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DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
V období fašiangov sa v nedeľu 8. februára 2015 zaplnila vstupná 

hala mestského úradu rôznymi postavičkami rozprávkového sveta na 
tradičnom detskom maškarnom plese. Mesto Rajecké Teplice pripra-
vilo pre najmenších popoludnie plné hudby, hier a zábavy. Tento rok 
prišlo v sprievode svojich rodičov a starých rodičov 52 detí. Každá 
maska dostala pri vstupe malé občerstvenie a potom sa s vodníkom, 
šašom s princeznami z chuti všetci hrali rôzne hry a zabávali sa na 
domácich aj svetových hitoch. Ďakujeme všetkým, ktorí spríjemnili 
nedeľné popoludnie našim najmenším.
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Informácie zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Ustanovujúce zastupiteľstvo 
konané 11. 12. 2014

- zloženie sľubu primátorky a poslancov
- menovanie zástupcu primátorky – Vladimíra Bratha
- zriadenie mestskej rady a zvolenie členov – Prof. Ing. 

Mária Rostášová, PhD., Vladimír Brath, Ing. Vladimír 
Dikant

- zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve:
1. komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia – predseda Vladimír Brath
2. komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu 

– predseda Ing. Vladimír Dikant
3. komisia sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, 

mládeže a verejného poriadku – predsedníčka Prof. 
Ing. Mária Rostášová, PhD.

4. komisia na ochranu verejného záujmu – predsedníčka 
Drahoslava Pagáčová

- účinkujúci pri občianskych obradoch – sobášiaci – Mgr. 
Katarína Hollá, Ing. Prof. Mária Rostášová, PhD. 
Drahoslava Pagáčová, pri občianskych rozlúčkach 
– Ing. Alexander Sopko, Ján Martiniak

- voľba hlavnej kontrolórky mesta – Ing. Marta Hucíková 
(0,2 úväzok)

I. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva konané 12. 2. 2015

-  vstup mesta do Miestnej akčnej skupiny Rajecká doli-
na

-  vstup mesta do Spoločného obecného úradu Rajec 
s agendou personalistika a mzdy

-  schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

- schválenie VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 9 
ÚPN SÚ Rajecké Teplice

- odpredaj pozemku mesta v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou 
pre Národnú diaľničnú spoločnosť pre stavbu Diaľničný 
privádzač Lietavská Lúčka – Žilina

- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na najvhodnej-
ší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti 
v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou na účely prevádzkova-
nia Autocampingu s minimálnym nájmom 2000,- Eur 
ročne

- informácia o vypracovaní bezpečnostného projektu na 
ochranu osobných údajov mesta

- schválenie dotácií pre aktívne „zložky“ pracujúce na 
území mesta. 

Neplánované II. zasadnutie mestského
zastupiteľstva konané 12. 3. 2015

-  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj akcií 
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. za minimálnu 
kúpnu cenu 19.800,- Eur

- schválenie zásad postupu pri vybavovaní sťažností 
v podmienkach mesta

- zriadenie komisie pri mestskom zastupiteľstve – komisia 
na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti 
orgánov mesta a zamestnancov mesta – predseda 
Stanislav Majerčík

- informácia o vypracovaní smernice – Postup pri zverej-
ňovaní informácií na úradnej tabuli mesta a internetovej 
stránke mesta

- schválenie sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie 
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Udalosti – stretnutia – aktivity

-  účasť primátorky na výročných schôdzach Dobrovoľného 
hasičského zboru v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí 
a okrsku č. 6, na medzinárodnej konferencii „Vyber si 
život 2015“, účasť na valných zhromaždeniach, členom 
ktorých je mesto, účasť prednostu na 15. výročí zalo-
ženia „Nádeje“ 

-  rokovania: so Slovenskými liečebnými kúpeľmi a.s. 
Rajecké Teplice ohľadne ďalšej spolupráce, s OO 
Policajného zboru Rajec ohľadne zabezpečenia zvý-
šených hliadok počas letnej sezóny, s COOP Jednota 
o rekonštrukcii predajne, povolenia zásobovania tržni-
ce mesta z územia COOP Jednota Rajecké Teplice, 
s vedením základnej školy, školskej jedálne a mater-
skej školy, so starostami okolitých obcí, s niektorými 
zástupcami partnerských miest, so Severoslovenskými 
vodárňami a kanalizáciami Žilina ohľadne rozšírenia 
splaškovej kanalizácie, ohľadne AQUA Parku Kamenná 
Poruba 

- zakúpenie programu Urbis za účelom zefektívnenia 
práce zamestnancov mestského úradu

- zakúpenie ručného zametacieho zariadenia na čistenie 
verejných priestranstiev

- vytvorenie pracovného miesta na šesť mesiacov, ktoré 
bude hradené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Žilina, zamestnanec bude vykonávať práce súvisiace 
s čistením verejných priestranstiev

- vykonávanie originálnych kompetencií a preneseného 
výkonu štátnej správy a iné.
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Vybavenie dopravného 
ihriska Rajecké Teplice

Nadácia Pontis, ktorá spravuje 
Nadačný fond Kia Motors Slovakia 

v tomto roku vyhlásila výzvu na pred-
kladanie žiadostí o grant v programe 
„Región bezpečne 2015“. Mesto 
Rajecké Teplice podalo žiadosť 
o finančný príspevok na vybavenie 
dopravného ihriska v areáli Základnej 
školy. 

Žiadosť bola mestu schválená 
a na nákup semaforov, bicyklov, ko-
lobežiek, prilieb, reflexných prvkov 
a záhradného domčeka sme získali 
grant vo výške 2 210,- €. Veríme, 
že nákup pomôcok na dopravné 
ihrisko skvalitní výučbu dopravnej 
výchovy a deti budú nové pomôcky 
radi využívať. 

Realizácia projektu je naplá-
novaná od 16. marca do 30. júna 
2015.

Potulky európskych 
družobných miest 

v meste Rajecké Teplice

V nadväznosti na projekt Dni 
Európskeho priateľstva v Rajeckých 
Tepliciach, ktorý mesto realizovalo 
v roku 2014 z programu Európa pre 
občanov, sme aj tento rok podali 
žiadosť o grant na realizáciu stret-
nutia partnerských miest v Rajeckých 
Tepliciach. Veríme, že projekt bude 
úspešný a prispeje k obohateniu 
a spestreniu programu Letných 
slávností 2015.

Rozšírenie kapacity 
Materskej školy 

v Rajeckých Tepliciach

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR vyhlásilo za-
čiatkom roka výzvu na predkladanie 
žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpoč-
tu na rozšírenie kapacít materských 
škôl. Do tejto výzvy sme sa zapojili aj 
my a podali sme žiadosť o podporu 
nášho projektu rozšírenia Materskej 
školy v Rajeckých Tepliciach formou 
nadstavby. V prípade úspešnosti pro-
jektu by sa nadstavbou vytvorila jedna 
trieda pre 15 detí vo veku 3 - 4 roky, 
čím by sa pokryl narastajúci záujem 
o umiestnenie detí  do predškolského 
zariadenia zo strany rodičov.

Moderná knižnica,
Kniha – 

najlepší priateľ človeka
Dva malé projekty boli mestu 

podporené z dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky.

V rámci prvého s názvom 
Moderná kninžnica, bude do kniž-
nice zakúpené nové zariadenie 
– knižnicové police, kreslá a stolík 
do čitárenského kútika a iné drobné 
vybavenie na skvalitnenie služieb 
knižnice. Celkové náklady na reali-
záciu sú vo výške 790,- €, dotácia vo 
výške 750,- € a vlastné zdroje mesta 
sú 40,- €. 

Druhý projekt Kniha – najlepší 
priateľ človeka, je zameraný na ná-
kup knižničného fondu. Celkovo do 
Mestskej knižnice pribudnú knihy 
rôznych žánrov za 1 000,- €, z čoho 
950,- € predstavuje sumu dotácie 
a 50,- € vlastné zdroje mesta.

Projekty sú realizované s 
podporou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky.

VÝSLEDKY REFERENDA ZO DŇA 07.02.2015 V MESTE RAJECKÉ TEPLICE

otázka č. Znenie otázky počet hlasov "ÁNO"počet hlasov "NIE"

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo 
nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku 797 33
medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb 
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie 791 37
(adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať 
účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé 767 61
nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Počet zapísaných voličov
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Percentuálna účasť voličov

2257
839

37,17%

Celkové výsledky Referenda, konaného 07.02.2015 na území mesta Rajecké Teplice

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

miestneho rozhlasu

Ministerstvo financií SR každo-
ročne vyhlasuje výzvu na poskytnutie 
dotácií na individuálne potreby obcí. 
V tomto roku Mesto Rajecké Teplice 
podalo žiadosť o dotáciu na projekt 
Rekonštrukcia a modernizácia miest-
neho rozhlasu.

V prípade schválenia dotácie 
by mesto z pridelených finančných 
prostriedkov riešilo zlý technický 
stav miestneho rozhlasu v Rajeckých 
Tepliciach a Poluvsí.

Projekty v meste a plánované investície
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V pondelok 3. marca si žiaci 
1. stupňa návštevou Mestskej 
knižnice v Rajeckých Tepliciach 
pripomenuli, že marec je mesiac 
knihy.

Zoznámili sa s novými knižkami 
v knižnici, tí starší si vypožičali 
ďalšie knihy. Najviac knižnica 
zaujala našich prvákov, ktorí v nej 
boli prvýkrát. Už vedia, že sa tu 
môžu odteraz hocikedy zastaviť a 
požičať si na čítanie peknú knižku. 
Máme k dispozícií internet - prí-
stupný širokej verejnosti každý 
pracovný deň za poplatok 0,05 
EUR/1 min.,  ako i iné služby 
(vyhotovenie fotokópie formátu, 
tlač dokumentu z PC...) Mestská 
knižnica pravidelne odoberá pe-
riodiká: Záhradkár, Život, Zdravie, 
GEO, Historické revue, Môj dom. 
Možnosť vypožičiavania časopisov 

Občianske združenie BASTA, 
FIDLI uskutočnilo v mesiaci 
november akciu Projekt KC 
VÝHYBKA Rajecké Teplice 
– Zóna bez peňazí. 
Cieľom a hlavnou myšlienkou 
projektu bolo urobiť krajšie 

Mesto Rajecké Teplice a úvery v číslach

Druh bankového úveru, 
leasingu – podľa platnosti

Dlhodobý
– autobusové nástupište

Investičný úver
ZŠ a námestie

Dlhodobý – rekonštrukcia 
verejného svetlenia

Traktor - leasing

SPOLU:

P. č.

 1.

 
 2.

 3.

 4.

Výška prijatého 
úveru, leasingu v EUR

   237 949,62

   208 619,98

     99 900,00
 

     55 873,92 

Zabezpečenie 
úveru, leasing

Blankozmenka 
č. 238/08730/09

Blankozmenka 
č. 084/8730/10

Blankozmenka

leasing

Zostatok v EUR
k 31. 12. 2014

  118 849,62

  155 519,98

    69 216,00

    32 486,96
 
  376 072,56

Splatnosť

12/2019

06/2022

04/2023

02/2018

MAREC V KNIŽNICI
aj minulých ročníkov: Záhradkár, 
Zdravie, GEO, Eva , Mama, Môj 
dom, Pekné bývanie, Vlastivedné 
časopisy, Spravodajca. Mestskú 
knižnicu každý rok obohacujeme 
o nové tituly kníh – zakúpené 
a darované (financované z roz-
počtu mesta, prostredníctvom 
knižnice slovenskej literatúry 
– darom...)

K dnešnému dňu je stav kniž-
ných titulov 6612 ks. Od januára 
do mesiaca marec je počet vypo-
žičaných knižných titulov spolu: 
796 a počet periodík: 61

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Základná škola v marci 2015  v 

spolupráci s Mestskou knižnicou v 
Rajeckých Tepliciach uskutočnila 
čitateľský maratón pre žiakov 
prvého stupňa. Prváci nám čítali 
krátke básničky a i napriek tomu, že 

ešte nepoznajú všetky písmenká, 
sa im darilo a šikovne predviedli, čo 
sa už naučili. Druháci a tretiaci nám 
čítali z knižky Marianny Grznárovej 
Maťko a Kubko. Postupne sa 
všetci vystriedali a ukázali svoje 
čitateľské zručnosti. 

Po prečítaní ukážok si aj pozreli 
dve rozprávky. Štvrtáci sa pustili do 
Rozprávky pre neposlušné deti od 
Dušana Tarageľa a J. G. Danglára, 
s ktorými si hravo poradili.

Na záver si všetci pozreli 
animovanú rozprávku. Akcia sa 
uskutočnila v rámci mesiaca Marec 
- mesiac knihy.

Dúfame, že naši žiaci budú 
ďalej pokračovať v čítaní pekných 
knižiek a tak si budú rozširovať 
svoje čitateľské  zručnosti. Za 
krásne dopoludnie ďakujeme 
všetkým zúčastneným žiakom.

Vianoce tým, ktorí si to nemôžu 
pre nedostatok peňazí dovoliť. 
Ľudia darovali veci, ktoré nepo-
trebovali, prípadne ich vymenili 
za také, ktoré sa im páčili, alebo 
si zobrali niečo čo sa im hodilo. 
Mnoho oblečenia, hračiek, kníh, 

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
ozdobných predmetov a iných vecí 
tak zmenilo majiteľa.
 Výborná myšlienka sa podarila 
a ľudia strávili príjemné sobotné 
popoludnie, ktoré v sprievodnom 
programe obohatil program pre deti 
a hudobné vystúpenia.
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ODCHODY AUTOBUSOV
Zo zastávky: Rajecké Teplice,aut.st.

Platí od: 1. 3. 2015

1Nástupište:

SAD Žilina, a.s.

Čičmany,konečná
 cez Raj.Lesnú 6:00

»
10:28

±ÎÂ
11:07

…»
15:08

…
16:59

»
19:05

…

Fačkov,Obchodné stredisko
7:03

…
19:00

»

Fačkov,Obchodné stredisko
 cez Raj.Lesnú 16:08

…
19:25

±ÎÂ

Jasenové,kaplnka
5:43
…ÇÇ

15:06
…

Nitra,AS
6:35

çÂ
14:08

…îç
16:25

µîî
16:25

Îî
17:20

µñÂ

Prievidza,žel.st.
8:55 9:54

…±çÛ
11:25

…
14:25 18:10

çû
19:53

îÂ

Rajec,Kostolná ul.
6:55
…ÇÇ

7:25
…

9:18
…

10:20
…

10:30
±ÎÂ

11:00
…

12:12
…ÇÂ

12:32
±ÎÂ

13:15
…ÇÂ

14:20
…

14:55
…ÇÂ

Rajec,Kostolná ul.
 cez Jasenové 7:30

…

Rajec,Kostolná ul.
 cez Zbýňov 11:21

…±ÎÂ

Rajec,Kostolná ul.
 cez Zbýňov a Jasenové 7:00

…ÇÂ
7:07

…
7:10

»
8:51

±»
9:00

…
9:47

…
10:30

»
17:02

…
19:46

…
19:46

±»

Rajec,Kostolná ul.
 cez Zbýňov a Jasenové 
 pokračuje do Ďurčinej

6:35
…

22:55

Rajec,Kostolná ul.
 pokračuje do Ďurčinej 16:03

»

Rajec,žel.st.
5:36

…
13:16

…
13:50

…ÇÂ
13:59

±ÎÂ
17:47

…

Rajec,žel.st.
 cez Zbýňov a Jasenové 5:20

…
13:36

…
16:05

…
21:35

…

Rajec,žel.st.
 pokračuje do M.Čiernej 14:25

…

Rajecká Lesná,Jednota
14:55

±»

Šuja,konečná
6:50
…ÇÂ

Zbyňov,ObÚ
6:40

±»

ÇÇ  -nepremáva 15.12.-19.12., 8.1.-30.1., 3.2.-13.2., 23.2.-1.4., 8.4.-30.6., 2.9.-28.10., 2.11.-11.12.
ÇÂ  -nepremáva 22.12.-7.1., 2.2., 16.2.-20.2., 2.4.-7.4., 1.7.-31.8., 29.10.-30.10.
ñÂ  - nepremáva 15.12.-10.1., 5.4., 22.6.-19.9., 15.11.
çû  -nepremáva 24.12.-26.12., 31.12., 1.1., 3.4.-6.4.
îî  -nepremáva 28.12.-4.1., 5.4., 5.7.-30.8.
Îî  -nepremáva 24.12.-26.12., 31.12., 5.4.
çÂ  -nepremáva 24.12.-26.12.2014, 5.4.
îÂ  -nepremáva 24.12.-1.1., 3.4.-6.4.

  ±   -ide v sobotu  
  µ   -ide v nedeľu  
  ÎÂ  -nepremáva 29.8.  
  …   -ide v pracovné dni  
  îç  -nepremáva 29.12., 2.1.  
  »   -ide v nedeľu a vo sviatok  
  çÛ  -nepremáva 29.12.-31.12., 29.8.  

EMTEST - software
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ODCHODY AUTOBUSOV
Zo zastávky: Rajecké Teplice,aut.st.

Platí od: 1. 3. 2015

2Nástupište:

SAD Žilina, a.s.

Stránske,pož.zbrojnica
4:50
±ÎÂ

6:37
…ÇÂ

7:42
»

12:40
±»

14:45
±»

18:55
±»

18:55
…

22:51
…

Žilina,AS
4:41

…
4:49

…
5:05
…ÇÂ

5:05
…ÇÇ

5:11
±»

5:15
±ÎÂ

5:26
…

5:30
…

5:42
…

5:50
…

6:09
…ÇÇ

6:15
…

6:20
…ÇÂ

6:25
±ÎÂ

6:46
…

7:00
…

7:05
±»

7:06
»

7:09
…±çÛ

7:20
…

7:25
…ÇÂ

7:25
…ÇÇ

7:33
±»

7:33
…ÇÂ

7:51
…

7:56
»

8:05
…

8:14
…

8:14
…

8:20
…

8:22
…

8:28
±ÎÂ

8:50
±ÎÂ

9:08
Îî

9:08
±ÎÂ

9:45
»

9:53
…

9:55
…

10:20
±ÎÂ

10:55 11:16
±ÎÂ

11:30 11:40
…

12:33
…

12:53
»

12:59
»

13:07
…±ÎÂ

13:10
…

13:10
±»

13:35
…ÇÂ

13:55
…

14:00
…îç

14:00
µîî

14:00
…ÇÂ

14:22
…ÇÂ

14:25
…

14:52
»

14:53
…

14:57
…

15:29
çû

15:45
µñÂ

15:46 15:46
…±ÎÂ

15:52
…

15:57
»

16:22
±»

16:35
…ÇÇ

16:40
…

16:50
…

16:52
±»

16:55 17:05
…

17:25
±»

18:15
îÂ

18:29
…

18:40
çÂ

18:45
»

21:00
Žilina,AS
 cez Stránske 7:25

…ÇÇ
9:00

…
10:35

…
12:25

…ÇÂ
12:30

…ÇÇ
13:55

…
15:30

…
17:45

…

Žilina,AS
 cez Stránske 
 cez pož.zbrojnicu

7:32
…ÇÂ

ÇÇ  -nepremáva 15.12.-19.12., 8.1.-30.1., 3.2.-13.2., 23.2.-1.4., 8.4.-30.6., 2.9.-28.10., 2.11.-11.12.
ÇÂ  -nepremáva 22.12.-7.1., 2.2., 16.2.-20.2., 2.4.-7.4., 1.7.-31.8., 29.10.-30.10.
ñÂ  - nepremáva 15.12.-10.1., 5.4., 22.6.-19.9., 15.11.
çû  -nepremáva 24.12.-26.12., 31.12., 1.1., 3.4.-6.4.
îî  -nepremáva 28.12.-4.1., 5.4., 5.7.-30.8.
Îî  -nepremáva 24.12.-26.12., 31.12., 5.4.
çÂ  -nepremáva 24.12.-26.12.2014, 5.4.
îÂ  -nepremáva 24.12.-1.1., 3.4.-6.4.

  ±   -ide v sobotu  
  µ   -ide v nedeľu  
  ÎÂ  -nepremáva 29.8.  
  …   -ide v pracovné dni  
  îç  -nepremáva 29.12., 2.1.  
  »   -ide v nedeľu a vo sviatok  
  çÛ  -nepremáva 29.12.-31.12., 29.8.  

EMTEST - software

ODCHODY AUTOBUSOV
Zo zastávky: Rajecké Teplice,aut.st.

Platí od: 1. 3. 2015

3Nástupište:

SAD Žilina, a.s.

Kamenná Poruba(ZA),
konečná 6:39

…
6:45

±ÎÂ
7:13

…ÇÂ
7:40

…
8:05

…
10:00 11:40

…ÇÂ
12:15 12:40

…ÇÂ
13:34

…ÇÂ
13:35

…ÇÇ
14:42

…

15:05 15:40
…

16:16
…

16:44
±»

16:58
…

17:45 18:25
»

19:00 20:00 21:30
…

22:55
ÇÇ  -nepremáva 15.12.-19.12., 8.1.-30.1., 3.2.-13.2., 23.2.-1.4., 8.4.-30.6., 2.9.-28.10., 2.11.-11.12.
ÇÂ  -nepremáva 22.12.-7.1., 2.2., 16.2.-20.2., 2.4.-7.4., 1.7.-31.8., 29.10.-30.10.
»   -ide v nedeľu a vo sviatok

  ±   -ide v sobotu  
  ÎÂ  -nepremáva 29.8.  
  …   -ide v pracovné dni  

EMTEST - software

ODCHODY AUTOBUSOV
Zo zastávky: Rajecké Teplice,aut.st.

Platí od: 1. 3. 2015

4Nástupište:

SAD Žilina, a.s.

Kunerad,pod liečebným 
ústavom 4:22

…
5:45
±ÎÂ

5:47
…

6:45
…

7:13
…

7:35
±ÎÂ

7:42
…ÇÂ

8:30
…

9:10
»

11:41
±»

12:37
…

13:57
…

15:01
…

15:20
±»

16:20
…

17:43
Kunerad,ZŠ

7:10
»

10:05
…

11:28
…

13:20
»

14:00
±ÎÂ

14:30
…

19:26 23:04
…

Rajecké Teplice,ZŠ
7:15
…ÇÂ

ÇÂ  -nepremáva 22.12.-7.1., 2.2., 16.2.-20.2., 2.4.-7.4., 1.7.-31.8., 29.10.-30.10.
»   -ide v nedeľu a vo sviatok
…   -ide v pracovné dni

  ±   -ide v sobotu  
  ÎÂ  -nepremáva 29.8.  

EMTEST - software
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Voľby 2014 v číslach
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Spoločenská kronika
Narodení

Alžbeta Lalinská  10. 10. 2014
Klára Dolníková  23. 10. 2014
Sebastián Samec  6. 11. 2014
Sandra Maniaková  24. 11. 2014
Bibiána Čelková  3. 12., 2014
Lukáš Kazimír  4. 12. 2014
Michal Kráľ  24. 12. 2014
Alexandra Čišecká  30. 12. 2014
Matias Miškolci  8. 1. 2015
Janka Staškovanová  21. 1. 2015
Tomáš Biely  21. 1. 2015
Sofia Paulinyová  3. 2. 2015
Lucia Slyšková  22. 2. 2015
Ema Harvánková  10. 2. 2015
Timotej Knapec  12. 2. 2015
Oskar Smieško  20. 2. 2015
Linda Grochalová  22. 2. 2015
Šimon Branna  24. 3. 2015

Manželstvo uzavreli
Michal Urík 
a MVDr. Z. Čerňanská  23. 8. 2014
Peter Mažgút 
a Zdenka Matejová  27. 9. 2014
Marek Brodňan 
a M. Kasmanová  11. 10. 2014
Miloslav Samec 
a Miroslava Lihocká  28. 10. 2014
Jozef Moravčík 
a Alžbeta Ďuráčiková  27. 12. 2014
Martin Pospíšil  
a Mgr. V. Knapcová  31. 1. 2015
Branislav Chupek 
a Jana Martinková  14. 2. 2015
Martin Králik 
a Lena Hashimoto 28. 3.2015

Opustili nás
Jozef Chamaj  18.  9. 2014
Félix Mitoraj  19. 10. 2014
Paulína Mokošová  17. 11. 2014
Alojzia Martincová  18. 11. 2014
Mária Cibirová  20. 11. 2014
Anton Škrivánek  11. 12. 2014
Peter Šimún  13. 12. 2014
Silvia Zimanová  20. 12. 2014
Anastázia Loncová  24. 12. 2014
Alojz Duda  27. 12. 2014
Anna Igondová  7.  1. 2015
Danica Krejčová  22. 1. 2015
Ernestína Leskovjanská  2 . 2 .2015
Rudolf Kasman  15. 2. 2015
Paulína Vráblová  1. 3. 2015
Júlia Šujanská  6. 3. 2015
Stanislav Brodňan  9. 3. 2015

Mestská polícia informuje
- pravidelné monitorovanie dodržiavania zákona o chove a držaní psov 

– udelené sankcie,

- pravidelné kontroly zamerané na dodržiavanie VZN o zákaze požívania 
alkoholických nápojov,

- pátranie po stratených veciach a osobách v spolupráci s OO PZ Rajec,

- monitorovanie nelegálne vytváraných skládok s následnými reštriktívnymi 
opatreniami,

- osadenie nových dopravných značiek na Rajeckej ceste v mestskej časti 
Poluvsie,

- rozdávanie reflexných pások pre chodcov a cyklistov,

- od 1. apríla 2015 Mestská polícia pracuje v zložení: náčelník MsP a prí-
slušník MsP,

- pracovná doba MsP v pracovné dni od 7:30 hod. do 21:00 hod., počas 
víkendov z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu od 20:00 hod. do 4:00 
hod., nočné zmeny príslušníci slúžia v nepravidelných intervaloch,

- pravidelné monitorovanie budov v jednotlivých zónach mesta

POZVÁNKA 

NA PRIPRAVOVANÉ AKCIE:

●  Deň zeme – 24. apríl – čistenie mesta

●  70. výročie oslobodenia Rajeckých Teplíc – 30. apríl

●  Stavanie mája

●  Deň matiek – máj

●  Uvítanie detí do života – máj 

●  Pedálovník – cyklistické preteky prechádzajúce územím 

mesta –  22. – 23. máj, súčasťou sú detské preteky pre deti 

od 2 – 12 rokov v areáli Hotela Skalka – 23. máj 2015

●  EURO MUSETTE A GOLDEN TANGO 2015 – 4. - 5. jún 

(akordeónový festival)

●  Hody Mesta Rajecké Teplice, Šachový turnaj o Pohár 

primátorky mesta – 13. - 14. jún 2015

●  Ukončenie školského roka v Základnej škole

●  Hody mesta, mestskej časti Poluvsie – 4. - 5. júl 2015

●  Letné mestské slávnosti 2015 – 24. - 26. júl 2015

O pripravovaných akciách Vás budeme podrobnejšie in-
formovať na internetovej stránke mesta a prostredníctvom 
miestneho rozhlasu.
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December:
- zapojili sme sa do okresného kola Olympiády sloven-

ského jazyka, ktorej sa zúčastnil žiak A. Biely z 9. A 
triedy

- uskutočnilo sa školské kolo Pytagoriády, do ktorej sa 
zapojili žiaci 3. - 9. ročníka

- žiakov 1. stupňa navštívil Mikuláš a rozdal sladké pre-
kvapenia

- žiaci 2. - 4. ročníka sa zapojili do informatickej súťaže 
iBOBOR

- chlapci našej školy sa zúčastnili futsalového turnaja 
škôl ZŠ Rajec Lipová, ZŠ Rajecká Lesná, Spojená 
katolícka škola Rajec a ZŠ Rajecké Teplice. Získali 
sme 3. miesto

- žiaci 2. stupňa sa zapojili do súťaže EXPERT a získali 
sme tak 10 úspešných expertov v rámci Slovenska

- žiaci celej školy sa zúčastnili vianočného koncertu na 
MsÚ

Január:
- zúčastnili sme sa okresného kola Olympiády anglického 

jazyka, na ktorej nás reprezentovali žiaci R. Maňák zo 
6. A a J. Habrún z 9. A

- uskutočnili sme lyžiarsky výcvik na Donovaloch, ktorého 
sa zúčastnilo 31 žiakov 7. ročníka

Február:
- zúčastnili sme sa okresného kola Geografickej olym-

piády, na ktorej sme získali nasledovné umiestnenia:
 kategória E: J. Habrún 9. A, R. Rybáriková 9. B, 

V. Knapec 8. B – úspešní riešitelia
 kategória F: V. Knapcová 6. A – úspešná riešiteľka
 kategória G: J. Knapec 5. A – získal 2. miesto, 

L. Párnická 5. A získala 4. miesto

ZHODNOTENIE  ŠKOLSKEJ PRÁCE
Len nedávno sme privítali nový rok 2015, prešiel mesiac január a nastal čas hodnotenia prvého pol-
roka. Žiaci si v podobe vysvedčenia odnášali domov svoju polročnú „výplatu“ za svoju vykonanú 
prácu. Niektorí s nadšením, iní možno s obavami. Pre našich prvákov to bolo prvé vysvedčenie, 
ktoré si s hrdosťou niesli domov. 
Počas roka naša škola žije, okrem vyučovania, aj rôznymi aktivitami. Sú to nielen kultúrne, výchov-
né, ale aj športové podujatia, na ktorých naši žiaci reprezentujú školu.

- žiaci 2. stupňa sa zúčastnili okresného kola Dejepisnej 
olympiády a získali nasledovné umiestnenia: 

 kategória C: J. Habrún 9. A a M. Piteková 9. A – úspešní 
riešitelia 

 kategória E: V. Knapcová 6. A získala 5. miesto
- uskutočnili sme zápis do 1. ročníka
- žiaci 1. stupňa sa predviedli na maškarnom plese 

v nádherných nápaditých maskách, za ktoré boli od-
menení.

Marec:
- žiaci 2. - 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie na Vodné 

dielo v Žiline
- žiaci 1. stupňa si vyskúšali čitateľské zručnosti na čita-

teľskom maratóne na MsÚ
- na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína získal 

G. Szaniewski 4. A čestné uznanie
- škola sa zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže 

KLOKAN, ktorú riešili  žiaci 1. - 9. ročníka
- zúčastnili sme sa okresného kola Pytagoriády, na ktorej 

J. Lamoš 4. A získal úspešného riešiteľa.
Naša škola je zapojená do projektu „Zbierame baterky“. 
Za 1. polrok ich žiaci nazbierali: 1. - 4. ročník –  965 kusov 
a 5. - 9. roč. – 1306 ks.

Upozornenie pre rodičov žiakov 9. ročníka:
Dňa 15. 4. 2015 sa uskutoční „Testovanie žiakov 9. 

ročníka“.
Do ďalšej práce želám všetkým žiakom a peda-

gógom veľa zdravia a úspechov v práci.

               Mgr. Zuzana Kupšová, učiteľka 1. stupňa
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VÝRUB STROMOV

Mesto Rajecké Teplice na zákla-
de povolenia Okresného úradu Žilina 
zabezpečilo výrub drevín v areáli zá-
kladnej školy, na sídliskách na ulici 
Školská a Pionierska. Stromy boli 
v zlom zdravotnom stave, prestar-
nuté, poškodené alebo nevhodne 
umiestnené. 

Za vyrúbané stromy mesto usku-
toční  náhradnú výsadbu podľa spra-
covaného projektu revitalizácie.

Poškodené stromy
pri Rajčianke

Na základe podnetu občanov 
a ohliadky zástupcov mesta so 
správcom vodného toku Rajčianka 
bude v najbližšom období Povodie 
Váhu odstraňovať stromy v hava-
rijnom stave za čerpacou stanicou 
VOMS. K poškodeniu došlo ešte 
na konci januára následkom ťažkej 
snehovej pokrývky.

Postupne by sa mali odstraňovať 
aj jednotlivo popadané stromy z to-
ku tak, aby neohrozovali prietočnosť 
koryta. Zároveň žiadame občanov, 
aby nevyhadzovali odpady najmä 
zo záhrad na brehy riek, odkiaľ by 
mohli byť splavené. Takéto kona-
nie občanov je podľa všeobecne 
záväzných predpisov kvalifikované 
ako priestupok.

Kmeň stromu pred 
hotelom zatiaľ

zostáva...

O výrube vyschnutého, donedáv-
na chráneného bresta v centre mes-
ta koncom minulého roka rozhodol 
Okresný úrad Žilina, ktorý kúpeľom 
uložil finančnú náhradu vo výške 
16 400,- €. Táto suma je určená 
mestu na zabezpečenie starostlivosti 
o dreviny. Keďže kúpele podali proti 
tomuto rozhodnutiu odvolanie, v ďal-
šom stupni bude konať Ministerstvo 
životného prostredia.

Správa o činnosti DHZ Rajecké Teplice
 

za rok 2014
Zbor dobrovoľných hasičov sa každý rok približne v tomto ob-
dobí stretáva, aby zhodnotil  svoju činnosť. Pri príležitosti tohto 
stretnutia si zároveň stanovujeme nové ciele, ktoré by sme chceli 
dosiahnuť. 

Rok 2014 sa bohužiaľ začal smutnou správou, keď DHZ postihla smutná 
správa o úmrtí  Štefana Remenca.  Rozlúčka so zosnulým členom sa konala 
15. januára.

Vo februári sme uskutočnili nákup savice na kalové čerpadlo a obohatili 
sme našu výstroj o nové nohavice, bundokošele či čiapky. V marci zasadala 
Okrsková komisia v Kunerade a uskutočnil sa zber starého železa.

Koniec mesiaca bol venovaný Dňu Zeme. Pri tejto príležitosti sa konala 
brigáda viditeľnosti skalky pri benzínovej pumpe.  Mesiac Máj sa už tradične 
niesol v znamení stavania a váľania mája a oslavy sv. Floriána – patróna 
hasičov. V Stránskom sa na túto počesť konala sv. omša.  

S letom prichádzali aj miestne taktické cvičenia v areáloch základnej aj 
materskej školy, ktoré boli spojené s varením gulášu.

30. júna sa konala Slávnostná hodová omša, na ktorú boli pozvaní 
vlajkonosiči z Poluvsia a Stránskeho.  Mestský úrad Rajecké Teplice za-
bezpečil slávnostný obed pre pozvaných hasičov v reštaurácií Mystic. DHZ 
zabezpečoval požiarnu hliadku aj počas Letných slávností.

Koniec leta priniesol ďalšiu smutnú správu a my sme sa museli rozlúčiť 
s ďalším členom nášho zboru Jozefom Chamajom.

September pokračoval taktickým cvičením v Zbyňove a Okrskovou 
schôdzou v Konskej. 

Blížil sa koniec roka, preto sme zazimovali požiarnu techniku, usku-
točnili sme preventívne kontroly v bytovkách  a stihli usporiadať 3. ročník 
Milanovskej kapustnice.

Záverom roka sme ešte nakúpili materiál a techniku napr. hadice, 
guľový rozdeľovač a doplnili sme aj našu výstroj o nové uniformy, tričká 
a opasky. 

Vážení hasiči, mali ste možnosť prečítať si túto správu, aktivít bolo v na-
šom zbore počas roka 2014 dostatočné množstvo a touto cestou by som 
Vám chcel poďakovať za Vašu prácu v DHZ a popriať Vám veľa zdravia, 
šťastia a rodinnej pohody v roku 2015.

S pozdravom        Milan Remenec, predseda DHZ 

Hasiči v Poluvsí
DHZ v Poluvsí je jednou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý čas. 

Jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a stále prináša úžitok pre všetkých 
nás. Jedinou podmienkou zostáva aktívne pracovať a podieľať sa na plnení 
úloh. Netreba zabúdať, že naša práca je založená na báze dobrovoľnosti 
a na úkor nášho voľného času.

Každoročne zabezpečujeme prehliadku domov a ďalšiu drobnú činnosť. 
Naši členovia sa zúčastňujú odbornej prípravy, aktívne sa zapájame do kultúr-
no-spoločenskej činnosti obce, zúčastňujeme sa na taktickom cvičení.... 

Zo štátnej dotácie v sume 700,- eur sme zakúpili kalové čerpadlo s prí-
slušenstvom a 3 kusy nepremokavých plášťov. Aj v roku 2015 by sme chceli 
pokračovať v nastúpenom trende a niečo aj zdokonaliť a vylepšiť.
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ZO Únie žien Slovenska v Rajec-
kých Tepliciach spolu s Ligou 
proti rakovin ďakuje všetkým 
občanom, návštevníkom a obyva-
teľom nášho mestečka za finanč-
né príspevky, ktorými podporili 
zbierku „Deň narcisov“, ktorá sa 
konala v piatok  27. marca 2015 
v našom meste a aj na celom 
Slovensku. Dobrovoľníci, ktorí sa 
zapojili do práce, vyzbierali spolu 

Čas neúprosne plynie, kreslí 
vrásky do tváre, sype striebro do 
vlasov. Obmedzuje nás v pohybe, 
prekvapuje bolesťami, trápením, 
ale to všetko neznamená, že máme 
smútiť, uťahovať sa do samoty. To 
by bola chyba. Každý vek má svoje 
čaro.          

A čo vek človeka? 
Ten je spokojný s prírodou, nemal 

by sa radovať?
Prečo nie? 
Človek je tvor spoločenský a pre-

to by nemal a nemusí ostať sám. Je 
plný nápadov, tvorivosti, radosti, ale 
i životných skúsenosti, ktoré chce 
s láskou rozdávať. Prežíva i svoje 
bolesti a trápenie a s tými sa chce 
tiež podeliť a niekomu vyrozprávať. 
A o tomto je tento náš klub dôchod-
cov.

Klubový život v tomto roku ožil 
zásluhou niektorých členov, ktorí na-
vrhli uskutočňovať besedy s význam-
nými rodákmi, ktorí tu už nežijú, ale 
svojou tvorivou prácou zviditeľňujú 
rodisko.

Rozvíjame spoluprácu i s ďalšími 
klubmi dôchodcov z Rajca, Dolných 
Lefantoviec, Dolného Benešova. 
S novými klubmi sme si vymeni-
li návštevy, poznali nové kraje, 
predstavili svoj kraj a získali nové 
poznanie, že nie sme sami a je nám 
spolu dobre. Svojou aktivitou sme 

DEŇ NARCISOV 2015 – poďakovanie 
sumu 878,50 €. Žiaci z našej ZŠ 
prispeli sumou 171,- €, v uliciach 
mesta sa vyzbieralo 156,- €  a na 
stanovisku pri OD Jednota sme 
vyzbierali 550,50 €. 
Všetkým, ktorí si v tento deň pripo-
menuli chorobu, ktorá je stále naj-
väčším strašiakom dnešnej doby 
a jej liečenie si stále vyžaduje čas, 
výskum, pozornosť a prevenciu, 
patrí  veľké a srdečné „ĎAKUJEM“. 

Ďakujeme za spoluprácu žiakom 
a učiteľom ZŠ v našom meste 
a samozrejme aj všetkým našim 
členkám, ktoré sa postarali o prie-
beh celej akcie.
 Nech je žltý narcis vždy takým 
malým slnkom pre všetkých tých, 
ktorí takúto pomoc potrebujú.
    Marta Štiffelová
         predsedníčka ZO Únie žien
         Slovenska Rajecké Teplice

SPRÁVA O ČINNOSTI SENIOROV
Klub dôchodcov Rajecké Teplice

zaujali i mladých, keď sme  ich učili 
tvoriť záložky do kníh, uzlové tašky, 
zdobenie  medovníkov, vyšívanie 
i háčkovanie.

Spoločne náš klub využíva MsÚ 
Rajeckých Teplíc, kde sa schádza-
me pri opekačkách a varení gulášu. 
Tento čas v prírode využívame i na 
zber liečivých rastlín a vyrábaním 
tinktúr.

Zaujímavá bola aj beseda so 
scenáristkou filmu Dom a otázkach 
o druhom filme Slovo. 

Pozývame si aj poslancov 
mestského zastupiteľstva napr. p. 
Sopko, p. Dikant, p. Rostašová a 
ďalší. Uskutočnili sme aj besedu 
o slušnom správaní sa na verejných 
podujatiach, o rešpektovaní pravidiel 
slušného správania.

Podarilo sa nám uskutočniť bese-
du s naším žiakom, rodákom z Rajec-
kých Teplíc Antonom Dobešom. Po 
výbornom výklade pozoruhodností a 
pripravenosti na také náročné výstupy 
ako sú osemtisícovky sme na tieto 
dobrodružné akcie mysleli s úctou. 
O niekoľko dní p. A. Dobeš zomrel 
násilnou smrťou. Mali sme šťastie, 
že sme to stihli. Dňa 22. 11. 2014 
bola na MsÚ otvorená výstava Hory, 
ľudia.... Bola to výstava a spomien-
kový večer smutný aj obdivuhodný 
čo človek dokáže. 

Vďaka Ti Tonko. 

Nepočuli ste o nás? 
Príďte sa pozrieť. Každý štvrtok 

sme tu od 13.00 do16.00 hodiny. 
Privítame každého, ak máte neja-
ký problém pomôžeme pri riešení, 
ak nebudeme vedieť pôjdeme za 
múdrejšími.

Prichádzajte do klubu ako 
medzi svojich, lebo my sme svo-
ji. Želáme tým odvážnym, ktorí sú 
už členmi, ale aj tým, ktorí sa ešte 
nerozhodli, všetko najlepšie, viac 
radosti, porozumenia, zdravie, 
šťastie, ale aj veľa príjemných 
a zaujímavých stretnutí v klube, 
lebo je to aj váš klub pripravený pre 
všetkých život milujúcich ľudí.

Kto dáva človeku pocit, že ho 
miluje, dáva mu všetko.

                           p. Smiešková

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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Informácie

Nespaľujme odpady 
zo záhrad

Upozorňujeme občanov, že 
spaľovanie konárov, lístia, suchej 
trávy a rôzneho odpadu zo záhrad 
zákon o odpadoch zakazuje. 

Navyše pri spaľovaní tohto od-
padu vzniká dusivý dym obsahu-
júci škodlivé látky (oxid uhoľnatý, 
dechtové látky, škodlivé uhľovo-
díky), ktoré zostávajú v blízkosti 
miesta, kde sa spaľuje. 

Zber konárov každoročne 

VÝSTAVA KOVAČICKÁ INSITA

v jarnom období zabezpečuje mesto 
na určených zberových miestach. 

Odpad zo záhrad možno užitočne 
zhodnotiť na domácom komposto-
visku. 

Kompostovaním získame zadar-
mo kvalitné živiny pre pestovanie 
úžitkových a okrasných rastlín. 

Mesto Rajecké Teplice 
v spolupráci s Galériou naivné-
ho umenia Kovačica v Srbsku 
zorganizovalo výstavu obrazov 
autorov Juraja Lavroša a Vladi-
míra Galasa, ktorou spríjemnilo 
občanom a návštevníkom via-
nočný čas. 

Autori sú Slováci žijúci 
v Padine, obec Kovačica v Srb-
sku a majú za sebou vyše 150 
spoločných výstav na Cypre, 
Slovensku a Srbsku. Ich hlav-
né motívy sú unavení sedliaci, 
pracovití ľudia, rybári, salaše, 
nezvyčajné krajinky, ale hlavne 
husi a kone. Ich výstava bola 
predajná a tak mnohí návštev-
níci odišli s pekným vianočným 
darčekom.


