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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 3, jún 2007

V piatok 30. marca 2007 sa vo farskom kostole 
v Rajeckých Tepliciach rozozvučali podmanivé tóny 
opery s názvom Evanjelium podľa Lukáša v po-
daní Štátnej opery Banská Bystrica. Vo vyše 
hodinovom predstavení mohli diváci precítiť príbeh 
Ježiša Krista, najmä jeho posledných hodín. Krásna 
hudba, úžasné výkony, sympatickí účinkujúci. To všet-
ko sa snúbilo do harmonického celku, ktorý zanechal 
v dušiach prítomných silný umelecký zážitok.

Koncert
Štátnej opery Banská Bystrica
„Evanjelium podľa Lukáša“

Memoriál JOZEFA GABČÍKA
Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov SR a Mesto Rajecké Teplice zorganizovalo 

v sobotu 19. mája už 13. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 13 km – cross. V šiestich kategóriách 
sa preteku zúčastnilo 93 pretekárov,  čo je oproti minulému roku o 41 pretekárov viac.

Pred štartom si účastníci memoriálu a hostia uctili pamiatku Jozefa Gabčíka položením vencov k jeho pa-
mätníku, ktorý je pred areálom 5. PŠU v Žiline. Trinásťkilometrovú trať absolvovala medzi 93 účastníkmi okrem 
ministra Kašického aj 75-ročná Ľudmila Šunová z liptovsko-mikulášskeho Ploštína, ktorá beháva svetové maratóny 
v slovenskom kroji. V cieli pretekov na námestí v Rajeckých Tepliciach bol najrýchlejší pretekár AŠK Grafobal 

Skalica Ján Križák 
časom 0:45:05 a 
tým sa stal víťa-
zom A – kategórie 
(muži do 39 rokov).  
V sprievodnom 
programe vystú-
pila hudobná sku-
pina AYA so spe-
vákom Tomášom 
Bezdedom.

Nepríjemnou udalosťou vo veľmi vydarenej špor-
tovo-kultúrnej akcii bolo zranenie jedného z parašu-
tistov. Podľa informácií z armádnych kruhov je po 
operácii mimo ohrozenia života. Prajeme mu skoré 
uzdravenie.
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operácii mimo ohrozenia života. Prajeme mu skoré Medzi pozvanými hosťami bolo viacero významných osob-

ností spoločenského i politického diania na Slovensku.

75 – ročná Ľudmila Šunová v cieli.
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Milí spoluobčania!

30. júna sa za žiakmi zatvorí brána školy a oni sa rozpŕchnu na všetky strany. Dovoľte mi popriať im, ale aj 
všetkým pedagógom, aby sa smelo rozbehli za svojimi cieľmi, snami, za slnkom. Nech sú pre nich dva mesiace 
prázdnin obdobím plným oddychu a zbierania síl do ďalšieho školského roka. Prajem im, aby sa v septembri vrátili 
do školských lavíc všetci zdraví, usmiati a plní vedomia, že vedomosti sú najväčším darom. Nikto nám ich nemôže 
ukradnúť a my ich môžeme donekonečna rozdávať bez obáv z toho, že nám ich ubudne.

Ďakujem vedeniu základnej školy a pedagógom za odvedenú prácu v končiacom sa školskom roku. 
Dovoľte, vážení občania, popriať Vám všetkým príjemné dovolenkové obdobie pre oddych, poznávanie ako 

i načerpanie nových síl.  S úctou            RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta
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Z uznesenia č. 2/2007 III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ra-
jeckých Tepliciach zo dňa 22. marca 2007

Mestské zastupiteľstvo:
I.  BERIE NA VEDOMIE:
1/  Kontrolu plnenia Uznesenia č. 8/2006 zo dňa 7. 12. 2006 a Uznesenia 

č. 1/2007 z II. zasadnutia MsZ zo dňa 1. 2. 2007
2/   Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k  ročnej účtovnej závierke za rok 

2006 a k záverečnému účtu mesta za rok 2006
3/   Koncepciu rozvoja mesta v náväznosti na rozvoj SLK, a. s. a tvorba nového 

územného plánu v termíne do 31. 5. 2007
4/  Žiadosť Martina Knošku, Kuneradská cesta č. 49/62, 013 13 Rajecké 

Teplice o vydanie stanoviska k investičnému zámeru na vybudovanie 
motorestu pri Rajčianke

5/  Žiadosť SEVAKU, a. s. Žilina o zámere rekonštrukcie kanalizačného 
zberača  na ulici R. Suľovského a  Ul. 1. mája 

6/  Kúpu pozemku p. č. 538/11 KN v k. ú. Rajecké Teplice o výmere 14m2 
za cenu105,84 Sk/m2 podľa znaleckého posudku od SEVAK, a. s. Žilina, 
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

7/ Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na nové programové obdobie rokov 
2007 – 2013

8/  Žiadosť Miroslava Martiniaka o odkúpenie pozemku p. č. 270, 271, 272/1 
v k. ú. Rajecké Teplice

9/  Žiadosť Petra Kasáka o odkúpenie pozemku p. č. 270, 271, 272/1 v k.ú. 
Rajecké Teplice

10/ Stanovenú cenu Biskupského úradu Nitra pre vysporiadanie pozemku 
pod MK Farská ul.

II.  SCHVAĽUJE:
1/  Ročnú účtovnú závierku za rok 2006 a Záverečný účet mesta Rajecké 

Teplice, ktorý k 31. 12. 2006 činí 1.608.732,43 Sk a súhlasí s celoročným 
hospodárením bez výhrad

2/  Prerozdelenie prebytku hospodárenia nasledovne:
 – povinný prídel do Rezervného fondu (10%) 160.873,43 Sk
 – prídel do Fondu rozvoja a bývania        38.582,00 Sk
 – prídel do Fondu obnovy dlhodobého majetku ZS     266.628,00 Sk
 – príspevok na projekt
    „Vypracovanie ÚP dokumentácie mesta RT”  30.000,00 Sk
 – autobusové nástupište v Rajeckých Tepliciach  912.649,00 Sk
 – kúpa parkovacieho automatu    160.000,00 Sk
 – prenájom parkovacích automatov      40.000,00 Sk
3/  Zmenu č. 1 viacročného rozpočtu na rok 2007 
4/  Odpredaj žacej lišty, návesu so závesom na kosačke, frézy na sneh, 

snehovej radlice, žacej lišty v správe ZŠ za cenu 2.000,- Sk p. Ladislavovi 
Štrbovi, bytom Kamenná Poruba 190

5/ Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na nové programové obdobie rokov 
2007 – 2013

6/ Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na krytie vlastných 
zdrojov potrebných pre spolufinancovanie úspešných projektov mesta  
z fondov EÚ

7/ Kúpu pozemku p. č. 538/11 KN v k. ú. Rajecké Teplice o výmere 14m2 za 
cenu 105,84 Sk/m2 podľa znaleckého posudku od SEVAK, a. s. Žilina, 
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina na vysporiadanie MK

8/ Finančné prostriedky na aktualizáciu PHSR mesta Rajecké Teplice 
a mikroregiónu Rajecká dolina vo výške 61.000,- Sk, ktoré budú použité 
z rezervného fondu                                               pokračovanie na strane 3

Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

III. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Oznam pre cestujúcich
Železničná spoločnosť Slovensko, 
a. s. oznamuje, že na trati 126 Žilina 
– Rajec, ktorá je súčasťou Žilinského 
regionálneho integrovaného doprav-
ného systému (ŽRIDS), sa od 1. 5. 
2007 zavádza samoobslužný výprav-
ný systém. Dochádza k nasledujúcim 
najdôležitejším zmenám:
1. Cestujúci môže do vlaku nastúpiť 
len s platným cestovným lístkom. Vo 
vlaku nie je možné kúpiť cestovný 
lístok – doplnkový predaj je zruše-
ný. To znamená, že cestujúci musí 
mať zakúpený cestovný lístok pred 
nástupom do vlaku.
2. Jednorazové cestovné lístky si 
musí cestujúci ihneď po nástupe do 
vlaku označiť v označovači. Cestovný 
lístok, ktorý vydáva Železničná spo-
ločnosť Slovensko, a. s.,  sa v ozna-
čovači neoznačuje. 
3. V prípade, že cestujúci, ktorý sa na 
vyzvanie oprávneného zamestnanca 
dopravcu nemôže preukázať platným 
cestovným lístkom, je povinný zapla-
tiť cestovné a úhradu v nasledujúcej 
výške:
a. 200,- Sk, ak zaplatí v hotovosti 
vo vlaku
b. 400,- Sk, ak zaplatí do 5 kalen-
dárnych dní v pokladnici určenej 
dopravcom
c. 800,- Sk, ak odmietne zaplatiť 
podľa bodov a) alebo b).
4. Cestujúci pri prestupe v Žiline 
do prípojného vlaku, ak sa ihneď 
prihlási u sprievodcu a preukáže sa 
platným cestovným lístkom z vlaku 
ŽRIDS, bude do svojej cieľovej stani-
ce vypravený nadväzným cestovným 
lístkom bez prirážky.

Oddelenie výstavby 
informuje

Odd. výstavby informuje, že 
rekonštrukcia NN siete a VN siete 
na uliciach Partizánska, Lúčna, 
Ul. 1. mája bude zrealizovaná do 
konca tohto roka.

Do konca júla sa bude reali-
zovať výstavba kioskovej trafosta-
nice s prepojením ulíc Rajecká, 
Lesná na Školskú.
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pokračovanie zo strany 2

9/  Sadovnícke úpravy a plán uloženia hrobov na cintoríne v Poluvsí
10/  Máriu Mičurovú za člena Rady školy pri ZŠ  v Rajeckých Tepliciach
11/  Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na nové programové obdobie 2007 

– 2013
12/  Zmenu projektu plateného parkovania v úseku Ul. Lesná a Ul. Školská 

od križovatky s Ul. Lesná po križovatky Rajecká cesta na obdobie od 16. 
4. do 14. 10. bežného kalendárneho roka až do odvolania

13/  Príspevok 20.000,- Sk TJ VTJ na medzinárodný turnaj vo futbale žiakov
14/  Primátorovi mesta ďalší mesačný plat pri príležitosti životného jubilea 

III.  ZAMIETA:
1/  Žiadosť Ing. Petra Pilarčíka CSc., Ul. Republiky 7, 010 01 Žilina o zlegali-

zovanie prístupovej komunikácie k pozemku  p. č. 446 KN v k. ú. Rajecké 
Teplice 

2/   Žiadosť Ing. Pavla Vnuka,  Ul. Sirotárska č. 2, 010 01 Žilina o zabezpečenie 
prístupu k pozemkom  p.č. 434/2, p. č. 437/1 KN v k. ú. Rajecké Teplice

3/   Žiadosť Evy Očkovej, Ul. Pionierska č. 186/4, 013 13 Rajecké Teplice 
o pridelenie pozemku pod garáž z dôvodu nesúladu ÚP SÚ Rajecké 
Teplice

4/   Žiadosť Eduarda Poláčka, Ul. Školská č. 342, 013 13 Rajecké Teplice 
o pridelenie pozemku pod garáž z dôvodu nesúladu ÚP SÚ Rajecké 
Teplice

5/  Žiadosť Pavla Kenderu, Ul. Čajakova 2171/10, 010 01 Žilina o vydanie 
súhlasného stanoviska k odkúpeniu časti pozemku p. č. 590 KN v k. ú. 
Rajecké Teplice

6/  Žiadosť STATEL spol. s r. o. Kollárova 85, 036 01 Martin pre T – Mobile 
Slovensko, a. s. Bratislava  o súhlas na vybudovanie  telekomunikačného 
stožiara na pozemku p. č. 166/11 KN v k. ú. Rajecké Teplice 

7/ Žiadosť p. Baraníka o zriadenie letnej terasy pred mestskou tržnicou

IV.  UKLADÁ:
1/ Stavebnému úradu informovať občanov o budúcej výstavbe kanalizačného 

zberača na Ul. R. Súľovského a  Ul. 1. mája
2/ Stavebnému úradu vyzvať žiadateľa Martina Knošku o doplnenie vyjad-

renia od Slovenskej správy ciest k zámeru výstavby motorestu
3/ MsÚ vypracovať znalecký posudok na objekty č. s. 39, 90 v k.ú. Rajecké 

Teplice v zmysle trhovej ceny
4/ MsÚ vypracovať zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku p.č. 171 

KN v k. ú. R. Teplice v prospech nájomcu po schválení zámeny v MsZ
5/ MsÚ spracovať Zadanie záujmového územia (Centra Rajeckých Teplíc), 

ktoré bude slúžiť ako podklad pre urbanistickú štúdiu, pre vydanie územ-
ného rozhodnutia. T: 31. 5. 2007

6/ MsÚ vyzvať záujemcov o kúpu pozemkov p. č. 270, 271, 272/1 v k. ú. 
Rajecké Teplice o predloženie maximálnej ceny, ktorú by boli ochotní 
zaplatiť pri kúpe

7/ MsÚ rokovať o cene pre vysporiadanie pozemku pod MK Ul. Farská 
s Biskupským úradom Nitra

V.  ODPORÚČA primátorovi mesta

1/  Udeliť sankciu vo výške 1.000.000,- Sk za porušenie stavebného záko-
na podľa § 106 ods. 3) písmeno b) zákona č. 50/1976 Zb. spoločnosťou 
N.V.P. spol. s r. o. za postavenie rodinného domu 2 b. j. bez stavebného 
povolenia

2/  Udeliť sankciu vo výške 500.000,- Sk za porušenie stavebného zákona 
podľa § 106 ods. 2) písmeno b) zákona č. 50/1976 Zb. spoločnosťou 
N.V.P. spol. s r. o. z dôvodu prestavby pošty na polyfunkčný objekt bez 
stavebného povolenia

Daňové oddelenie 
informuje

Vyzývame občanov, ktorí nezapla-
tili daň z nehnuteľnosti a poplatok 
za domový odpad, aby tak urobili 
čo najskôr.

Skalní doborovoľníci 
– hasiči oslavujú

Hasičský zbor v Rajeckých 
Tepliciach s dlhoročnou tradíciou 
a patričným postavením vo verejnosti 
bol založený v roku 1927 a mal 13 
skalných členov. V tomto roku si 
pripomíname 80. výročie založenia 
DHZ. Presný dátum nie je evidova-
ný a tak oslavy budú 30. júna 2007 
so začiatkom o 8,00 h – hasičským 
budíkom.

Prvá hasičská striekačka bola 
zakúpená za 18 tisíc korún, z toho 
15 tisíc prispela Revízna bratská 
pokladnica a 3 tisíckami členovia 
hasičského zboru. V roku 1946 za-
kúpil okres novú hasičskú striekačku. 
Miestnosť pre ňu a auto dala postaviť 
Revízna bratská pokladnica.

Súčasná základná organizácia 
dobrovoľného hasičského zboru 
má 34 členov. Momentálne disponu-
je DHZ s Tatrou 148, Aviou 30, kde 
je umiestnená motorová striekačka 
a PPS 12 a plávajúcim čerpadlom 
H 800. V prípade vývratu je k dis-
pozícii aj motorová píla.

DHZ Rajecké Teplice ďakuje 
všetkým sponzorom, ktorí nám 
prispeli na hasičský ples, tombolu 
a na hasičskú zástavu. Ďakujeme 
aj mestskému úradu za finančnú 
pomoc a spoluprácu.

Nie sme všade, ale snažíme sa. 
Tešíme sa na vás na oslavách.

                           Milan Remenec

UPOZORNENIE

Upozornenie občanom v zmysle 
VZN č. 44 O správe a prevádzke 
cintorínov:
Podľa článku 7, bod 8 je nájomca 
povinný starať sa o okolie hrobo-
vého miesta (čistota, vykášanie 
uličiek).
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IV. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 3/2007 IV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 3. mája 2007 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo:

I.  BERIE NA VEDOMIE:
1/  Kontrolu plnenia Uznesenia č. 2/2007 z III. zasadnutia MsZ z 22. 3. 2007
2/  Čerpanie a napĺňanie rozpočtu Mesta Rajecké Teplice po 1. Q/2007
3/  Žiadosť lekárov ZS v Rajeckých Tepliciach o výmenu okien 
4/  Schválenú Smernicu pre správu registratúry – registratúrny poriadok 

a registratúrny plán s účinnosťou od 19. 3. 2007
5/  Žiadosť Štefana Tkáčika, bytom Zátočná 227, Rajecké Teplice o zmenu 

ÚPN SÚ RT
6/  Vyjadrenie MH SR k odpredaju pozemkov p. č. 43/1 KN, 43/2 KN k vý-

stavbe autobusového nástupišťa
7/  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k čerpaniu rozpočtu mesta po I. Q 

2007

II.  SCHVAĽUJE: 
1/  Zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice pozemky 

p. č. 368 KN o výmere 700 m2  p. č. 369/1 KN o výmere 730 m2, p. č. 171 
KN o výmere 232 m2 a dom  č. s. 90 postavený na pozemku p. č. 171 KN, 
dom č.s. 39 postavený na pozemku p. č. 368 KN v k.ú. Rajecké Teplice 
zapísaných na LV č. 866  za nehnuteľnosti vo vlastníctve Energodata, 
spol. s r.o., Hodžova 20, Žilina pozemky p.č. 226/1 KN o výmere 2432 m2  
p.č. 226/6 KN o výmere 470 m2  a budovu materská škola postavená na 
pozemku p.č. 226/1 na LV č. 41

2/  Finančné prostriedky vo výške 350.000,- Sk z rezervného fondu na  spo-
lufinancovanie projektu MINIIHRISKO o rozmere 33 x 18 m s umelým 
trávnikom v areáli ZŠ v Rajeckých Tepliciach

3/  Vysporiadanie pozemku pod MK od p. Márie Čičkovej, bytom R. Súľovského, 
Rajecké Teplice za cenu 70,- Sk/m2 + uhradenie skutočných nákladov na 
vypracovanie GP

4/  Predaj pozemku p. č. 182/3 KN o výmere 47 m2  v k. ú Rajecké Teplice za 
cenu 1000,- Sk/m2  pre Justina Knapca a manželku, bytom R. Súľovského č. 
386/11, 013 13  R. Teplice  s vecným bremenom pre odvodňovací kanál 

5/  Zmluvu o zriadení bezplatného vecného bremena právo prechodu cez 
pozemok p. č. 538/1 KN v k. ú. Raj. Teplice vo vlastníctve SEVAK, a.s. 
Žilina v prospech Mesta Rajecké Teplice

6/  Zámer výstavby RD pre  Mgr. Michala Hoskovca, bytom Poluvsie č. 158 
na pozemku  p. č. 497/3 KN v k. ú. Poluvsie za podmienky kladného 
stanoviska ŽSR a odčlenenia prístupovej komunikácie  

7/  Štúdiu k investičnému zámeru „Stavebné úpravy a prístavba kúpeľného 
domu  Aphrodite Rajecké Teplice“ pre SLK, a. s. Rajecké Teplice  

8/  Pozastavenie vysporiadania MK v Meste Rajecké Teplice
9/  Kúpu pozemku v súlade s GP č. 1116/2005
 a) p. č. 561/2 KN diely 2 a 4 o výmere 1636 m2 za cenu 1 Sk/m2

 b) p. č. 562/2 KN diely 5 a 6 o výmere 1403 m2 za cenu 1190,72 Sk/m2

          všetko v k. ú. Rajecké Teplice od MH SR, Mierová 19, Bratislava
10/ Doplnenie Uznesenia č. 1/2007, časť II. bod 1/
 – o písmeno c) v znení: Doplniť stavebnému úradu žiadosť o vydanie ÚR 

na prístupovú komunikáciu
 – o písmeno d) v znení: Predbežný súhlas SPF k odpredaju časti par-

cely 625/7  KN v k. ú. Rajecké Teplice v zmysle predloženej situácie 01 
Dopravné riešenie stavby k autoumyvárke – Rajecké Teplice, Rajecká 
cesta 573/43/a spracovanej 03/2007

Spoločenská kronika
Narodení

Lukáš Kostolný  16. 2. 2007
Oliver Hauer 11. 3. 2007
Peter Sedliak 16. 3. 2007
Aneta Knapcová 21. 3. 2007
Ivana Jarinová 22. 4. 2007
Filip Vereš 3. 5. 2007
Adela Petrovská 3. 5. 2007
Michal Knapec 4. 5. 2007
Tamara Čišecká  14. 5. 2007
Šimon Dobeš 18. 5. 2007

Manželstvo uzavreli
Peter Balušík 
a Martina Pialová 28. 4. 2007
Stanislav Gabaj 
a Lenka Štadániová 5. 5. 2007

      

     Opustili nás
Vilma Pialová 19. 3. 2007
Anton Rybár 22. 3. 2007
Jozef Michna 1. 4. 2007
Viktor Kostelný 7. 4. 2007
Vendelín Dobeš 5. 4. 2007
Mikuláš Knapec 28. 4. 2007
Leonora Sulovcová 28. 4. 2007
František Piala 30. 5. 2007

Výberové konanie 
na príslušníka 

mestskej polície

Mesto Rajecké Teplice príjme do 
zamestnania pracovníka na pozíciu 
„príslušník mestskej polície“.

Podmienky prijatia: vek minimál-
ne 21 rokov, čistý odpis z registra 
trestov, ukončené stredoškolské 
vzdelanie, fyzická a duševná spô-
sobilosť pre výkon povolania.

Bližšie informácie môžete získať 
na tel. čísle: 041/509 9066 alebo na 
mobile: 0918 615 253. Žiadosti spolu 
so životopisom zasielajte na adresu: 
Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 
1/29, 013 13  Rajecké Teplice.

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



– 5 –

Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

Pokračovanie zo strany 4

III.  ZAMIETA: 
1/  Žiadosť Kataríny Takačovej, Školská č. 178, 013 13 Rajecké Teplice o od-

kúpenie pozemku p. č. 1263/6, 1263/12 KN trvalý trávnatý porast v k. ú. 
Rajecké Teplice

2/  Žiadosť  Márie Čičkovej,  bytom R. Súľovského o vysporiadanie pozemku 
pod MK za cenu 1000,- Sk/m2 

3/  Predaj pozemkov p. č. 270 KN, 271 KN a 272/1 KN v k.ú. Rajecké Teplice 
do doby vyriešenia zmeny ÚPN SÚ Rajecké Teplice (prístupová komuniká-
cia cez pozemok p. č. 1186/1 KN a 1186/3 KN v k. ú. Rajecké Teplice)

4/  Podanie  Karola Maráka, bytom Kunerad až do doby nadobudnutia vlast-
níckeho práva Mesta Rajecké Teplice k predmetnému pozemku

IV.  UKLADÁ:
1/  MsÚ vyzvať nájomcov ZS, ktorí neuzatvorili dodatky k nájomným zmluvám 

v zmysle Uznesenia č. 1/2007 bod 4a, aby tak učinili. V prípade neuza-
tvorenia dodatkov do 14 dní od vyzvania, nájomné zmluvy vypovedať

2/  MsÚ vyzvať MUDr. Jakubčíka k premiestneniu ambulancie na prízemie 
ZS, teraz v prenájme DIAB INT, spol. s r. o.

3/ MsÚ spracovať pripomienky k žiadosti o odkúpenie pozemkov p.č. 562/2 
KN diely 5 a 6 o výmere 1403 m2 v súlade s GP č. 116/2005 pre MH SR

4/  Vyzvať Urbariát Stránske o poskytnutie prenájmu pozemku p. č. 1026/2 
KN v k.ú. Rajecké Teplice za účelom vybudovania športového ihriska

5/  Vyzvať záujemcov o kúpu pozemku p.č. 1263/6 KN a p.č. 1263/12 KN 
v Chatovej oblasti Dielnice,  aby predložili cenovú ponuku

V.  RUŠÍ:
1/  Uznesenie č. 7/1996 v časti II. písmeno e/

Gianna Bereta Molla – matka
Na znak úcty sme si 27. a 28. apríla 2007 pripomenuli pamiatku svätice – matky, 
ktorej relikvie sú uložené v kaplnke Kostola Božského Srdca Ježišovho v Ra-
jeckých Tepliciach.
„Život človeka pochádza z Boha, je jeho darom, jeho odrazom, a verným obrazom, 
účasťou na jeho dychu života. Preto je Boh jediným pánom nad týmto životom, 
človek o ňom nemôže a nesmie rozhodovať!“ Touto myšlienkou pápeža Jána 
Pavla II. žila talianska lekárka a matka Gianna Beretta Molla. 
Svätica! Už 42 rokov po obetovaní života za svoje štvrté dieťa vyhlásil pápež 
Ján Pavol II. v Ríme blahorečenú Giannu Berettu za svätú. V dejinách cirkvi je 
to jedinečná udalosť!
Bola to mladá žena hrdinskej lásky, príkladná manželka a matka, ktorá 
v každodennom živote chcela dosvedčiť náročné hodnoty evanjelia.
Ak dnes predstavujeme túto ženu ako výtvor kresťanskej dokonalosti, chceme 
vzdať úctu všetkým odvážnym matkám, ktoré sa bez výhrad venujú vlastným 
rodinám, ktoré trpia, aby priviedli na svet vlastné deti, ktoré sú ochotné vziať 
na seba všetky strasti a priniesť každú obeť, aby im odovzdali to najlepšie, čo 
v sebe nosia. 
Ďakujeme! Ďakujeme Vám matky za vašu neprekonateľnú lásku, za vašu 
nebojácnu dôveru v Boha a jeho lásku. Ďakujeme Vám za obeť vášho 
života.
„Úsmev pre Boha, od ktorého pochádza každý dar.
úsmev pre otca s vždy zvláštnou modlitbou, úsmev pre Ducha Svätého.
úsmev pre Ježiša, s ktorým sa stretávame pri svätej omši, svätom prijímaní, 
pri návštevách,
úsmev pre Matku Božiu, veľkému vzoru, ktorému musíme prispôsobiť svoj 
život
úsmev pre nášho anjela strážneho, pretože nám je daný od Boha, aby nás 
viedol do neba
úsmev rodičom a súrodencom, pretože musíme byť fakľami radosti
úsmev pre všetkých, ktorých nás Pán necháva počas dňa stretávať.

Spomienky a činy

25 rokov uplynulo od založenia 
Organizácie zdravotne postih-
nutých v Rajeckých Tepliciach. 
21. marca sme si uctili toto výročie. 
Spomienkami na činnosť nás pre-
viedla zakladajúca členka a pred-
sedníčka pani Margita Čapeková. 
Začínalo nás málo, postupne čle-
novia pribúdali. Našou prácou boli 
rôzne brigády, pomoc postihnutým 
občanom, šitie tašiek, lepenie prši-
plášťov a iné, aby sa zarobila nejaká 
korunka. Navštívili sme rôzne histo-
rické miesta na Slovensku a Morave. 
Spoločné stretnutia s dobrou náladou, 
spolupráca s inými spoločenskými 
organizáciami, družba s mestami. 
O úspechu našej práce svedčia 
mnohé čestné a ďakovné uznania 
a vyznamenania. Po pani Čapekovej 
prevzala vedenie na krátky čas pani 
Viera Kavecká, pán Kristián a potom 
pani Mária Súkeníková. Náplňou boli 
brigády, spoločné stretnutia, výlety 
a zájazdy. Nedá sa vymenovať všet-
ko, čo sa urobilo, kde sa bolo, ale 
to zostane v spomienkach a vďaka 
tým, ktorí viedli organizáciu zdravotne 
postihnutých. 
Združuje ľudí zdravotne postihnutých,  
ktorí majú záujem sa stretávať v prí-
rode, na výletoch, alebo z príležitosti 
rôznych sviatkov – Deň matiek, výroč-
né stretnutia, záver roka. Nádej poria-
da zájazdy, spoločné stretnutia, po-
znávanie historických stavieb – hrady, 
zámky napr. Banská Bystrica, Staré 
Hory, Špania dolina, Nízke Tatry, 
galérie, múzeá, skanzeny a tiež 
posedenia pri dobrom jedle a hud-
be, ktorá nedá sedieť ani boľavým 
krížom a nohám. Doba sa zmenila, 
roky pribudli a možnosť zarobiť si 
peniaze nie je a ani by sme už ne-
vládali. Vďaka vám naši sponzori, pán 
Blaha, pán Ing. Salát, Mestský úrad 
v Rajeckých Tepliciach, Obecný úrad 
v Konskej, za finančnú pomoc aj za 
poskytnutie priestorov pre zdravotne 
postihnutých. S nádejou do ďalších 
dní. Tešíme sa na stretnutie v Ostra-
ve, Banskej Štiavnici, na Počúvadle, 
v Zuberci, pri dobrom guláši...

     Za Nádej Jarmila Koššová
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V dňoch 22. a 23. februára 2007 
začalo Občianske združenie Kultúra 
v Komunitnom centre „Domček” v Ra-
jeckých Tepliciach organizovať kurz 
Remeselných techník a tvorivosti. 
Tento kurz bol realizovaný v rámci 
projektu Nové stratégie v poskyto-
vaní sociálnych služieb pre zvýše-

V dňoch  25. - 26.mája 2007 sa  v Rajeckých Tepliciach 
konala záverečná medzinárodná konferencia pod názvom 
„Nové stratégie v posilňovaní neziskového sektora 
a sociálnej ekonomiky“, ktorú zorganizovala nezisková 
organizácia Áno pre život. Konferencia bola záverečným 
výstupom projektu podporeného Európskym sociálnym 
fondom v programe IS EQUAL, ktorý organizácia reali-
zovala od 1. marca 2005.
V projekte bolo vytvorené rozvojové partnerstvo v rámci 
regiónu, ktorého partnermi boli Mesto Rajecké Teplice, 
Domov vďaky Rajec, občianske združenie Kultúra Rajecké 
Teplice a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline. 
Zároveň bolo vytvorené aj nadnárodné partnerstvo 
- organizácia Formaconsult Catanzaro z Talianska a 
Dom Wspólpracy Polsko-Niemieckiej Gliwice z Poľska. 
Predstavitelia všetkých partnerských organizácií sa zú-
častnili záverečnej konferencie na Slovensku, na ktorej 
prezentovali svoje projekty a ich výsledky. 
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia samospráv v re-
gióne a štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií 
z celého Slovenska.

Výsledky projektu „Nové stratégie v poskytovaní služieb 
pre zvýšenie sociálnej inklúzie v Rajeckom regióne“
Leader partner Áno pre život n.o. Rajecké Teplice

Výsledky  projektu v číslach: 
• Počet vyškolených osôb – 72 , z toho 96 % žien.
• Zamestnanie získalo – 15 absolventov kurzov
  (21 % úspešnosť)
• Poskytnuté poradenstvo – 216 osobám
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť 
podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, 
rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských 
zdrojov“.                                              Anna Verešová

Kurz remeselných techník a tvorivosti
nie sociálnej inklúzie v Rajeckom 
regióne, schválenom v rámci výzvy 
Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.
Kurz bol určený pre nezamestna-
ných/é a absolventov/ky, ktorí hľa-
dajú uplatnenie alebo si chcú zalo-
žiť vlastné súkromné firmy v oblasti 
cestovného ruchu, ľudovo-umeleckej 
tvorby.
Kurz  navštevovalo 15 účastníčok, 
ktoré boli vybraté v spolupráci s Úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Žiline a pobočkou v Rajci. Všetky 
účastníčky boli z mikroregiónu Ra-
jecká dolina. Kurz pokračoval v ďal-
ších troch dvojdňových cykloch, a to 
8. a 9. marca 2007, 22. a 23. marca 
2007 a 12. a 13. apríla 2007. 

Počas týchto dní sa účastníčky naučili 
základom práce s hlinou – ručná vý-
roba keramiky a tiež výroba keramiky 
na hrnčiarskom kruhu.
Ďalšími technikami, ktoré účastníč-
ky úspešne zvládli, boli drôtovanie 
veľkonočných vajíčok a keramiky 
a spracovanie šúpolia.
Najväčší záujem a nadšenie však 
prejavili o výrobu košíkov z ratanu 
a aranžovanie.
Počas 64 hodín sa účastníčkam 
venovali skúsené lektorky Božena 
Dedičová, Zuzana Miškovská a An-
na Hesková.
Po skončení kurzu všetky účast-
níčky dostali  osvedčenie o jeho 
absolvovaní.

18. mája 2007 sa uskutočnila beseda so slovenskou 
spisovateľkou, Kamilou Kay Strelkovou-Kankovou, sve-
tobežníčkou, americkou podnikateľkou a rozprávačkou 
svojich bohatých životných a podnikateľských skúseností. 
Žena, ktorá nás nadchla svojimi príbehmi, nepochybne 
spríjemnila piatkové popoludnie všetkým, ktorí sa besedy 
zúčastnili. Našim čitateľom odkázala:

Beseda so spisovateľkou
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... na tvorivo-zábavnej LEGO súťaži s názvom „Na 
gazdovskom dvore“, ktorú organizovala Spoločnosť 
pre predškolskú výchovu región Žilina dňa 29. 3. 
2007 v MŠ Krasňany. Darko Bučo, Andrejko Bušík, 
Maťko Kasman a Adamko Knapec v sprievode svojej 
učiteľky Milky Barčiakovej obhajovali svoje konštrukč-
né zručnosti podľa zadaných inštrukcií – hospodárske 
zvieratá dvojnohé, ale aj podľa svojej vlastnej fantázie 
– hospodárske zvieratá štvornohé a s využitím rôzne-
ho prírodného materiálu dotvoriť skutočný gazdovský 
dvor. Súťažné tímy z MŠ Rajecké Teplice – II. Trieda 
Poluvsie, Žilina Hliny VII, Žilina – Závodie a Krasňany 
sa stali všetci víťazmi – dokázali vo svojich výtvoroch 
tvorivosť, fantáziu, konštrukčné schopnosti a radosť z hry. 
Odmenou im boli medaile, diplomy a sladké LEGO torty. 
Ďakujeme za odvoz osobnými autami pánom policajtom 
a pánovi primátorovi Mesta Rajecké Teplice a pani Aďke 

Naša škola

Naša škola – dobrá škola,
Základnou sa ona volá.
Má už veru rôčkov pár,
Vraví o tom kronikár.

Máme milých učiteľov,
Ktorí majú veľa cieľov.
Chcú nás všetko naučiť,
Písať, rátať aj cvičiť.

Mnohí aj vtipní bývajú,
Po škole nás nechajú.
Po vyučku sa môžeš hrať,
Či na krúžku rozvíjať.

Tak si môžeš vyberať,
Či chceš kresliť alebo tancovať.
Tak čo vy na to?
My sme škola, čo stojí za to.

Natália Kotríková, 6. B

Wilamowskie śmiergusty 2007 

Už 11 rokov trvá partnerstvo medzi poľským mestom Wilamowice 
a Rajeckými Teplicami. V nedeľu 29. apríla 2007 boli zástupcovia mesta 
na medzinárodnom stretnutí spriatelených miest a folklórnych súborov 
Európy v poľských Wilamowiciach.

Na tohtoročných „śmiergustoch“ boli predstavitelia Poľska, Slovenska, 
Čiech, Maďarska, Chorvátska a Talianska.  Súčasťou slovenskej delegácie 
bol aj Folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, ktorý svojím tancom 
a hudbou rozveselil viac ako 5000 prítomných divákov. Súčasťou prezentácie 
bola aj ochutnávka typických jedál a nápojov jednotlivých krajín. Pri našom 
stole si hostia najviac pochutnávali na makových a orechových závinoch 
a pečive, ktoré nám sponzorsky poskytla firma PEZA, a. s. Žilina, ale v hanbe 
nezostali ani syry, či klobáska so slaninou.

Veríme, že priateľské vzťahy medzi našimi mestami sa budú aj 
naďalej prehlbovať.

Vynovený školský dvor

V našej Materskej škole na 
Ulici osloboditeľov sa deti hrá-
vajú v priaznivom počasí na 
zrekonštruovanom pieskovisku. 
Rekonštrukciu pieskoviska zabez-
pečilo mesto Rajecké Teplice.

Pieskovisko je zväčšené, betóno-
vý múrik je obložený drevom, ktoré 
nám zabezpečil p. Cabadaj, aby sa 
deti nezranili.

Novým dojmom pôsobia preliez-
ky, ktoré z vlastnej iniciatívy pestrými 
farbami natreli rodičia detí Viktorky 
a Jakubka Knapca. Farbu, ktorú 
použili na náter, zakúpili na vlastné 
náklady.

Plastová preliezka, ktorú nám 
zabezpečil zriaďovateľ, je lákadlom 
pre deti. Testujú si na nej odvahu, 
obratnosť, šikovnosť, ohľaduplnosť, 
rozvíjajú motoriku.

K príjemnému pobytu detí na 
školskom dvore ešte chýbajú malé 
lavičky, prípadne pevná plocha na  
rozvoj dopravnej výchovy v MŠ. 
Pravidelné kosenie trávy na školskom 
dvore zabezpečuje mesto Rajecké 
Teplice.

Príjemné prostredie školského 
dvora priaznivo vplýva na rozvoj 
estetiky a upevnenie zdravia detí, 
čo sa prejaví na rozvoji osobnosti 
aj v ďalších rokoch. 

                     Vlasta Poliačková

Deti z Poluvsia sa prezentovali

Kasmanovej za organizačnú pomoc a účasť na súťaži za 
rodičov detí.                                            M. Barčiaková

Cyklistický spolok Žilina 
v spolupráci s mestom Rajecké 
Teplice pripravil opäť atraktívne 
športové podujatie – cyklistické 
cestné kritérium „Rajecké Teplice 
2007“, ktoré sa uskutoční v sobotu 
14. júla 2007.

Preteky sú zaradené do hodno-
tenia celoštátnej kritérijnej ligy vo 
všetkých mládežníckych kategóriách. 
Očakáva sa štart cca 150 pretekárov 
zo všetkých cyklistických klubov SR 
a hostí zo zahraničia. Kritérium bude 
odštartované o 14.00 h na okruhu 
v centre mesta na Školskej ulici pri 
pošte. Pred hlavnou súťažou sa 
uskutočnia cyklistické preteky pre 
deti vo veku do 15 rokov z Rajec-

Kritérium Rajecké Teplice 2007
kých Teplíc a okolia, ktoré týmto 
pozývame na štart. Pretekať môžu 
na ľubovoľných bicykloch. Deti budú 
rozdelené do viacerých vekových 
skupín. Štartovné čísla budú vydá-
vané vo vestibule Mestského úradu 
od 12.00 do 13.30 h.

Zároveň upozorňujeme, že z dô-
vodu konania pretekov budú v sobo-
tu 14. júla v čase od 13.00 do 19.00 
hod. úplne uzatvorené ulice Školská, 
Pionierska a časť Kuneradskej od au-
tobusového nástupišťa po križovatku 
s Pionierskou ulicou. Prosíme o po-
chopenie a žiadame, aby v uvedenom 
čase občania neparkovali svoje mo-
torové vozidlá na trase pretekov. 

                                   M. Vyšňa
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Kancelária Rajecké Teplice paralelná sieť
(zdravotné stredisko I. poschodie)

Otváracia doba: 

Pondelok - Piatok 8.15 – 16.00
Komplexné poistenia:

občanov, podnikateľov, domácností, 
nehnuteľností, motorových vozidiel, 

cestovné (tuzemsko, zahraničie)

Prenájom:
Dáme do prenájmu obchodné priestory 

- samostatný stánok v záhrade reštaurácie 
Encián v Rajeckých Tepliciach

Kontakt: 0907 618 814

Máte spory?
Susedské, rodinné, pracovné 

alebo obchodné?
Využite mediačné konanie a riešte ich!

Ušetríte tak čas i peniaze.
Prehra neexistuje!

Oslovte mediátora, som Vám k dispozícii:
Ing. Alica Šrámková – mediátor
zapísaný v Registri mediátorov 

na Ministerstve spravodlivosti SR
Mobil: 0903 639 341

e-mail: asramkova@mail.com
A už žiadne vrásky z hnevu!

Mediácia je moderné a inteligentné 
riešenie sporov a konfliktov vedúce 

k vzájomne výhodnej dohode.

ediácie


