
– 1 – www.rajecke-teplice.sk

SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 3, júl 2008

Tohtoročné hodové slávnosti sa v našom meste konali 30. mája a 1. júna 2008. V sobotu sa odohrával 
medzinárodný šachový turnaj v priestoroch mestského úradu. Oficiálne otvorenie kultúrneho leta prišlo o 19 h 
v Kostole Božského Srdca Ježišovho vystúpením miestneho speváckeho zboru Chor Cordis Jesu, ktorý sa 
svojimi nádhernými piesňami zapísal do sŕdc divákov. 

Po koncerte na námestí sa začala večerná zábava, do tanca hrala Dychová hudba Varínčanka z Varína. 
Počas zábavy členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Rajeckých Tepliciach zvalili máj, ktorý na námestí 
stál od 1. mája.

Hodový program pokračoval v nedeľu. Bol 
venovaný najmä najmenším spoluobčanom 
pri príležitosti Dňa detí. Pre deti boli pripra-
vené rôzne hry, súťaže, skákací hrad. Počas 
programu prebiehal šachový simultánny turnaj 
so šachovým veľmajstrom zo susednej Českej 
republiky. V programe vystúpil Detský folklórny 
súbor Belianček z Belej a Otto Weiter. V tento 
deň boli tiež vyhodnotené súťaže Čin-čin, súťaž 
o knihu Harry Potter a Folklór očami detí. Pevne 
veríme, že program sa návštevníkom páčil, 
a že sa opäť stretneme na ďalších kultúrnych 
podujatiach mesta Rajecké Teplice.

Na snímke je Otto Weiter pri svojom vystúpení

V nedeľu 15. 6. 2008 sa na dvore ZŠ Rajecké Teplice organizovalo základné kolo Národnej cyklistic-
kej súťaže o pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Je to postupové kolo na školské majstrovstvá 
SR v jazde na horských bicykloch.

Minulý rok bola ZŠ Rajecké Teplice vo 
finále najúspešnejšou školou. Prví dvaja 
v každej kategórii postupujú na finálové 
preteky, ktoré budú v Kremnici 20. sep-
tembra 2008. Celoslovenskej súťaže sa 
zúčastnia ako reprezentanti škôl z Rajeckej 
doliny:
Tomáš Person a Pavol Hartiník (kat. mini), 
Milan Lukáč a Erik Bučo (mladší žiaci), 
Tomáš Vanák, Patrik Urbanec (starší žia-
ci), Alžbeta Personová, Juraj Škorvánek 
a Michal Miškovský (dorastenci) a Patrí-
cia Bučová, Martin Slotta a Marek Stehlík 
(starší dorastenci). Držme dievčatám 
a chlapcom palce.                    M. Vyšňa

Na snímke mladí cyklisti pri prezentácii

Hody Rajecké Teplice

Národná cyklistická súťaž
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XI. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 3/2008 XI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 15. 5. 2008 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo

I.  Berie na vedomie

1/  Kontrolu plnenia Uznesenia č. 2/2008 z IX. riadneho zasadnutia MsZ 
2/  Čerpanie a napĺňanie rozpočtu Mesta Rajecké Teplice po 1.Q/2008
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu a napĺňaniu rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice po 1.Q/2008
4/  Informáciu o príprave projektu na rekonštrukciu ZŠ Rajecké Teplice 
5/  Prípravu projektu na rekonštrukciu námestia
6/  Žiadosť TJ VTJ Rajecké Teplice
7/  Žiadosť SMS Dubovec, spol. s r.o., Turie 454, 013 12 Turie vo veci vydania 

rozhodnutia o umiestnení stavby Hotel FLAM na pozemku p. č. 561/1 KN 
v k. ú. Rajecké Teplice na Farskej ulici

8  Žiadosť SLK Rajecké Teplice, a.s. vo veci odvedenia odpadových vôd 
v Meste Rajecké Teplice

9/  Návrh výmeny člena komisie cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce 
a športu

II.  Schvaľuje

1/  Koncepčný zámer rozvoja Základnej školy Rajecké Teplice rozpracovaný 
na roky 2008 – 2009

2/  Koncepčný zámer rozvoja Materskej školy Rajecké Teplice rozpracovaný 
na roky 2008 – 2009

3/  Odpredaj pozemkov p. č. 1263/6 o výmere 397 m2 a p. č. 1263/12 o vý-
mere 36 m2 KN v k. ú. Rajecké Teplice za cenu 301,- Sk/m2 pre Katarínu 
Takáčovú a manžela Vladimíra Takáča, bytom Školská 148, 013 13 Rajecké 
Teplice

4/  Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu 
projektu „Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy 
Rajecké Teplice”, ktorý je realizovaný v súlade s PHSR Mesta Rajecké 
Teplice

5/  Zabezpečenie realizácie projektu „Stavebné úpravy objektov a vonkajších 
úprav Základnej školy Rajecké Teplice“ po schválení žiadosti o NFP

6/  Financovanie projektu „Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav 
Základnej školy Rajecké Teplice” vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt t. j. vo výške 1.421.000,- Sk

7/  Žiadosť Vladimíra Labanta, bytom Slnečná 596/11, 013 13 Rajecké Teplice 
vo veci vybudovania splaškovej kanalizácie z Ul. Slnečnej, ktorá sa pripojí 
do kanalizačného zberača na Rajeckej ceste. SEVAK a.s., Žilina s tým, 
že uvedenú kanalizáciu zaradí do rozpočtu v roku 2009 a vybuduje ju 
z vlastných zdrojov

8/  Žiadosť Dušana Krajčího a manž. Zuzany, bytom Ul. 1. mája 335/1, 013 13 
Rajecké Teplice vo veci vydania záväzného stanoviska k PD „Prístavba, 
nadstavba a stavebné úpravy RD”

9/  Žiadosť Energodata, spol. s r.o., Hodžova 20, 010 01 Žilina o vyjadrenie 
k zámeru stavebné úpravy a prístavba Enciánu – Reštaurácia a penzión 
v k. ú. Rajecké Teplice na pozemku p. č. 173, 172/1 KN

10/ Zmenu pre kategorizovania existujúcej štátnej cesty I/64 cez centrum 
Mesta Rajecké Teplice na cestu III. triedy (komunikácia od železnič-
ného priecestia po križovatku s opätovným výjazdom na I/64A pri obci 
Konská)

       pokračovanie na strane 3

Udelenie
čestného občianstva

Na II. mimoriadnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Rajec-
kých Tepliciach dňa 19. 6. 2008 
podľa článku 34 VZN č. 49/2008 
Štatút mesta Rajecké Teplice bolo 
udelené čestné občianstvo Mgr. 
Jozefovi Šurábovi – dekanovi rím-
sko-katolíckej farnosti v Rajeckých 
Tepliciach. Dekan Jozef Šuráb 
počas svojho pôsobenia vytvoril 
podmienky pre funkčnosť novej far-
nosti v Rajeckých Tepliciach , viedol, 
spravoval a zabezpečoval duchovnú 
službu vo farnosti Božského Srdca 
Ježišovho.
Svojou činnosťou sa významne 
pričinil o rozvíjanie, napredova-
nie, usmerňovanie a vytváranie 
dobrých medziľudských vzťahov 
v našom meste, za čo mu patrí na-
ša vďaka a úcta. 

UPOZORNENIE
V zmysle zákona č. 470/2005 o 

pohrebníctve a VZN č. 44 o sprá-
ve a prevádzke cintorínov, domov 
smútku Mesta Rajecké Teplice upo-
zorňujeme občanov, že je potrebné 
v predĺženom termíne do 30. 10. 
2008 uzatvoriť nájomné zmluvy na 
hrobové miesta na cintorínoch v 
Rajeckých Tepliciach a Poluvsí.

Nájomné zmluvy sa uzatvá-
rajú na 1. poschodí MsÚ Rajecké 
Teplice, č. dverí 71.

Po neuzatvorení zmluvy má správ-
ca cintorína (Mesto Rajecké Teplice) 
právo zrušiť hrobové miesto.

l Komplexné dodávky

pre riadenie v energetike l

l Technické a programové 

vybavenie energetických 

dispeèingov a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Kálov 3

ENERGODATA
RIADIACE SYSTÉMY
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11/ Riešenie oplotenia cintorína v Poluvsí s bránou a bráničkou. Oplotenie 
bude umiestnené na začiatku cesty smerom na nový cintorín

12/ Žiadosť Marco RT, spol. s r.o., Kuneradská cesta 49/62, 013 13 Rajecké 
Teplice o umiestnení elektrickej NN prípojky pod budúci chodník na po-
zemku Mesta Rajecké Teplice p. č. 561/3 KN , Ul. Farská 

13/ PD s názvom stavby „Rekonštrukcia Ul. Farská a premiestnenie auto-
busovej zastávky”

14/ Investičný zámer, architektonickú štúdiu Námestia SNP v Rajeckých 
Tepliciach

15/ Predaj pozemkov p. č. 270, 271, 272/1 KN v k. ú. Rajecké Teplice s tým, 
že o konkrétnych kupujúcich bude rozhodovať opätovným uznesením 
MsZ

16/ Zriadenie centra voľného času v Meste Rajecké Teplice

III. Zamieta
1/  Žiadosť Richarda Štaffena, bytom Oravská 2, 010 01 Žilina vo veci vý-

stavby RD do doby schválenia doplnku k ÚPN SÚ Rajecké Teplice 

IV. Ukladá
1/  MsÚ zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie na stavbu „Chodník Rajecká cesta” (od križovatky na Stránske 
po rodinný dom č. s. 245) s rešpektovaním vstupov k rodinným domom 
v zmysle štúdie 

2/  MsÚ vyzvať žiadateľa SMS Dubovec, spol. s r.o., Turie 454, 013 12 Turie 
na doplnenie všetkých dokladov a vyjadrení pre vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby v zmysle stavebného zákona

3/  MsÚ vyzvať Dušana Krajčího a manž. Zuzanu, bytom Ul. 1. mája 335/1, 
013 13 Rajecké Teplice o predloženie GP vo veci majetkovo-právneho 
vysporiadania pozemku p. č. 129/2 KN v k. ú. Rajecké Teplice s podmien-
kou ponechania priestoru 1,2 m vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice 
pre chodník. GP žiadateľ zrealizuje na vlastné náklady 

4/  MsÚ vyzvať Richarda Štaffena, bytom Oravská 2, 010 01 Žilina o pred-
loženie doplnku k ÚPN SÚ Rajecké Teplice

5/  MsÚ zverejniť inzerát o predaj pozemkov p. č. 270, 271, 272/1 KN v k. ú. 
Rajecké Teplice v regionálnej tlači. Zverejnenie inzerátu oznámiť všetkým 
doterajším žiadateľom o kúpu týchto nehnuteľností

6/  MsÚ rokovať so SLK Rajecké Teplice, a.s. vo veci riešenia vlastníckych 
vzťahov kanalizačného zberača s výustným objektom

7/  MsÚ zabezpečiť odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách č. 442/2002 Z. z.

8/  MsÚ rokovať o ďalších podmienkach zriadenia centra voľného času 
v zmysle zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

9/  MsÚ prerokovať so SLK Rajecké Teplice, a. s. opravu schodov pri pa-
mätníku obetiam 1. sv. vojny a úpravu a vyčistenie kríkov popri ceste 
1. triedy v centre Rajeckých Teplíc

10/ MsÚ zapracovať pri najbližšej zmene rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 
čiastku 25.000,- Sk v prospech TJ VTJ Rajecké Teplice v súvislosti 
s organizáciou medzinárodného futbalového turnaja RAJ CUP

V.  Ruší
1/  Uznesenie č. 3/2007 v časti III. bod 3
       pokračovanie na strane 4

Kanalizačný zberač
prípojky

Obvodný úrad Životného prostre-
dia v Žiline vydal kolaudačné rozhod-
nutie na stavbu kanalizačného zbe-
rača DN 300, ktorého výstavba bola 
realizovaná v rámci projektu ISPA 
v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí.

Obyvatelia mesta si môžu 
vyzdvihnúť žiadosť o zriadenie 
kanalizačnej prípojky vo firme 
Severoslovenské vodárne a kanali-
zácie, a. s. (SEVAK) v budove RPS, 
Rajecká cesta 396/10 v Rajeckých 
Tepliciach v čase úradných hodín. 
Telefónne číslo do firmy SEVAK je 
041/54 93 836, 041/54 93 227.

V záležitostiach vybavovania 
žiadosti o zriadenie pripojenia ka-
nalizačnej prípojky sa obráťte na: 
p. Stráňavčinová, 
tel. č.: 041/707 17 24, e-mail:
brigita_stranavcinova@sevak.sk 
Vyplnené tlačivo žiadateľ prinesie 
na referát životného prostredia 
Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach na 1. poschodí, číslo 
dverí 53. Toto tlačivo bude potvrde-
né a žiadatelia budú ďalej usmernení 
pracovníčkou MsÚ.  

XI. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Spoločenská kronika
Narodení

Natália Pažická  19. 4. 2008
Vladimír Portašík  28. 4. 2008
Romana Hirnerová  1. 6. 2008
Filip Líška  20. 6. 2008
Romana Kašičková 20. 6. 2008 
Dorota Dolinayová 5. 7. 2008

Manželstvo uzavreli
Anna Dorčáková a
Peter Kostolný  12. 4. 2008
Katarína Terenová a
Juraj Svrček  26. 4. 2008
Anna Siwek a
Peter Schubert  26. 4. 2008
Andrea Hrdá a
Slavomír Glos  7. 6. 2008
Johana Ďureková a
Martin Knapec 21. 6. 2008 
Iveta Jančíková a
Sladjan Aksić 1. 7. 2008 

Opustili nás
Jozef Jakubík  16. 5. 2008
Alena Knapcová  12. 6. 2008
Ján Rudločák  19. 6. 2008
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 XII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 5/2008 XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 3. 7. 2008 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo

I.  Berie na vedomie

1/  Plnenie Uznesenia č. 3/2008 
2/  Vzdanie sa členstva člena komisie cestovného ruchu, cezhraničnej spo-

lupráce, športu a mládeže – Dušan Knapec
3/  Žiadosť DHZ Rajecké Teplice o vybudovanie turisticko-spoločenského 

centra Pohoda pri vodnom toku Rajčanka
4/  Informáciu o pripravovanom VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej 

vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území Mesta Rajecké Teplice 
v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná

5/  Informáciu primátora mesta o možnostiach rozšírenia cintorína v Rajec-
kých Tepliciach

6/  Žiadosť Združenia na záchranu Lietavského hradu, o podporu projektu 
záchrany Lietavského hradu na rok 2008

7/  Ponuku na odkúpenie akcií na doručiteľa emitenta SLK Rajecké Teplice, 
a. s. 

8/ Žiadosť firmy B.I.B. s.r.o. vo veci prenájmu pozemku p. č. KN 120/2 v k.ú. 
Rajecké Teplice

9/  Informáciu o činnosti Združenia zdravotne postihnutých – Nádej za prvý 
polrok 2008

II.  Schvaľuje

1/  VZN č. 46/2008 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene v Meste 
Rajecké Teplice

2/  Predaj pozemkov p. č. KN 270, 271, 272/1 v k. ú. Rajecké Teplice za 
cenu 3.005,- Sk/m2 pre Petra Kasáka a Janku Kasákovú, bytom Lúčky 
276, Rajecké Teplice, skutočná výmera bude určená GP

3/  Predaj pozemku p. č. KN 129/6 v k. ú. Rajecké Teplice o výmere 122 
m2 pre Dušana Krajčího a Zuzanu Krajčiovú, bytom Ul. 1. mája 335/1, 
013 13 Rajecké Teplice za cenu 1500,- Sk/m2 podľa GP 43665225-51/
2008 s podmienkou ponechania priestoru 1,2 m vo vlastníctve Mesta 
Rajecké Teplice

4/  Kúpu pozemkov v k. ú. Rajecké Teplice v súlade s GP 282/08 p. č. KN 
578/8 diel 28 o výmere 10 m2 p. č. KN 578/9 diel 29 o výmere 26 m2 , p. 
č. KN 578/10 diel 30 o výmere 62 m2 , p. č. 578/11 diel 31 o výmere 1 m2 

spolu 99 m2 za cenu 200,- Sk/m2 od Obce Stránske
5/  Predaj pozemkov p. č. KN 241/3 diel 5 o výmere 9 m2 v zmysle GP č.606/

08, p. č. KN 240/6 diel 3 o výmere 45 m2 v súlade s GP č. 681/08 v k. ú. 
Poluvsie za cenu 1.000,-Sk/m2 pre Jozefa Kianičku, bytom Poluvsie 187, 
013 13 Rajecké Teplice

6/  Výstavbu hotela Flamm a Welnes bez bungalovov na Ul. Farská pre SMS 
Dubovec spol. s r.o.

7/  Predaj pozemku p. č. KN 245/4 diel 9 o výmere 49 m2, diel 10 o výmere 
54 m2 v zmysle GP č. 1024/04 pre Ľuboša Knapca a Annu Knapcovú, 
bytom Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica za cenu 1.000,- Sk/ 
m2, za podmienky zriadenia vecného bremena pre SSE a.s. Žilina na 
pozemku p. č. KN 245/3 v k. ú. Poluvsie bezodplatne

8/  Financovanie projektu ,,Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav 
Základnej školy Rajecké Teplice“ vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt t.j. vo výške 1.519.000,- Sk

       pokračovanie na strane 5

Oznam
Vážení občania, najviac informá-

cií o dianí v našom meste získate na 
oficiálnej internetovej stránke mesta 
www.rajecke-teplice.sk. Vaše námiet-
ky, pripomienky, rady a odporúča-
nia môžete vyjadriť vo verejnom 
fóre, ktoré je novinkou internetovej 
stránky. V prípade záujmu o uverej-
nenie článku v miestnom časopise 
Spravodajca, zašlite ho mailom na 
adresu: kultura@rajecke-teplice.sk, 
alebo písomne poštou, resp. podaním 
do podateľne MsÚ.

Zaznamenali sme fotoaparátom

Koncom júna boli osadené vstupné 
uvítacie tabule na Rajeckej ceste 
(pri vstupe od Rajca a Žiliny).
Pri vstupe od Kuneradu bude tabuľa 
osadená až po vyjadrení správcu ces-
ty v auguste 2008. Slávnostné odha-
lenie sa za účasti partnerských miest 
uskutoční počas Letných slávností.

Nová autobusová zástavka v Poluvsí 
(križovatka ciest Rajecká cesta a ces-
ta na Stránske) bola osadená v júni 
2008. Okrem zástavky sa uložila nová 
dlažba a upravilo okolie.

Silný vietor spojený s búrkami v nedeľu 
13. 7. 2008 neobišiel ani naše mesto. 
Pracovníci Mesta Rajecké Teplice pri 
obhliadke cintorínov zistili, že v dolnej 
časti cintorína v Poluvsí sa z javora od-
štiepila rozkonárená vetva. Narušenie 
pomníkov pri obhliadke zistené nebolo. 
O situácii boli bezodkladne informova-
ní pracovníci Oddelenia technických 
služieb, ktorí spadnuté konáre ešte 
v ten deň odstránili. 
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9/  Marianu Klincovú za člena komisie cestovného ruchu, cezhraničnej 
spolupráce, športu a mládeže

10/ Osadenie dočasného retardéra v Poluvsí pred materskou školou

III.  Zamieta
1/  Žiadosť MUDr. Želmíry Jakubíkovej, bytom Lúčna 436/7, 013 13 Rajecké 

Teplice vo veci odkúpenia pozemku p. č. KN 234/1 v k. ú. Rajecké Teplice 
z dôvodu vyriešenia MK cez susedný pozemok v súlade s územným 
plánom mesta

IV.  Odporúča
1/  Primátorovi mesta ďalej rokovať s vedením SLK Rajecké Teplice, a.s. 

vo veci odpredaja akcií eminenta SLK Rajecké Teplice, a.s. 
2/  Primátorovi mesta rokovať s p. Máriou Čičkovou vo veci súhlasného 

stanoviska k vydaniu osvedčenia k pozemku za podmienky, umožnenia 
prechodu cez pozemok využívaný ako MK a chodník bezodplatne

3/  Primátorovi mesta rokovať s MUDr. Želmírou Jakubíkovou vo veci zámeny 
pozemku

4/  Primátorovi mesta rokovať s vedením SLK Rajecké Teplice, a.s. o mož-
nostiach zámeny pozemku majetku mesta za pozemky SLK Rajecké 
Teplice, a.s., ktoré budú slúžiť k rozšíreniu cintorína v R.T., vybudovaniu 
chodníka na Ul. Osloboditeľov a vybudovaniu autobusového nástupišťa 
na Ul. Farská

V.  Ukladá
1/  MsÚ vypracovať GP na pozemky p. č. KN 270, 271, 272/1 v k. ú. Rajecké 

Teplice s odčlenením MK a chodníka
2/ MsÚ rokovať s firmou B.I.B. s.r.o. vo veci prípadného finančného vyspo-

riadania za poskytnuté zariadenie

VI.  Ruší 
1/  Uznesenie č. 3/2008 v časti II, bod 6/
2/  Uznesenie č. 4/2004 v časti II, bod 14/

Oslava Dňa matiek
Ako každý rok, aj tentokrát sa 
v priestoroch mestského úradu konal 
program detí z materskej školy a zá-
kladnej školy, ktorý si deti pripravili 
pod vedením svojich učiteľov. Pri tej-
to príležitosti by sme chceli uverejniť 
list p. Slávky Jarinovej, ktorý zaslala 
mestu, a ktorý je reakciou na oslavu 
dňa matiek.
Dňa 13. 5. 2008 bola pri príležitosti 
Dňa matiek pripravená besiedka 
v spolupráci mesta Rajecké Teplice, 
materskej školy a základnej školy vo 
veľkej sále mestského úradu. V úvode 
sa nám úprimnými slovami prihovoril 
primátor mesta RNDr. Peter Dobeš. 
Deti od maličkých po tých najväčších 
pod vedením svojich učiteliek pripra-
vili pestrý kultúrny program. Chcem 
poďakovať všetkým deťom a ich 
učiteľkám za čas, ktorý obetovali 
príprave tohto pekného predstavenia, 
za ich snahu a chuť spríjemniť jedno 
májové popoludnie svojim mamám. 
Nedá mi však nepozastaviť sa nad 
netoleranciou mamičiek a starých 
mám, ktoré na predstavenie prišli, 
ale po vystúpení „svojich detí“ sa 
postavili a odišli domov. V závere 
besiedky zostala v sále len hŕstka 
mamičiek a starých mám... Posledná 
skupina účinkujúcich svoje pripravené 
vystúpenie predniesla poloprázdnej 
sále. Neviem, či je tak uponáhľaná 
doba, že si nenájdeme čas na dve 
hodiny nie LEN pre svoje deti.
Nečudujme sa potom, keď si deti 
po takej ignorácii ich pripraveného 
programu pre nás – svoje mamy, 
povedia po výzve učiteľky na účin-
kovanie pre matky že nepôjdu...

                              Slávka Jarinová

Ďakujeme p. Jarinovej za jej prí-
spevok a veríme, že nájde svoju 
odozvu. 

Inzerát
Ste vo veku, kedy máte pocit, 

že o Vaše pracovné schopnosti 
už nie je záujem? 

Žijete v oblasti „rajecka“? 
Volajte 

0915 740 182
0911 740 182

„Aký by to bol máj, keby v Rajeckých 
Tepliciach nestál máj“ to si povedali 
dobrovoľní hasiči a máj po dlhých 
rokoch postavili pred mestský úrad. 
Stavanie májov je na Slovensku 
dlhoročná tradícia. Máje sa stavali 
slobodným dievčatám, aby boli 
dobré, pekné, aby si našli dobrého 
mládenca a dobre sa vydali. Tak ako 
máj členovia DHZ 30. apríla postavili, 
tak ho aj 31. mája zvalili.
Tak hor sa, dievčence, do vydaja!

„Aký by to bol máj, keby 
v Rajeckých Tepliciach 

nestál máj“

Poďakovanie
Výbor a členovia DHZ Rajecké Teplice ďakujú členovi Petrovi Kuckovi za 
sponzorský dar pre naše súťažné družstvo.
         * * *
Členovia DHZ začiatkom mája vykonali preventívne prehliadky v chatovej 
oblasti Bohúňová a Čížová. DHZ ďakuje všetkým chatárom za ich ochotný 
a zodpovedný prístup k preventívnym prehliadkam, čím sa spoločnými silami 
snažíme zabrániť vzniku požiarov.         Milan Remenec
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Výsledky súťaže o knižky
Harry Potter 7

Od 3. 3. 2008 prebiehala v mestskej 
knižnici súťaž detí o dve knižky 
Harry Potter 7. Deti mali v určených 
kategóriách prečítať istý počet kníh 
a po splnení podmienok boli zaradení 
do žrebovania o spomenuté knižky. 
Súťaž trvala do 30. 5. 2008, zúčast-
nilo sa jej 10 detí, pričom podmienky 
splnilo 5 detí. V prvej kategórii knižku 
vyhrala Simonka Sádecká a v druhej 
kategórii Ivanka Gašparíková.

Obidvom dievčatám blahoželáme.

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA JE PRED NAMI

Mesiac jún sa nesie už tradične v znamení ukončenia školského roka a začiatku dovoleniek. Zvyčajne 
sa na toto obdobie tešia najviac žiaci, ale aj rodičia i pedagógovia. Pre učiteľskú obec to znamená čas na 
hodnotenie vykonanej práce. Jej výsledkom je aj skutočnosť, že si každý žiak svoju „výplatu“ odnesie 
v podobe vysvedčenia a začne si užívať prázdniny.

V školskom roku 2007/2008 navštevovalo Základnú školu v Rajeckých Tepliciach 408 žiakov v 16 triedach. 
Okrem plnenia rôznych variantov učebných plánov sa práca so žiakmi orientovala aj na pestrú mimoškolskú čin-
nosť, do ktorej sa zapojilo 289 žiakov v 18 krúžkoch, ktorú pedagógovia vykonávali so žiakmi v popoludňajších 
hodinách. S radosťou môžeme konštatovať, že žiaci sa so záujmom zapojili do širokej palety aktivít ponúkaných 
našou školou. Prácu so žiakmi spestrili aj rôzne exkurzie, školské výlety, plavecký výcvik, kultúrne podujatia, zbe-
rová aktivita a ďalšie.

Zvláštna pozornosť sa venovala žiakom končiacim 9. ročník. Vo februári absolvovali MONITOR a predovšetkým 
rozhodnutie, akým smerom sa bude uberať ich budúca profesia. Spolu odchádza 79 žiakov 9. ročníka, z toho 51 
bolo prijatých na stredné odborné školy a gymnáziá, 5 žiakov na SOU s maturitou a 23 žiakov na SOU bez maturity. 
Na 8-ročné gymnázium A. Škrábika v Rajci odchádzajú 3 žiaci zo 4. ročníka.

V novom školskom roku naša škola privíta 22 žiakov 1. ročníka, na ktorých sa veľmi tešíme. 
Počas celého školského roka sme spolupracovali s kultúrnym oddelením MsÚ. Spoločne sme sa podieľali na kul-

túrnych akciách ako bola Úcta k starším, Mikuláš, Deň matiek, kde sme sa prezentovali kultúrnymi programami.
Poďakovanie patrí Rade rodičov a neziskovej organizácii ALIZEA, ktoré nám počas celého školského roka 

poskytovali finančnú či vecnú pomoc pri organizovaní a realizácii rôznych podujatí organizovaných školou. V rámci 
Dňa narcisov sa na našej škole vyzbieralo 3 650 Sk, čo svedčí o tom, že naši žiaci vedia oceniť dobrú vec a sú 
naklonení pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

V zmysle nového štátneho vzdelávacieho programu škola pripravuje od budúceho školského roka nový škol-
ský vzdelávací program. Od 1. 9. 2008 sa na ňom budú podieľať pedagógovia, Rada rodičov a zriaďovateľ mesto 
Rajecké Teplice. 

Poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým tým, ktorí prispeli k prirodzenému chodu celej školy, žia-
kom, rodičom, firemným a iným partnerom a predovšetkým zamestnancom školy a Mestu Rajecké Teplice, 
nášmu zriaďovateľovi.

           Mgr. Zuzana Výbochová

Lietavská Závadka – dedinka ulože-
ná pod Súľovskými skalami. Na vŕšku 
budova starej školy, v nej pamiatky na 
život, radosti aj starosti Závadčanov. 
Tiež spoločenská miestnosť na rôz-
ne akcie aj malá kaplnka na chvíle 
modlitby. Potom cesta krásnou príro-
dou, spev vtákov a chodník lemovaný 
kaškami a poniklecom.
Chvíľa zamyslenia pri zastave-
niach krížovej cesty a prekrásny 
výhľad na celú dolinu. Dobre padlo 
aj občerstvenie na salaši priamo 
pod Lietavským hradom. Pohľad 
na hory a doliny z Veľkej lúky na 
fliačky snehu a krásny koberec zo 
šafranov, podbeľov a deväťsilov. 
Chvíľa oddychu, načerpanie síl aj 
radosti z krásneho zážitku, pohľad 
na zasnežené Vysoké Tatry.
Radosť aj ochota nás sprevádza-
la v Mošovciach – Sláva slávnych 
Slovanov, aj história tamojšieho 

Zdravotne postihnutí – NÁDEJ – naše dojmy z výletov

kostola a zrúcanín z rozprávania 
pána farára. Pekný park aj obnovený 
kaštieľ, múzeum olejkárov a starých 
remeselníkov.
Blatnica – nie zablatená, ale krásna. 
Múzeum K. Plicku a pekná vstupná 
brána do Gaderskej doliny. Zrúcaniny 
hradu zostali, ale meč sa nachádza 
v Budapešti. Krásu prírody, čistú 
vodičku v potoku nám však nikto 
nevezme.
Trenčín – hrad – svedok slávnej mi-
nulosti aj ťažkých chvíľ bojov. Pekný 
výhľad z mohutných hradieb, tiež 
množstvo obrazov a zbroje. Studňa 
lásky, možno trochu sklamania, že 
ju nekopal Omar, ale služobníctvo 
do hĺbky 80 metrov. Nikdy v nej 
voda nevyvrela, v studni bola len tá 
voda, čo do nej napršala. Ale povesť 
o láske, priateľstve a ochote pomôcť 
je krásna. Teraz nám tieto hodnoty 
veľmi chýbajú.

Prechádzka po Trenčianskych 
Tepliciach a návrat domov.
„Aké je krásne to naše Slovensko” 
– povedala Olinka. Má pravdu, mali 
by sme ho viac poznať a ceniť si 
jeho krásu.

              Za Nádej – J. Koššová
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Euro Musette a Golden Tango 2008
Už po siedmykrát sa v piatok 13. júna 2008 v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach a v miest-
nej základnej škole konal VII. ročník celoslovenského akordeónového festivalu Euro Musette a Golden 
Tango 2008. Vyhlasovateľom festivalu je Ministerstvo školstva SR, hlavným organizátorom Mesto Rajecké Teplice. 
Súťažný festival je venovaný trvalej pamiatke Michaela Ganiana – vynikajúceho francúzskeho akordeonistu.
Základné kritérium festivalu je spoločná snaha získať a zvýšiť záujem detí o hru na akordeón na zá-
kladných umeleckých školách. Vzorom sa stali francúzske a talianske festivaly s veľkou tradíciou.
Kvantitatívny nárast záujmu o súťaž (122 súťažiacich) sa priaznivo podpísal pod interpretačnú umeleckú kvalitu. 
Pásmové hodnotenie – zlaté, strieborné, bronzové, čestné uznanie – vytvorilo široký rámec pre zaradenie čo naj-
väčšieho počtu žiakov do týchto pásiem.
Filozofia súťaže spočíva v čo najväčšom ocenení žia-
kov, ako motivácia pre ďalšie zotrvanie v tejto zmys-
luplnej činnosti a pritiahnutie aj nových súťažiacich.
V každej kategórii bol určený víťaz, ktorý získal po-
hár. V jednotlivých pásmach boli udelené medaile 
s logom festivalu a diplomy, ktoré odovzdal osobne 
primátor mesta Rajecké Teplice RNDr. Peter Dobeš.
V rámci festivalu boli udeľované aj ďalšie ocene-
nia. Pohár pre najlepšieho pedagóga tento rok 
získal Mgr. Otto Mello z Bojníc. Najlepšou základ-
nou umeleckou školou sa stala ZUŠ v Tvrdošíne.
Laureátom festivalu pre rok 2008 sa stal Lukáš ZUBAJ 
zo ZUŠ v Bojniciach (pedagóg Otto Mello), ktorý získal 
hlavnú cenu – akordeón od firmy Akordeon Service 
Hořovice.
Súčasťou festivalu bola po prvýkrát vyhlásená súťaž „Roland V – Akordeón“ v spolupráci s firmami Roland a Dan 
Acoustic s. r.o. Vybraní piati súťažiaci sa zúčastnia celoslovenského finále tejto súťaže, ktoré bude 19. septembra 
v Rajeckých Tepliciach. Súťaž bude verejná a bude organizovaná ako verejný koncert. Víťaz získa digitálny akor-
deón Roland v cene 140.000.- Sk a možnosť zúčastniť sa celosvetového finále tejto súťaže v Ríme (Taliansko).

Mesto Rajecké Teplice a Slovensko bude touto cestou prezentované na najvýznamnejšom festivale 
svojho druhu na svete.

VÝZVA OBČANOM

Na základe VZN 46/2008 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrane zelene na území mesta 
Rajecké Teplice vyzývame všetkých občanov a návštevníkov mesta k udržiavaniu čistoty a po-
riadku a k ochrane zelene v našom kúpeľnom meste.

Z VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrane zelene na území mesta Rajecké Teplice vyberáme:
-  Na skladovanie materiálu a výrobkov na verejných priestranstvách sa vyžaduje povolenie mestského 

úradu. 
- Vylepovanie plagátov je povolené iba na schválených miestach (betónové rúry a vývesné tabule 

v meste) na základe schválenia mestským úradom.
-  Majitelia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní zabezpečiť čistotu chodníkov hraničiacich s ne-

hnuteľnosťou (zametanie, odstránenie snehu do 8,00 h rannej, odstránenie odpadkov)
-  Majitelia alebo správcovia trávnatých plôch sú povinní zabezpečiť kosenie týchto plôch. Kosenie je 

potrebné vykonávať minimálne dvakrát ročne a prvé kosenie do konca júna, druhé do konca septem-
bra. 

-  Je zakázané vstupovať so zvieratami na detské ihriská.
-  Na celom území mesta aj mimo zastavanej časti mesta je zakázané vypaľovanie trávnatých a krovi-

nových porastov, spaľovanie lístia a zvyškov rastlín. 
-  Domy, dvory, záhrady, pozemky a areály súkromných osôb, organizácií a podnikov sú vlastníci povinní 

upratovať a trvalo udržiavať tak, aby neboli zarastené burinou, prašné a nevzhľadné aj v prípade, ak 
nie sú celý rok obývané

-  Podľa zákona o priestupkoch 372/1990 je mestská polícia oprávnená uložiť pokutu za porušenie 
uvedené VZN, respektíve sú porušenia VZN riešené správnym konaním.

Lukáš Zubaj pri preberaní ocenenia
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Vyhodnotenie súťaže 
Rajecký Čin – čin

Mesto Rajecké Teplice vyhlásilo sú-
ťaž „Čin - čin alebo Aj malé deti môžu 
urobiť veľké činy“. Cieľom bolo podpo-
riť pozitívne konania detí a dospelých 
a motivovať občanov k humánnym 
činom a kladným ľudským hodnotám. 
Podporiť komunikáciu, starostlivosť 
o druhých, ohľaduplnosť, všíma-
vosť a vzájomné spoznávanie sa. 
Za dobrý skutok bol považovaný kaž-
dý pravdivý detský čin, ktorý bol vy-
konaný s dobrým úmyslom a priniesol 
pozitívnu hodnotu. Nie sú to len veľké 
činy, ale aj každodenné dobré skutky.
Deti do 15 rokov súťažili v troch kate-
góriách. Najviac detí sa prihlásilo do 
kategórie pomoc kamarátovi, súťažili 
však aj v kategóriách pomoc v rodine 
a pomoc starším občanom.
Odborná porota rozhodla o nasle-
dovných výsledkoch:
V kategórii pomoc rodine cenu zís-
kava Dominik Hudek za vytrvalosť, 
trpezlivosť a zručnosť pri stavbe zá-
hradného domčeka.
V kategórii pomoc kamarátovi boli 
ocenené tieto deti:
Janka Kašubová za záchranu života 
svojej kamarátke Mirke, ktorá v marci 
tohto roka spadla do Rajčanky. Vďaka 
duchaprítomnosti a odvahe svojej 
kamarátky sa všetko dobre skončilo
Mišo Piala za pomoc svojej ka-
marátke, ktorá spadla do kanála 
pri hre. Mišova odvaha a pomoc 
sú príkladom aj pre ďalšie deti.
Jakub Škor za pomoc svojmu 
kamarátovi Tomášovi, ktorý spa-
dol pri hre do nezakrytej jamy a 
sám sa z nej nemohol vytiahnuť.
Špeciálnu cenu získava kolek-
tív detí, ktoré nezištne pomáhali 
na brigáde v materskej škole pri 
skrášľovaní školského pozemku. 
Sú to Janka Bohiníková, Nikodém 
Hájnik, Samuel Hájnik, Michal 
Kúletka, Dominik Brodňan, Igor 
Pažický a Eduard Hančín. Všetkým 
týmto deťom patrí naše poďa-
kovanie a samozrejme odmena.
Víťazné príbehy si môžete prečítať na 
www.rajecke-teplice.sk, internetovej 
stránke mesta, v sekcii Dokumenty/
Informácie a tlačivá pre občanov.

Informácie

Mesto Rajecké Teplice si uvedo-
muje dôležitosť a veľkú príležitosť 
získania finančných prostriedkov 
z Európskej únie prostredníctvom 
rôznych projektov. Problematika 
čerpania finančných prostriedkov 
z EÚ nie je taká jednoduchá, ako 
by sa na prvý pohľad zdalo. Prvým 
krokom je spracovanie projektu, ktoré 
musí byť absolútne bezchybné po for-
málnej i obsahovej stránke. Ani úplná 
správnosť projektu nie je zárukou 
jeho úspešnosti – teda schválenia 
komisiou. Po schválení nastáva 
najdôležitejšia fáza – implementácia 
projektu – to znamená jeho realizácia, 
monitorovanie, vyúčtovanie. 

Mesto Rajecké Teplice vypra-
covalo od roku 2004 niekoľko roz-
siahlych projektov v rôznych oblas-
tiach. Jedným z prvých bol projekt 
Putovanie Rajeckou dolinou, vďaka 
ktorému sa podarilo v Rajeckej doli-
ne zaviesť tzv. INFOKIOSKY, ako aj 
označiť jednotlivé pamiatky v každej 
z obcí mikroregiónu. Napriek tomu, 
že z projektu mala osoh celá Rajecká 
dolina, nositeľom projektu bolo mesto 
Rajecké Teplice. To isté platí aj o pro-
jektoch týkajúcich sa zberu odpadov 
a nákupu štiepkovača s hydraulickou 
rukou a kontajnerov na separova-
ný zber pre celú Rajeckú dolinu. 
Úspešnými sme boli aj v rámci 
projektu ISPA, vďaka ktorému sa 
nám podarilo vybudovať kanalizačný 
zberač pre Rajecké Teplice a Poluvsie. 
Nositeľom tohto projektu bola firma 

Výsledky súťaže Folklór očami detí
V poslednom čísle Spravodajca sme sľúbili, že uverejníme výsledky súťažnej 
výstavy Folklór očami detí 2. Súťaž vyhodnocoval občan Rajeckých Teplíc 
– maliar Peter Repka. Spomedzi všetkých výtvorov vybral tie najlepšie a pre 
mladých autorov určil toto poradie:
1. kategória (1. – 4. roč.)
1. miesto – Terézia Sedláková, 2. miesto – Mária Hamzová, 3. miesto 
– Martin Kasman
2. kategória (5. – 9. roč.)
1. miesto – Natália Pekarová,  2. miesto – Zuzana Kotríková,  3. miesto 
– Miroslav Sandanus
Čestné uznanie: za figúru dievčaťa v kroji: 
– Natália Pekarová, – Silvia Novosadová
Mladé talenty boli odmenené peknými darčekmi pri príležitosti Dňa 
detí. Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že svoj talent budú aj 
naďalej rozvíjať. 

SEVAK, ktorá ako jediná mohla byť 
žiadateľom o nenávratné finančné 
prostriedky. Schválené boli aj pro-
jekty na vybudovanie komunitného 
centra, zavedenie verejného internetu 
a knižnično-informačného systému 
v knižnici, ako aj každoročné rozší-
renie knižného fondu z projektov. 

Mesto vypracovalo a podalo 
žiadosť na vybudovanie Domova 
dôchodcov v Rajeckých Tepliciach 
v rámci Nórskeho finančného me-
chanizmu. Žiadosť bola hodnotená 
veľmi pozitívne a zo 108 žiadostí 
skončila na 38 mieste. Balík finanč-
ných prostriedkov postačoval len na 
niekoľko projektov, ktoré skončili na 
prvých miestach. Mesto sa, samo-
zrejme, bude aj naďalej snažiť získať 
prostriedky na výstavbu domova dô-
chodcov, nakoľko si uvedomuje jeho 
nevyhnutnosť.
Do budúcnosti mesto plánuje:
-  projekt rekonštrukcie Základnej 

školy (projekt je už podaný)
-   projekt bezdrôtovej internetizá-

cie  (kvalitnejšie a lacnejšie po-
krytie internetom nie len občanov 
mesta, ale celej Rajeckej doliny)

-  projekt infraštruktúra cestovné-
ho ruchu (výzva na opatrenie 3.2. 
- september 2008) – na rekonštruk-
ciu námestia, alebo projekt re-
konštrukcie námestia a výstavba 
autobusového nástupišťa (výzva 
na opatrenie 4.1. Regionálneho ope-
račného programu - regenerácia 
sídiel – február 2009)

Aktivity mesta Rajecké Teplice v oblasti Eurofondov
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Informácie

„Kde poctivých ľudí jesto, tam nájdeš i bocianie 
hniezdo“ hovorí príslovie

Na svete žije vyše 150 tisíc párov bocianov bielych, na Slovensku 
každý rok obsadí hniezda viac ako 1000 párov, z nich jeden už niekoľko 
rokov hniezdi na stĺpe elektrického vedenia v Rajeckých Tepliciach na 
križovatke ulíc Osloboditeľov a Zátočná. Na hniezde je poriadne rušno, 
4 mláďatá dávajú bocianím rodičom zabrať pri kŕmení. Rýchlo rastú, 
trénujú krídla a onedlho ich čaká prvý let. Musia nabrať skúsenosti, 
aby na jeseň zvládli odlet na juh.

Bociany z nášho regiónu na jar a na jeseň letia tzv. východnou ťahovou 
cestou, zo Slovenska cez Východné Karpaty, pobrežie Bulharska, prieliv 
Bospor, Turecko, Izrael až do Egypta, odkiaľ údolím Nílu pokračujú do 
centrálnej a niektoré kŕdle až do južnej časti Afriky. Vzdialenosť hniezdiska 
a zimoviska našich bocianov je 5000 – 10000 km, prekonajú ju za 20 – 40 
dní letu, medzi ktorými sú dni odpočinku. Dôkazom, ktorý skôr ako nálezy 
ornitologických krúžkov dosvedčil, že európske bociany zimujú v Afrike, bol 
napr. aj úlomok šípa domorodých afrických obyvateľov v tele bociana, ktorý 
sa vrátil zo zimoviska. 

Bociany sa po návrate z Afriky vracajú väčšinou do svojho rodiska alebo 
jeho blízkosti, rozhodujúcou pre zahniezdenie bocianov je dostatočná ponuka 
potravy (hlodavce, obojživelníky, slimáky, plazy).

Veľká časť bocianov zahynie v prvých rokoch života. Okrem úhynu mláďat 
v prvých týždňoch sa na úbytku bocianov podieľa nezvládnutie náročného 
letu do a zo zimovísk, choroby, nárazy do vedení, sú lovené pre potravu 
v oblastiach ťahu alebo zimovania.

                Pokračovanie na strane 10

Hluchánica
V apríli tohto roku zavítal do 

Rajeckých Teplíc nevídaný hosť 
– sliepočka tetrova hlucháňa 
(Tetrao urogallus). Tento vzácny 
kurovitý vták, žijúci v lese skrytým 
spôsobom života, je veľmi citlivý 
na vyrušovanie človekom. Preto je 
výnimočné, keď (pravdepodobne 
vďaka dočasnej hormonálnej po-
ruche) zavíta k ľudským obydliam. 
Hluchánicu na našom futbalovom 
ihrisku sme si chvíľami mohli ob-
zrieť celkom zblízka.

Vo svete, v ktorom sú mladí ľudia 
vystavení všetkým nebezpečenstvám 
konzumnej spoločnosti, zostávajú 
často ľahostajní pre potreby ľudí 
v núdzi žijúcich okolo nich. Toto však 
neplatí pre niektorých úžasných mla-
dých ľudí z Rajeckého regiónu, ktorí 
dokážu svoj voľný čas obetovať tým, 
ktorí sú v núdzi. V Domove Gianny B. 
Mollovej žijú deti, ktoré núteným a ná-
hlym odchodom z rodiny stratili svo-
jich spolužiakov, priateľov i rodiných 
príslušníkov, s ktorými sa určitú dobu 
nemôžu stretávať. Každé dieťa má iné 
problémy, ale i iné potreby. Pracujú 
s nimi odborníci, tieto deti však potre-
bujú aj nových kamarátov. Do nášho 
domova chodia od jeho vzniku mladí 
ľudia, ktorí sa chcú stať kamarátmi 
týchto detí. Niektorí sa zúčastnia 
našich aktivít iba raz, niektorí viac-
krát a skoro 20 mladých ľudí k nám 
chodí pravidelne. Našou snahou je 
povzbudiť v mladých ľuďoch túžbu Ž I L I N S K Ý

samosprávny kraj

O obetavosti mladých ľudí z Rajeckého regiónu
„byť dobrovoľníkom“ a tak zvýšiť 
kvalitu ich života a v neposlednom 
rade zvýšiť tak kvalitu aj života detí 
v zariadení sociálnych služieb. 

V rámci projektu „Tri kvapky 
dobrovoľníka pre deti v núdzi“, 
ktorý podporila Nadácia pre deti 
Slovenska v programe Hodina de-
ťom, sa v našom domove uskutočnilo 
viacero aktivít – pracovné stretnutia 
s dobrovoľníkmi, odborné prednášky 
o domácom násilí a obchodovaní 
s ľuďmi, karneval a vianočné pose-
denie. Pravidelnou aktivitou sú tvorivé 
dielne, ktorých výrobky sme vystavo-
vali na vianočných trhoch. Poslednou 
peknou akciou bol víkend na chate 
v Rajeckých Tepliciach, ktorým sme 
oslávili Medzinárodný deň detí. Na 
výlet boli pozvané aj deti z rodín 
v núdzi z celého Rajeckého regió-
nu. Pozvaní boli aj naši dobrovoľní-

ci, ktorým sme sa chceli poďakovať 
za ich obetavosť a ochotu poslúžiť 
tým, ktorí to potrebujú. Deti a ich 
matky bývajúce v Domove Gianny 
B. Mollovej nepoznajú krásy Rajeckej 
doliny, nakoľko pochádzajú z celého 
Žilinského kraja, niektorí dokonca aj 
z iných krajov Slovenska. Prechádzka 
Rajeckými Teplicami bola pre nich 
„prechádzkou rajom“ – tak sa niektoré 
vyjadrili. V sobotu sme spoločne so 
zamestnancami domova navštívili 
Ekoskanzen v Lietavskej Svinnej. Tu 
sa deti povozili na koníkoch, videli 
rôzne zvieratká, pohrali sa s veľký-
mi bernardínmi ... Večera vo forme 
pizze po takýchto zážitkoch chutila 
všetkým. Deti boli výletom nadšené, 
ich mamy boli dojaté. Tento pekný 
výlet bol zároveň spolufinanco-
vaný aj z príspevku Žilinského 
samosprávneho kraja.     

                         Anna Verešová
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Na snímke dobrovoľní hasiči

Bocian a bocianie hniezdo

DHZ Rajecké Teplice sa dňa 
27. apríla zúčastnil hasičskej púte 
v Rajeckej Lesnej, kde v slávnost-
nom sprievode bola prvýkrát pre-
zentovaná aj hasičská zástava DHZ 
Rajecké Teplice spolu so zástavami 
iných hasičských zborov. Na púti sa 
zúčastnil aj otec biskup František 
Rábek, ktorý dobrovoľným hasičom 
posvätil zástavy a hasičské vozidlá. 
Rajecko-teplickí hasiči svojou účas-
ťou so cťou reprezentovali mesto 
Rajecké Teplice.

Želajme si teda čo najmenej 
požiarov. 

Svätý Florián náš patrón – oro-
duj za nás! 

                        Milan Remenec

Dobrovoľný hasičský zbor Rajecké Teplice

Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, 
Klub vojenských výsadkárov SR 
a Mesto Rajecké Teplice zorganizo-
vali v sobotu 24. mája 2008 14. roč-
ník memoriálu Jozefa Gabčíka 
v behu na 13 km – cross.

V šiestich kategóriách sa súťa-
že zúčastnilo 102 pretekárov, ktorí 
si pred štartom memoriálu spolu 
s hosťami uctili pamiatku Jozefa 
Gabčíka položením vencov k jeho 
pamätníku, ktorý je pred areálom 
5. PŠU v Žiline. V cieli pretekov na 
námestí v Rajeckých Tepliciach bol 

Memoriál Jozefa Gabčíka

„Kde poctivých ľudí jesto, tam nájdeš i bocianie hniezdo“ 
Pokračovanie zo strany 9

Najbližších bocianích susedov 
má náš bocian biely v Rajci na ko-
míne domu v centre mesta. V okolí 
Rajeckých Teplíc môžeme pozorovať 
aj loviaceho bociana čierneho, ktorý, 
na rozdiel od bieleho, žije utiahnu-
tým spôsobom života a hniezdi 
v lesoch.

Informácie

najrýchlejší pretekár Ondro Puškár 
(Slávia Trnava) časom 0:45:25, 
a tým sa stal víťazom A – kategórie 
(muži do 39 rokov). Medzi ženami 
dominovala Daša Hulková (Skalica) 
časom 0:58:22.

V sprievodnom programe vystú-
pila hudobná skupina AYA. Je škoda, 
že silný vietor nedovolil uskutočniť 
zoskok parašutistov, na ktorých sa, 
okrem detí, mnohí tešili.

Na snímke Ondro Puškár 
víťaz memoriálu Jozefa Gabčíka


