 
pracujeme na vybudovaní nadstavby hotela Veľká Fatra, 
takisto kúpeľného oplotenia námestia a revitalizácii kú-
peľných parkov a osvetlenia.

Ponúkame Vám stručný súhrn a prehľad našich 
aktivít, rozdelených do dvoch etáp:
Prvá etapa od roku 1997:
– obnova pôvodných kúpeľov na kúpele európskeho 

významu

–  rekonštrukcia kúpeľov APHRODITE
–  úprava a výsadba kúpeľných parkov
–  jazierko - obnova parku a tradície člnkovania
–  revitalizácia tenisového areálu
–  kultúrne programy pre verejnosť pred kúpeľným domom 

APHRODITE
Druhá etapa - súčasnosť:
–  vybudovanie vonkajšieho kúpeľného sveta v pre kúpele 

typickom a tradičnom antickom štýle
–  7 bazénov rozličnej teploty 
–  rozšírenie saunového sveta v tradičnom ľudovom štýle 

za použitia klasickej drevenej architektúry a prírodných 
materiálov

–  kúpeľný park sa rozšíri o kaskádový vodopád s jazier-
kami

–  prestavba hotela Veľká Fatra
–  revitalizácia parkov na kúpeľných pozemkoch
–  dotvorenie námestia zo strany kúpeľov a hotela Veľká 

Fatra
Radi by sme s občanmi nášho mesta nadviazali bližšiu 
komunikáciu o ďalšom rozvoji, preto radi privítame 
vaše otázky, podnety a pripomienky, ktoré môžete za-
sielať na spa@spa.sk (predmet: spravodajca RT).
S pozdravom                                    Zdenek Miškolci 

Vážení čitatelia / občania
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s. v spolupráci s mestom Rajecké Teplice by Vás radi 

informovali o svojej činnosti.
Slovenské liečebné kúpele v súčasnej dobe  bojujú nielen so značným úpadkom a hospodárskou krízou, 

ale zároveň aj s okolitou konkurenciou ako slovenskou, tak i európskou. Na Slovensku z tohto titulu hrozí 
zánik množstva kúpeľov, takže pokiaľ kúpele v Rajeckých Tepliciach chcú prežiť, musíme napredovať, 
to znamená zainvestovať a tým sa dostať na vyššiu úroveň konkurencieschopnosti. Chceme ubezpečiť 
občanov, že tento náš investičný zámer postaví mesto Rajecké Teplice do vyššej kategórie. Zároveň je 
našim cieľom dosiahnuť, aby občania boli pyšní na svoje mesto. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vybu-
dovať vonkajší bazénový svet, ktorý sa bude skvieť v antickom štýle a saunovo-zrubový svet, ktorý bude 
výnimočný tradičným slovenským ľudovým vzhľadom a prevedením..

Už tam nestojí
Mnohí z nás vnímali topoľ na Ul. Osloboditeľov dlhé roky. Stál tam vo svojej majestátnosti ako akýsi symbol 
a každý kto povedal, že stretneme sa pri topoli, vedel kde. 
Nielen zub času strom poznačil, ale aj nejaký „pyroman“ a topoľ predstavoval 
ohrozenie pre ľudí. Preto vedenie mesta rozhodlo, že sa musí vyrezať a po 
odstránení pňa sa vysadí nový strom. Bude nám chýbať.
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Mesto Rajecké Teplice reali-
zuje v rámci Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko - 
Slovenská republika 2007 - 2013 pro-
jekt: „300 m pre spoločný cieľ“.

Projekt bol odsúhlasený na 4. 
zasadnutí MZ uznesením č. 61/2011 
a ŽSK. V júli 2011 bola podpísaná 
Zmluva o poskytnutí finančného prí-
spevku pre fond mikroprojektov na 
realizáciu uvedeného projektu medzi 
Mestom Rajecké Teplice a ŽSK.

Projekt je spolufinancovaný 
Európskou Úniou vo výške 85 % 
a zo štátneho rozpočtu vo výške 
10 %. Mesto Rajecké Teplice projekt 
spolufinancuje vo výške 5 %.

Čo je revitalizácia krajiny v rámci 
uvedeného projektu?
Sú to opatrenia hlavne v oblasti ži-
votného prostredia na protipovodňové 
ochranu územia.
Prirodzenými vlastnosťami zadržiava 
dažďovú vodu v krajine a umožní  jej 
rozvinúť užitočné funkcie, ktoré sú 
z dlhodobého hľadiska nevyhnutné 
pre realizáciu a obnovu krajiny, ako 
aj pre bezpečnosť majetku a života 
občana.
V rámci uvedeného projektu nášho 
mesta spôsobujú najväčšie škody 
lokality:
- ul. Osloboditeľov Rajecké Teplice
  (lokalita Sedliská z k.ú. Stránske) 
- dolina Medzihorská
- horný koniec miestnej časti v Po-
luvsí (priľahlé svahy okolia bývalého 
družstva). 

Celková výška nákladov na projekt je 
29 610,- eur, výška nenávratného fi-
nančného príspevku je 28 129,50 eur.
Priebeh prác v mesiacoch júl až 
september:
•  Vzhľadom na zmenu miesta sa 

spracovala podrobná projektová 
dokumentácia bikrosovej dráhy 
a oplotenia bikrosového areálu 
(požiadavka vedenia ZŠ)

•  Následne začal výber dodávateľov 
oplotenia a bikrosovej dráhy

•  Výber dodávateľa oplotenia je 
uzavretý a výstavba bude zahá-
jená v najbližších dňoch

•  Výber dodávateľa bikrosu bol 
uzavretý a zmluva bola podpísaná 
v najbližších dňoch

300 m pre spoločný cieľ
•  Výstavba bude prebiehať v dvoch 

etapách. V rámci I. etapy bude zhr-
nutá ornica a pripravené stavenisko 
k návozu zeminy v množstve cca 
2 500m3. Druhá etapa začne na 
jar, kedy sa budú robiť terénne vlny 
a úprava celej dráhy v zmysle PD 
pre medzinárodný pretek

•  Medzinárodný pretek je plánovaný 
v mesiacoch máj a jún 2012 v zá-
vislosti na počasí.

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí 
Slovenskej republiky pre rok 2011 – PROTIPOVODŇOVÉ  OPATRENIA

Ďalšie lokality sú dolina Čížová, 
Bohúňová, Žliabková a Mrchová.
 V tomto článku vám priblížime 
práce na lokalite Sedliská, dolina 
Medzihorská a horný koniec miest-
nej časti v Poluvsí.

SEDLISKÁ
Po preverení situácie v teréne sa 
navrhuje zdržanie vody v priľahlom 
údolí, z ktorého smeruje hlavná časť 
prívalových vôd.
Navrhované riešenie spočíva v ma-
ximálnom zadržaní vôd v údolí a vo 
vybudovaní zemnej hrádze cca 1 m 
vysokej v závere údolia. Hrádza vo 
forme terénnej úpravy bude mať tvar 
terénnej vlny. Na návodnej strane 
hrádze bude odobratá zemina až na 
úroveň štrkov a vytvoria sa možnosti 
pre vsakovanie vody. 

MEDZIHORSKÁ
doteraz sa zrealizovali vodozádržné 
opatrenia vo forme prehrádzok s po-
užitím prírodných materiálov najmä 
dreva. Systém kaskád zadržuje prí-
valové vody z údolia a časti lesných 
porastov.

HORNÝ KONIEC MIESTNEJ ČASTI 
POLUVSIE 
Navrhnuté sú prehrádzky v časti nad 
požiarnou nádržou oproti bývalému  
družstvu. 
V požiarnej nádrži sa plánuje úprava 
hrádze na báze kameňa a zeminy, 
prehĺbenie nádrže cca o 0,7 m, kde 
sa vytvorí vzdutie v prípade prívalo-
vých dažďov.
V časti pod požiarnou nádržou až 
po horný koniec Poluvsia sa vyčistí 
koryto potoka.

II. ročník OLD BOYS CUP
Prvú októbrovú sobotu sa nadšenci minifutbalu stretli na umelej 

tráve ihriska základnej školy, aby si zmerali svoje sily a súťažili o pu-
tovný pohár turnaja. Šesť družstiev z Rajeckých Teplíc, Poluvsia, 
Konskej, Zbyňova, Kuneradu a Stránskeho strávili za krásneho 
počasia peknú sobotu.

Aj keď o výsledky až tak moc nešlo, víťazom turnaja sa stalo 
družstvo „starých chlapcov“ z Poluvsia. Ďakujeme mestu a partnerom, 
ktorí pomohli zorganizovať túto príjemnú akciu.

Na fotke poslanec Dikant z družstva Rajeckých Teplíc
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Mesto Rajecké Teplice a měs-
tys Pozlovice v Českej republike 
napĺňajú aktivity cezhraničnej 
spolupráce. Medzi tieto aktivity 
sme sa dostali my včelári.

Starostka městysu Pozlovice p. 
Olga Tkáčová a predseda ZO vče-
lárov p. Alojs Mališek nás pozvali 
na ich akcie ako: degustácia medu 
a ovocných destilátov typické pre 
mikroregión Luhačovské zálesi, osla-
va 80. výročia založenia ZO včelá-
rov v Pozloviciach. Tieto výnimočné 
dobré vzťahy sme priniesli i do našej 
ZO včelárov v Rajci a začali sme 
svoje vzťahy rozširovať na úrovni 
základných organizácií. Pozvali sme 
včelárov ako i vedenie městysu na 
včelársku nedeľu konanú v Rajec-
kých Tepliciach. Včelárov z Pozlo-
vic sme privítali pri guláši s našimi 
členmi ZO. 

V družnej besede sme dohodli 
ďalšie stretnutie u nich. V auguste 
sme dostali oficiálnu pozvánku na 
družobnú návštevu k nim. Pozvanie 
znelo: Pozývame všetkých členov 
s manželkami ZO SZV v Rajci ako 
i primátora mesta Rajecké Teplice 
s manželkou. Nadšenie a očakáva-
nie s dobrými priateľmi bolo veľké.

Vedenie Mesta Rajecké 
Teplice chce poďakovať a gra-
tuluje aj touto cestou šachové-
mu oddielu Telovýchovnej jed-
noty Slovan Rajecké Teplice, 
ktorí hrajú 1. celoštátnu ligu, 
za krásne 6. miesto.

Toto umiestnenie je naj-
lepším za posledné roky. 

Šachisti tak veľmi 
pekne reprezentujú nielen 
seba, ale aj naše kúpeľné 
mesto.

Na obrázku hráči TJ 
Slovan: Josef Rolný a Peter 
Hlaváč

 Okamžite sme obsadili celý au-
tobus. Ba zostalo i veľa nevyhove-
ných žiadosti. Predseda ZO p. Vrábel 
sa s chuťou pustil do organizačných 
prípravných prác a dohodol termín 
24. 9. 2011. Cestou do Pozlovíc sme 
nielen sledovali okolie, ale v družnej 
debate sme si rozoberali včelársku 
problematiku a s napätím očakávali 
ako táto akcia dopadne. 

Primátor mesta Rajecké Teplice 
Peter Dobeš nás v autobuse oboz-
námil s históriou Pozlovíc a vzájom-
nej spolupráci. Do mesta Luhačovice 
sme prišli asi o 10 hodine, kde nás 
čakala starostka městysu Pozlovce 
s ostatnými členmi. 

Po krátkom privítaní bola pri-
pravená prehliadka historickej 
časti kúpeľov. Sprievodkyňa nás 
oboznámila o histórii a perspektíve 
kúpeľov. Vyzdvihla Slováka Dušana 
Jurkoviča ako hlavného architekta 
a staviteľa kúpeľov v rokoch 1902 
- 1906. 

Ukázali nám i novovybudovaný 
kostol, kde i včelári odpracovali veľa 
brigádnických hodín. Interiér kostola 
je vybudovaný v modernom štýle tak, 
že sa zbieha v jednom bode a to je 
Bohostánok. Krížovú cestu zhotovili 

Návšteva priateľov včelárov
naši krajania manželia Trizuliakovci. 
Veľmi nás potešilo, akú majú úctu 
k nám Slovákom. Po tejto exkurzii 
sme pokračovali atraktívnym vlá-
čikom po okolí mesta Luhačovice 
a městysu Pozlovice. 

Priamo v Pozloviciach sme nav-
štívili zrenovovaný kostol sv. Martina 
a sv. Anny, kde je umiestnená aj so-
cha, ktorú posvätili pri oslave 80. 
výročia ZO. V novovybudovanom 
farskom centre nás čakal slávnostný 
obed s oficiálnym privítaním členmi 
ZO a městysu. Ďalej pokračovala be-
seda s výmenou skúseností včelárov 
až do večerných hodín. 

Takéto stretnutie bolo veľkým 
prínosom, čo bolo konštatované 
cestou domov v autobuse. 

Prehodnocované a utvrdzova-
né s tým, že nemôžeme to nechať 
bez odozvy, že musíme pokračovať 
v takýchto stretnutiach, ktoré sú pre 
včelárov veľkým prínosom kultúrnym 
i vzdelávacím.

Priateľom ZO a městysu Poz-
lovce  ďakujeme za tak nádhernú 
akciu, ktorá sa podarila ako me-
dzinárodná a vysoko prekročila 
naše očakávania.   
     Ľudovít Hodás

Gratulujeme a ďakujeme šachistom
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 Od začiatku boli najaktívnejší 
pretekári z výberu Českej republiky 
a po únikoch a aj víťazných bodova-
cích špurtoch obsadili prvé tri miesta 
v poradí Hampl z Olomouca, Urbášek 
z Uničova a Skála z Prahy.

Najlepší Slovák bol Malovec 
z Trnavy na 4. mieste. Z pretekárov 
CyS Žilina kritérium dobre absolvoval  
Jakub Bučo z Poluvsia, ktorý skončil 
na  11. mieste a aj 16. Patrik Urbanec 
z Rajeckých Teplíc. Preteky boli aj 
súčasťou Slovenského pohára pre 
mladších a starších žiakov. Tu sa už 
Žilinčania presadili výraznejšie. Matúš 
Štoček z CyS  mladších žiakov vyhral 
a domáci Tomáš Person z Rajeckých 
Teplíc medzi staršími žiakmi obsa-
dil 2. priečku. Kritériu predchádzali 
detské cyklistické preteky pripravené 
v spolupráci s CVČ Rajecké Teplice 
a s podporou neziskovej organizácie 
Alizea – radosť deťom.

Vo svojich kategóriách v týchto 
pretekoch zvíťazili: L. Pištek, T. 
Ciriaková, J. Knapec a K. Czánová 

Cyklistické kritérium „Rajecké Teplice 2011“
Prvú časť medzinárodných cyklistických pretekov juniorov „Cena Slovenska“, kde štartujú aj vybraní 

kadeti, tvorilo kritérium „Rajecké Teplice 2011“. Kritérium sa išlo v sobotu 27. augusta ako bodovacie 
preteky na okruhu v centre mesta a bolo pripravené v spolupráci Cyklistického spolku Velosprint Žilina 
a Rajeckých Teplíc.

z R. Teplíc, A. Hodásová a J. Hodás 
z Turia, L. Hartiníková z Rajca, T. 
Vyšinský zo Žiliny, M. Vojtek z Hô-
rok a E. Balcer z Kuneradu.

Na úspešnom priebehu kritéria sa 
podieľali okrem členov CyS Velosprint 
Žilina a pracovníkov Mestského 
úradu Rajecké Teplice aj obetaví 
dobrovoľníci.

Všetkým za ich odvedenú prá-
cu patrí poďakovanie.

Na technické zabezpečenie a na 
ceny pre najlepších finančne alebo 
materiálne prispeli okrem mesta 
Rajecké Teplice aj n.o. Alizea 
- radosť deťom aj firmy, spoloč-
nosti resp. podnikatelia: SKD 
Intrans Žilina, ASIX, KORATEX, 
VELOSPRINT, ENERGODATA s. 
r. o., ALAN A. Jakisch,  AUTHOR 
Ľ. Martiniak, JEDNOTA COOP,  
lekáreň MÁRIA, reštaurácia RAJ, 
Roman Janura, pekáreň Ďuroška, 
TOYOTA AT a.s., hotel SKALKA, 
Kofola a.s., drogéria Remenec, 
EUROS s.r.o., Ti-compact, TUBAU 

a.s., Omtrading, E. Prokopová a 
J. Svrček.

Všetkým sponzorom ďaku-
jeme.
Z výsledkov kritéria „Rajecké 
Teplice 2011“:
mladší žiaci (6 okruhov): 1. M. Štoček 
(CyS Velosprint Žilina) 19 bodov,  2. M. 
Cverenkár (Slávia ŠŠ Trenčín) 9 b., 3. 
K. Solař (ČR, V. Meziříči) 6 b.,
starší žiaci (15 okruhov): 1. J. Jelža 
(MŠK Žiar nad Hronom) 26 bodov, 
2. T. Person (CyS Velosprint Žilina) 
21 b., 3. K.Zimány (MŠK Žiar nad 
Hronom) 9 b.,
Cena Slovenska (30 okruhov):
1. P. Hampl (ČR, MAPEI Kaňkovský) 
47 bodov, 2. J. Urbášek (ČR, TJ 
Uničov) 42 b., 3. J. Skála (ČR, Dukla 
Praha) 19 b., 4. Ľ. Malovec (Olympik 
Trnava) 9 b., 5. L. Fabián (CK Spišská 
Nová Ves) 6 b., .... 9. T. Žucha 1 b.,  
11. J. Bučo 1 b., 13. M. Dubeň, 15. R. 
Malik, 16. P. Urbanec, 22. M. Bušfy 
(všetci CyS Velosprint Žilina).

                                 M. Vyšňa

Cyklistické nádeje Rajeckých Teplíc
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Národnú školu v Rajeckých 
Tepliciach spravoval a učil v nej 
spolu s manželkou Máriou učiteľ 
Karol Kašjak. Cez vojnu, keď prišli 
Nemci, zo školy si urobili ubytovňu. 
Vyhádzali všetok nábytok aj knihy 
zo školskej knižnice a spálili to na 
dvore. Niečo sa občanom podarilo 
predsa len zachrániť. Ľudia sa báli 
vojakov, skrývali sa v pivniciach. 
V prvých dňoch SNP Kašjak utvoril 
skupinu chlapov a išli cez hory do 
Martina na pomoc povstalcom. Učiteľ 
sa už domov nevrátil – padol v boji. 
Všetka starosť o školu, aj jeho deti 
Janku a Karolka, zostala na pleciach 
manželky. Blížil sa ruský front. Nemci 
ešte stihli vyhodiť most cez Rajčianku 
na hlavnej ceste do Rajeckých Teplíc, 
kým prišli Rusi. Ubytovali sa u Slyškov, 
kde mali ustajnené aj krásne kone 
a ostatní bývali v okolitých domoch. 
Vychádzali s ľuďmi dobre, deťom dá-
vali cukríky a čokoládu, ba aj kone 
nám dovolili pohladkať.

Po odchode vojakov občania 
pomáhali pri zriaďovaní triedy. Prvé 
roky žiaci mali tabuľky, griflíky a tak 
sa učili písať, rátať. Nebolo papiera 
a ani kníh. Po čase pani učiteľka zís-
kala pár kníh, šlabikáre, počtovnice, 
aj rozprávkové knižky, ktoré požičia-
vala žiakom. Trieda bola dosť veľká, 
dlážka natretá olejom a dlhé lavice od 
steny po stenu. Učilo sa v nej 5 roč-
níkov – 1,2,3,4,5. Nad dverami visel 
kríž a vedľa obraz  M. R. Štefánika 
v generálskej uniforme. V prostriedku 
stáli veľké kachle so širokou rúrou 
s „očami“. Nosili sme 
z domu polienka, aby 
v triede bolo teplo. 
Na oknách boli krás-
ne červené muškáty, 
dvor a kúsok záhrady 
slúžili na hry a telo-
cvik. Pani učiteľka 
niekoľkokrát do roka 
nacvičovala s deťmi 
bábkové divadlo, ako 
aj Vianoce s Ježiškom. 

50-te výročie Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Hral ho Petrík, ktorý mal krásne zlaté 
kučeravé vlásky. Za peniaze, ktoré sa 
vybrali, pani učiteľka kupovala deťom 
darčeky. Darčeky boli síce skoromné, 
ale radosť z nich veľká.

Niekedy zastal pred školou koč. 
V záprahu boli dva biele pekné kone. 
To prišiel pre pani učiteľku jej otec 
– chýrny pernikár Pribiš z Rajca.

Aj náboženstvo sme sa učili. Pán 
farár chodil na aute a často sme ho 
museli roztláčať. V 4. a 5. ročníku 
nás učil p. Rovnianek z Bytčice, lebo 
naša pani učiteľka sa odsťahovala 
z Rajeckých Teplíc.

Z národnej školy sme postúpili 
na „strednú školu“ a triedy boli na 
niekoľkých miestach. Jedna v bývalej 
budove Mahrera (na terajšom námes-
tí), tri boli u pána Pepu Seidlera, kde 
mal hore byt aj riaditeľ školy Ján Hollý. 
Ostatné triedy, aj so zborovňou, boli 
v drevenici – elektrárni. Naši učite-
lia – p. Ziman, manželia Juskovci aj 
Szabovci, sa veľmi zapísali do pamäti 
žiakov. Pani učiteľka Szabová nás 
učila starovek, stredovek a celú histó-
riu až po dnešok a aj telocvik. Šplhať 
sme sa naučili na lane zakvačenom 
medzi konármi lipy na školskom dvo-
re. Behať, cvičiť, skákať sme chodili 
do voňavej lipovej aleje. Spievali 
sme si cestou Podaj mi dievčina, 
Komandír Čapajev, aj Kaťušu. Bolo 
nám dobre a veselo. V zime to bolo 
korčulovanie, šmýkanie na rybníku 
a sánkovanie v Zábrehu. Pán učiteľ 
Szabo učil kreslenie a niekoľko rokov 
cvičil žiakov hrať na mandolínu, hus-

Prázdniny ubehli ako voda a začal sa nový školský rok. A práve v tomto čase má okrúhle jubileum škola, 
ktorej históriu si ešte my skôr narodení, dobre pamätáme. Začítajte sa do mojich spomienok na starú školu 
a prežite si spolu so mnou časy, ktoré neboli síce ľahké, ale o to viac sme si vážili jeden druhého, svojich 
spolužiakov a aj učiteľov.

le, basu a založil tamburášsky súbor 
Mier. Vystupovali sme na kultúrnych 
podujatiach a za odmenu sme boli na 
výlete na Orave.

Učila nás pani učiteľka Re-
zanková, Šelestiaková, Málik, ktorý 
nám vyhrával na harmonike, a tiež 
aj manželia Vajíčkovci, Hollý s man-
želkou, Drahurád, Jablonský.

V 8. ročníku nás zobrali naši uči-
telia na výlet do Prahy. Videli sme 
Václava na koni, technické aj národ-
né múzeum, Karlov most, Hradčany, 
Loretu, Chrám sv. Víta a plavili sme 
sa loďou po Vltave. Ďakujeme.

Po záverečných skúškach v 8. 
ročníku sme sa rozlúčili so starou 
školou. Niektorí išli do škôl – Mariška, 
Valika, Jarka na pedagogickú, Maňa 
na hospodársku a Hanka s Valikou 
na gymnázium. Ostatní sa rozpŕchli 
do iných škôl alebo učilíšť.

Po odchode manželov Hollých bol 
riaditeľom František Greguš a učila aj 
jeho manželka Jaromíra.

Žiakov pribúdalo, priestory 
boli nevyhovujúce, preto bolo 
nutné začať s výstavbou novej 
školy. Tá sa začala stavať pod 
Konštianskymi vŕškami v roku 
1960 a v septembri 1961 už priví-
tala prvých žiakov.

A tu sa začína už nová história 
školy, ktorá v týchto dňoch oslavuje 
svoju päťdesiatku  a ja sa tiež pripá-
jam ku gratulantom. 

                       Jarmila Koššová
                       Rajecké Teplice

Škola z roku 1961
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l Komplexné dodávky

pre riadenie

v energetike l

l Technické 

a programové 

vybavenie energetických 

dispeèingov 

a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA
Kálov 3

(bývalý objekt chaty KAMARÁT – už otvorený) 
ponúka možnosť usporiadať:

firemné školenia, konferencie, prezentácie
rodinné oslavy, svadby
riadené degustácie vín
spoločenské podujatia

hudobné večery so živou hudbou
 

Naším cieľom je ponúkať dobré jedlo, kvalitné nápoje
a príjemnú atmosféru v útulnom prostredí. 

Bližšie informácie získate 
na tel. č. 0905 451 970, 0915 094 597 

www.slnecnypavilon.sk

Reštauračno-školiace zariadenie

Na benefičnom koncerte vystúpi
 

Zuzana Smatanová
Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. organizuje Benefičný koncert, na ktorom vystúpi 

najlepšia speváčka Slovenska, absolútny Slávik za rok 2010 – Zuzana SMATANOVÁ.
Koncert sa uskutoční dňa 24. novembra 2011o 19,00 hodine v Mestskom divadle v Žiline. 
Vstupenky na koncert si môžete zakúpiť v pokladni Mestského divadla v Žiline a v sídle neziskovej 

organizácie v Rajeckých Tepliciach, ul. Farská 543/2. Bližšie informácie na tel. čísle 0903 534 894.
Zakúpením vstupeniek podporíte verejnú zbierku za účelom pomoci osamelým tehotným 

ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Povolenie na konanie 
verejnej zbierky vydalo Ministerstvo vnútra  SR rozhodnutím č. SVS-OVVS3-2011/018565 zo dňa 
11. júla 2011.  Ďakujeme Vám,  že nám už 14 rokov pomáhate pomáhať!

SUD-VIN, Janka Knapcová
predajňa sudových a fľašovaných vín, Zberňa Tipos.

„Aj keď si užívam materskú dovolenku, teším sa, že Vám chutia naše vína.“
Vyberte si z našej ponuky vín v priestoroch mestskej tržnice Rajecké Teplice.

V ponuke nájdete prevažne vína slovenských výrobcov ako:
Firmy ELESKO /IN VINO/, Mrva $ Stanko, pán Janoušek, firmy Chateau Krakovany, 
víno Matyšák a iné. V menšom množstve vína z Moravy a Čiech. Nájdu sa vína aj 
z južných krajín ako Austrália, či Nový Zéland. Taktiež majú svoj priestor v našej vino-
téke Slovenské Tokajské vína od pána Oztrožoviča s Veľkej Tŕňe. V predajni  môžete 
ochutnať aj sudové vína firmy Chateau Krakovany.

Nezabúdajte na možnosť podania hier Lotérie LOTTO 
a žrebov s okamžitou výhrou. V predaji už aj vianočná lotéria!


