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Udialo sa v meste:
Najdôležitejšie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
19. apríla 2018
schvaľuje:
predloženie projektového zámeru s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste
Rajecké Teplice“, v rámci výzvy IROP a následne predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
za účelom realizácie rovnomenného projektu, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi
10. mája 2018
schvaľuje:
spracovanie projektového zámeru s názvom „Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice“ v
rámci výzvy IROP, s následným schválením predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie rovnomenného projektu, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi
14. júna 2018
schvaľuje:
A) záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a celoročné hospodárenie mesta za rok 2017 bez výhrad
B) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
Z toho:
- zakúpenie 4 stánkov na námestie vo výške 9 862,00 EUR,
- výstavba Parkoviska III, ul. Pionierska za bytovým domom č. 183 vo výške 15 000,00 EUR,
- projektová dokumentácia na výstavbu parkoviska Školská I., II., chodník Rajecká cesta (oproti
záhradníctvu Kveta) vo výške 10 000,00 EUR,
- projektová štúdia na CIZS na zdravotnom stredisku vo výške 10 000,00 EUR,
- projektová štúdia zariadenia pre seniorov Harmónia vo výške 6 500,00 EUR,
- počítačová zostava na mestský úrad vo výške 1 500,00 EUR,
- výstavba (dofinancovanie) požiarnej zbrojnice DHZ Poluvsie vo výške 21 500,00 EUR
C) VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2018 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Rajecké Teplice,
d) VZN Mesta Rajecké Teplice o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 11 ÚPNSÚ Rajecké Teplice

Z činnosti Mestského úradu Rajecké Teplice
Mesto podalo dva dôležité projektové zámery za účelom skvalitnenia života v meste:
1. Zriadenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
V rámci výzvy z IROP sa mesto uchádza o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu zdravotného
strediska. Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, zateplenie strechy,
výmenu elektroinštalácie, kotlov, radiátorov, vybudovanie výťahu, rekonštrukciu
sociálnych zariadení, podláh, niektorých ambulancií...
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Zdravotnú starostlivosť budú poskytovať všetci súčasní všeobecní lekári ako aj špecialisti a pribudne
logopédia pre deti, gynekologická ambulancia, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých a ADOS
– agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (odborná zdravotná sestra navštevuje pacientov v
domácom prostredí, kde im poskytuje odborné ošetrenie a poradenstvo).
Cieľom projektového zámeru je zabezpečiť občanom širšiu dostupnosť lekárov rôznych špecializácií,
zlepšiť interiérové vybavenie a znížiť energetickú náročnosť budovy.
2. Zariadenie pre seniorov Harmónia (v budove bývalej materskej školy )
V rámci výzvy z IROP sa mesto uchádza o získanie nenávratného finančného príspevku. Výzva umožňuje
vytvoriť zariadenie s dvomi bytovými jednotkami maximálne pre 12 seniorov. Zariadenie bude slúžiť
seniorom, ktorého poslaním je priniesť mestu Rajecké Teplice a jeho obyvateľom vyšší štandard v
poskytovaní sociálnych služieb. Je určené ľudom, ktorí sú v dôchodkovom veku s rôznymi
potrebami a znevýhodneniami s cieľom ponúknuť kvalitnú
sociálnu a zdravotnú
starostlivosť
s prihliadnutím na ich osobné potreby a požiadavky. Forma pobytu bude celoročná, ubytovanie bude
poskytované v jedno alebo v dvojlôžkových izbách. Súčasťou každej izby bude vlastná štandardne
vybavená bezbariérová kúpeľňa s WC a sprchovým kútom.
V zariadení budú poskytované sociálne služby ako:
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
2. Sociálne poradenstvo.
3. Sociálna rehabilitácia a pracovná terapia.
4. Ošetrovateľská starostlivosť a zdravotná starostlivosť.
5. Ubytovanie.
6. Stravovanie.
7. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
8. Osobné vybavenie, utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.
9. Zabezpečenie záujmovej činnosti.

Mesto získalo v I. polroku 2018 na projekty sumu 355 435,- EUR:
1. Na modernizáciu učební v základnej škole sumu 178 142,- EUR:
➢ biologicko-chemickej učebne,
➢ polytechnickej učebne,
➢ počítačovej učebne,
➢ vybavenie knižnice.
2. Na zakúpenie 1 100 l kompostérov do každého rodinného domu v sume 105 000,- EUR.
3. Na rekonštrukciu dvoch hasičských zbrojníc do Rajeckých Teplíc a mestskej časti Poluvsie
v sume 60 000,- EUR.
4. Na zakúpenie preliezok do exteriéru v materskej škole v sume 8 000,- EUR.
5. Na organizovanie medzinárodného akordeónového festivalu v sume 4 293,- EUR
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Mesto čaká na vyhodnotenie podaných projektov na:
1. Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice.
2. Úprava a vybavenie parkoviska pri ceste I/64 pred kúpaliskom Laura.
3. Také boli Rajecké Teplice – žiadosť o dotáciu na vydanie knihy.
4. Výstavba chodníka a nové osvetlenie pri kúpalisku Laura.
5. Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti na Zdravotnom stredisku Rajecké Teplice.
6. Výstavba Zariadenia pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice.

Výstavba nových chodníkov
Mesto koncom júna začne s výstavbou chodníka od železničného priecestia pri kúpalisku Laura po
parkovisko. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa na výstavbu chodníka pri
ceste I/64 od ulice Riečna po križovatku na Stránske.
Po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom sa začne s výstavbou tohto chodníka. Mesto dalo spracovať
projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka na Rajeckej ceste oproti Záhradníctvu Kveta a na
ďalšie parkoviská na ulici Pionierska III za bytovým domov č. 183 a na ulici Školská za bytovým domom
č. 166 a medzi bytovým domom č. 150 a 152.
Splašková kanalizácia
Mesto si je vedomé, že jestvujúce chodníky na ulici Lúčky, Lúčna, 1. mája, Pri Bystričke, R. Súľovského
sú v nevyhovujúcom stave. Z dôvodu doposiaľ nezrealizovanej splaškovej kanalizácie mesto
nepristúpilo k oprave týchto chodníkov. V súčasnosti mesto zahájilo verejné obstarávanie na výber
zhotoviteľa na stavbu: Dobudovanie splaškovej kanalizácie v meste I. a II. etapa. Po vyhlásení výzvy na
možnosť čerpania nenávratného finančného príspevku mesto podá žiadosť a bude sa uchádzať o
eurofondy. Suma na dobudovanie splaškovej kanalizácie predstavuje 4 133 284,- EUR.
Rajecká cyklomagistrála
Mesto Rajecké Teplice spolu s Mestom Žilina, Obcou Lietavská Lúčka a Porúbka vytvorili Združenie obcí
Rajecká cyklotrasa, ktoré podalo na stavebný úrad žiadosť o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu
„Rajecká cyklomagistrála“. Po vydaní rozhodnutia všetky mestá a obce zahája výkup pozemkov pod
cyklomagistrálu a následne požiadajú o vydanie stavebného povolenia.
Nové predajné stánky
Na námestie pribudnú 4 predajné stánky, ktoré budú slúžiť počas celého roka na organizovanie rôznych
kultúrnych a spoločenských akcií
Cintoríny
Na domoch smútku v Rajeckých Tepliciach a v mestskej časti Poluvsie budú postupne obnovené fasády.
V Rajeckých Tepliciach bude rozšírený cintorín o tri metre, t. j. o 121 m2, čím sa získa ďalšia rada na
pochovávanie zosnulých. Pozemok pod časť nového cintorína je už vysporiadaný. O vysporiadaní
pozemku pod cintorínom v mestskej časti Poluvsie mesto rokuje s vlastníkom.
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Materská škola
S radosťou oznamujeme, že už tretí rok sa podarilo umiestniť do Materskej školy v Rajeckých Tepliciach
a v mestskej časti Poluvsie všetky deti o umiestnenie ktorých rodičia požiadali. Kapacita materskej školy
je plne obsadená s počtom detí 83.
Detský maškarný ples
Tento rok sa netradične v sobotu 3. februára
2018 zaplnila vstupná hala mestského úradu
rôznymi postavičkami rozprávkového a
zvieracieho sveta. Mesto Rajecké Teplice
pripravilo pre najmenších popoludnie plné
hudby, hier a zábavy. Tento rok prišlo v
sprievode svojich rodičov a starých rodičov
42 detí. Každá maska dostala pri vstupe malé
občerstvenie a potom sa veselé masky hrali
rôzne hry a
zabávali sa na domácich aj svetových hitoch
popmusic.

Fašiangy 2018
Dobrovoľní hasiči a nadšenci z Poluvsia
pokračujú v tradícii fašiangov, chodenia v
sprievode masiek a návštevou domácností.
Tak to bolo aj 10. februára 2018, kedy
sprievod prešiel Poluvsím a na námestí v
Rajeckých Tepliciach roztancoval domácich
občanov a návštevníkov, ktorí si
pochutnávali na tradičných šiškách.
Fašiangy boli ukončené zábavou a
pochovaním basy v Kultúrnom dome v
Poluvsí.
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Marec Mesiac knihy – návšteva žiakov ZŠ
Mestská knižnica Rajecké Teplice tento
mesiac privítala v kráľovstve kníh tých
najdôležitejších návštevníkov - naše deti.
Práve tým najmenším je dôležité ukázať
krásu kníh a čítania a formovať v nich
pozitívny vzťah ku knižnej kultúre. Ako prví
23. marca navštívili knižnicu deti z Materskej
školy so svojimi pani učiteľkami. Deti
pozorne počúvali, keď boli oboznámené s
prevádzkou aj poslaním knižnice. Každé
dieťa si mohlo vybrať a pozrieť knižku. Pani
učiteľka im prečítala z knižky „Lentilka pre
dedka Edka“. Dňa 27. marca patrila knižnica
žiakom 1. stupňa Základnej školy. V tento
deň žiaci po triedach prichádzali v sprievode pani učiteľky. Niektorí neboli v knižnici po prvýkrát,
knižnicu navštevujú pravidelne a sú s knižkami veľkí kamaráti. Prváci dostali svoje prvé čitateľské
preukazy.
Oslava 73. výročia oslobodenia
Rajecké Teplice boli oslobodené 30-tého
apríla 1945. Pri príležitosti oslobodenia
nášho mesta sa organizovala pietna
spomienka kladenia vencov za účasti
rumunskej veľvyslankyne v Slovenskej
republike v spolupráci v Klubom vojenskej
histórie Slovensko. V sprievodnej akcii bola
vo výstavnej sieni mesta nainštalovaná
výstava dobových vojenských predmetov
a na námestí sa odprezentovali vojenské
činnosti.
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Dobrovoľní hasiči pri stavaní mája
Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly
ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci
stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli
dievčence pekné, štíhle a zdravé. Aj tento rok dobrovoľní
hasiči z Rajeckých Teplíc pripravili a postavili na námestí 20
metrov vysoký máj, ktorý ochraňoval naše mesto celý
mesiac.

Rajeckoteplický jarmok
Dobré ohlasy občanov a návštevníkov nás podporili
v myšlienke organizovať od apríla do septembra jarmok s
kultúrnym program, kde si môžete zakúpiť rôzne špeciality,
milé drobnosti, či popočúvať hudbu.

Parkovacie plochy
Parkovacie plochy v meste boli rozšírené o 9 nových parkovacích miest na
Pionierskej ulici Mesto zakúpilo nový parkovací automat s možnosťou platby
platobnými kartami čím reagovalo na požiadavky zo strany návštevníkov mesta.
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Deň matiek
Mesto a Základná škola Rajecké Teplice pozvali mamy, staré mamy, babky na program pri príležitosti
Dňa matiek, ktorý sa uskutočnil v utorok 15. mája. Deti sa svojim najmilším mamám a starkám
poďakovali pesničkami, básničkami, tancom, ale aj hraním na rôznych hudobných nástrojoch. Mamičky
si okrem kvetinky odniesli radostný pocit zo svojich detí.

Nové lavice v materských škôlkach
Areály materských škôlok v Rajeckých Tepliciach a mestskej
časti Poluvsie boli vybavené novými lavicami, ktoré našim
škôlkarom spríjemňujú pobyt na školskom dvore.

Mestské trhovisko
Mestské trhovisko bolo vybavené štyrmi novými predajnými
stánkami a poskytuje dôstojné podmienky na predaj.
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Euromussete & Goldentango 2018
Mesto už po 17. krát organizovalo medzinárodný akordeónový
festival. V dňoch 31. mája a 1. júna 2018 navštívilo naše mesto
230 súťažiacich, porotcov a hostí festivalu. Absolútnou víťazkou
sa stala Kristína Daňková z Francoviec pri Giraltovciach.

Unikátna kniha o histórii Rajeckých Teplíc z pera nášho rodáka
Dňa 22. júna 2018 bola predstavená verejnosti dňa 22. júna
2018 v priestoroch sobášnej siene mestského úradu za účasti
pozvaných hostí a zástupcov partnerských miest Wilamowice,
Pozlovice a Benešov reprezentatívna publikácia „Také boli
Rajecké Teplice“. Autorom knihy je náš rodák, PhDr. Branislav
Kožehuba, ktorý v nej predstavil čitateľom históriu Rajeckých
Teplí od obdobia vzniku kúpeľov a obdobia Lietavského panstva
až po 20. storočie. Kniha pútavým spôsobom podáva obraz o
histórii Rajeckých Teplíc nielen z hľadiska historických faktov,
ale približuje i zaujímavé osudy ľudí, ktorí ju vytvárali a boli jej
súčasťou. Výnimočná je i obrazová príloha, ktorú tvorí viac ako
150 fotografií od súkromných zberateľov a autorovho archívu.

Čistenie mesta ku Dňu Zeme 2018
Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22.
apríla, sa v našom meste aj tento rok zbierali odpadky najmä v
uliciach mesta a skrášľovali sa verejné priestranstvá. Tradične
sa na akcii aktívne zúčastnili žiaci našej základnej školy s
pedagógmi, Dobrovoľný hasičský zbor v Rajeckých Tepliciach a
v Poluvsí, Únia žien spolu s členkami Jednoty dôchodcov
Slovenska, TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská, Cys akadémia P.
Sagana a zamestnanci mesta. Spolu s účastníkmi ďalšej
úspešnej akcie Čisté vody Rajeckej doliny, ktorí sa sústredili na
zber odpadkov z Rajčianky a z jej brehov, sa vyzbieralo celkovo
3,9 tony odpadu.
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Čivorado z pohľadu občianskeho združenia Slnko na skalách
Aj tento rok sme sa dočkali čistejších brehov Rajčianky. Už 4. ročník Čivorada sa uskutočnil 21. júna
2018. Na jeho organizovanie sa po druhýkrát podujalo občianske združenie „Slnko na skalách“. V tomto
roku akcia zaznamenala veľkú účasť dobrovoľníkov. Približne 135 ľudí zbieralo odpad na úseku dlhom
40 kilometrov. Celkovo sa do už tradičného čistenia zapojilo 11 obcí. Rajčanka sa počas prvých dvoch
ročníkov čistila od Čičmian až po Turie, no minulý rok sa pridala aj obec Porúbka a tento rok aj obec
Lietava, čo len dokazuje, že táto akcia má dobrý smer a pozitívne ohlasy. Tento rok bol unikátny aj tým,
že sa Čivorada zúčastnil najmladší zberač, šesťmesačný Danko z Rajeckých Teplíc. Rieka Rajčianka je
takýmto spôsobom čistená už štvrtý rok a napriek tomu sa vyzbieralo približne 350 vriec odpadkov.
Niektoré miesta boli čistejšie, iné nás prekvapili svojím znečistením, napríklad úsek Rajčianky
v Rajeckých Tepliciach pri parku Aphrodite v centre kúpeľného mesto. Brehy boli zahádzané plastovými
a sklenými fľašami, igelitkami, použitými plienkami. Po usilovnom zbere nasledovalo poobede klasické,
slovenské pohostenie v kempe Slnečné skaly. Teplé pivo a horúci guláš. Medzi tohtoročné
najkurióznejšie nálezy patrili veci ako autosedačka, retro telefón, plastová stolička, súprava
starodávnych hrncov, opäť vyplavené obaly z doby Československa. K dobrému gulášu hrala kapela
TomFrom z Prešova a náš domáci Dáša von fľaša s jeho už legendárnou platňovicou. Afterparty dopadla
na výbornú a pre niektorých skončila až v ranných hodinách.
(Alžbeta Moravčíková, OZ Slnko na skalách)

Dobrovoľní hasiči v Poluvsí oslavujú 90. výročie svojho vzniku
Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie v máji v tomto roku oslávil úctyhodné 90. výročie svojho vzniku.
Pripomenuli sme si preto kúsok jeho histórie, tých, ktorí ju tvorili, ale i tých, ktorí v tejto cennej tradícii
pokračujú dodnes. Patrí im naše poďakovanie a úcta.
Hasiči sa pravidelne zúčastňovali a zúčastňujú na pohárových súťažiach a taktických cvičeniach.
Pravidelne sa zúčastňujú hasičskej púte v Rajeckej Lesnej a udržujú priateľské vzťahy s DHZ Poluvsie pri
Prievidzi. Na obdobie rokov 2017 – 2022 bol zvolený výbor DHZ Poluvsie v zložení – predseda Martin
Janura, veliteľ Štefan Brodňan, tajomníčka Patrícia Bučová, organizačný referent Juraj Brezáni,
pokladník Miroslav Katrena, strojník Peter Brodňan, preventivár Pavol Sulovec, referent pre mládež
Pavol Brezáni, člen Tomáš Brodňan.
Počet členov DHZ Poluvsie – 49.
Do ďalších rokov vám, milí hasiči, prajeme pevné zdravie, porozumenie vašich rodín a veľa šťastia
a odvahy pri zásahoch. Nech vás ochraňuje váš patrón svätý Florián.
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Novinky zo Základnej školy v Rajeckých Tepliciach
Od decembra 2017 sa u nás udialo veľa udalostí. V decembri znelo všetko vianočne: vianočné trhy,
vianočný punč, vianočný futsal, vianočný koncert.
Úspechy sme zažili aj na okresnej úrovni. Žiaci sa zúčastnili rôznych školských súťaží a olympiád,
pracovali v rôznych krúžkoch, kde mali veľmi dobré výsledky. Monika Ozaniaková (9. B) získala v
okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 5. miesto. Radoslav Maňak (9. B) sa stal
úspešným riešiteľom olympiády v anglickom jazyku. V Pytagoriáde sa stali úspešnými: Nataša
Gašparíková (5. A), Dominika Knapcová (5.B), Ema Šidelská (5. B), Ondrej Dedič (6. B), Jakub Knapec (8.
A). Čestné uznanie v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v Žiline získal Samuel Kšiňan (5. B).
V súťaži Matematický klokan
dosiahli úspešnosť nad 70 %: Dávid Baránek 76,7 %, Andrei Grochal dos Santos - 76,7 %, Tadeáš Čišecký,
3.A - 75,6 %.
Testovanie piatakov dopadlo výborne. Vyberáme len úspešných nad 90 %.
Matematika: Nataša Gašparíková 100 %, Nela Valientová 96,7 %, Mário Dolník 93,3 %, Dominika
Knapcová 96,7 %, Peter Brodňan 90 %, Michal Jaššo 90 %, Lukáš Kostolný 90 %, Michaela Remencová
90 %.
Slovenský jazyk: Nataša Gašparíková 96,7 %, Miriama Hájniková 96,7 %, Nela Valientová 96,7 %.
Testovanie deviatakov nesklamalo tiež. Slovenský jazyk: Monika Ozaniaková 96 %, Petra Biela 92 %,
Ivana Capková 92 %.
Matematika: Andrea Staškovanová 100 %, Monika Ozaniaková 95 %, Samuel Halúska 95 %, Emanuela
Harantová 90 %, Radoslav Maňak 90 %. Monika Ozaniaková dosiahla v testovaní Komparo zo SJL 100%.
V Hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach sa uskutočnil 1.
benefičný školský ples, ktorý zorganizovala Rada rodičov
v spolupráci so športovým klubom ŠKRT.
Zábava, hudba, tombola, tanec až do rána boli znakom toho, že
sme sa zabávali dobre. Výťažok z tomboly sa použil na nákup
nových stojanov na bicykle.
Fašiangová diskotéka je jednou z akcií, kedy sa žiaci dobrovoľne
a radi vracajú do školy. Rôzne hry a súťaže nám vytvorili zábavnú
atmosféru. Naše tanečné schopnosti sme ukázali spolužiakom
a kamarátom.
Turisti z turistického krúžku od decembra zdolali Šútovský
vodopád, dolinu za Rajeckou Lesnou, cestovali do Tatier na
Hrebienok a uskutočnili náročný výstup na Chatu pod Suchým.
Cestovatelia z cestovateľského krúžku precestovali Slovensko
od západu po východ. V Bratislave sa pohrali vo vedeckom
centre, na Štrbskom Plese si užili sneh a v Košiciach spoznali
zákutia metropoly východu.
Trieda 8. B si pre našu školu pripravila voľné pokračovanie
relácie Uragán. Predstavenie nieslo názov Spieva celá rodina.
Veľmi sme sa pobavili.
Školský karneval ukázal kreativitu našich rodičov a žiakov. Rôzne masky sršali nápaditosťou a
originalitou.
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Lyžiarsky výcvik vo Vyšnej Boci zožal úspech. Šikovní siedmaci sa
zdokonalili v technike lyžovania, začiatočníci ukázali, že pod
vedením skúsených inštruktorov, z ktorých časť pracuje v
Horskej službe Západné Tatry, je všetko možné.
Žiaci 1. stupňa si pripomenuli projektovým dňom pod názvom
Aj knižka je kamarát mesiac marec ako mesiac knihy.
Pobesedovali o obľúbených knižkách, zahrali sa na ilustrátorov.
Prváci dostali aj svoj prvý čitateľský preukaz.
Zber papiera skončil s nasledovnými výsledkami:
1. stupeň:
1. Boris Urbanec, 1.A
- 250 kg
2. Dávid Hanuska, 3.A
- 164 kg
3. Marek Sršník, 4.A
- 149 kg
2.stupeň:
1. Martin Pekara 7.A
- 550 kg
2. Samuel Štrba, 9.A
- 241 kg
3. Tatiana Maňaková, 7.A
- 142 kg
Počas Dňa Zeme sme upratali každý kút mesta, vyzberali odpadky a upratali okolie školy. Tým sme
aspoň trochu prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu.
Vydarenou akciou pre našu aj okolité školy bolo predstavenie
skupiny Via Historica, ktoré nás zábavno-náučnou formou
previedlo dejinami od Veľkej Moravy, osídľovaním banských
miest, príchodom Turkov na naše územie.
Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach je obľúbeným
miestom žiakov prvého aj druhého stupňa. Naposledy ho
navštívili prváci a druháci.
Vedúci florbalového krúžku zorganizoval v apríli pre žiakov 1.
stupňa turnaj. Zúčastnili sa ho aj okolité školy. Naši žiaci obsadili pekné druhé miesto.
Deň narcisov nám pripomenul, že si máme navzájom pomáhať. Aj my sme vyzbierali finančný obnos
pre ľudí trpiacich na rakovinu.
V súťaži amatérskych filmov v Poľsku s témou „Čo urobím, aby ovzdušie bolo čistejšie?“ získali naše
šikovné siedmačky Ema Valientová a Olívia Vdovičíková krásne 10. miesto.
Základná škola v Rajeckých Tepliciach sa zapojila do projektu,
ktorého cieľom bolo oboznámenie žiakov so životom vtáctva
a snaha pomôcť spevavcom zahniezdiť sa v parku pri Hoteli
Skalka, ale aj na iných miestach. Po dodaní materiálu si žiaci sami
vyrobili v škole búdky. V apríli sa žiaci zúčastnili osádzania búdok
pracovníkmi národného parku na stromoch v okolí hotela
Skalka.
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Anglický týždeň patrí k našim viacročným podujatiam. Žiaci sa
vždy tešia na lektorov, lebo si môžu pokonverzovať s „originál“
Angličanmi. Počas 5 dní sa učili po anglicky veľmi intenzívne.
V apríli sme privítali na zápise našich budúcich prvákov. Úlohy
a zadania zvládli hravo. Už teraz sa na nich tešíme.
Finančná gramotnosť prebehla u nás na 1. stupni v spolupráci
s OZ Kultúra a na 2.stupni v 6.B pod vedením našej bývalej žiačky
Janky Bohiníkovej.
Na Behu do strečnianskych hradných schodov sa zúčastnilo 15 žiakov z našej školy. Najlepšie obstáli:
Nela Angela Baďurová, Eva Slyšková a Tereza Ciriaková.
V utorok 29. 5. 2018 sme slávnostne spustili nové parkovisko na
bicykle. Jeho podkladová plocha sa financovala z rozpočtu školy.
Krásne, nové stojany, ktoré boli zakúpené z výťažku zo
školského plesu, sa ráno veľmi rýchlo zaplnili. Pán riaditeľ spolu
s pani primátorkou slávnostne otvorili parkovisko, zaželali
žiakom radosť z bicyklovania a pohybu. Pani primátorka navrhla,
že pri dostatku finančných prostriedkov sa vybuduje aj nový
chodník do telocvične povedľa parkoviska. Riaditeľ školy
poďakoval Rade rodičov a organizácii ŠKRT za poskytnuté
finančné prostriedky.
(Mgr. Peter Hőnsch, Mgr. Zuzana Barčiaková)
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Miestna akčná skupina Rajecká dolina (MAS Rajecká dolina) realizuje stratégiu miestneho rozvoja
Miestna akčná skupina Rajecká dolina je občianske združenie, ktorého členmi
sú zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré svoju
činnosť vykonáva od 16. 1. 2015.
Sídlom združenia je mesto Rajec.

Skupina pracuje metodou LEANDER – je to metóda, predstavujúca aktiváciu a realizáciu rozvoja
v miestnych vdieckych spoločenstvách.
Miestna akčná skupina Rajecká dolina pôsobí na vymedzenom území 24 obcí: Čičmany, Ďurčiná,
Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná
- Babkov, Malá Čierna, Veľká Čierna, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina,
Stránske, Šuja, Turie, Višňové, Zbyňov.
Od svojho vzniku sa združenie zameralo na prípravu stratégie rozvoja územia, s ktorou sa uchádzalo
o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny, skrátene MAS. Potešujúce rozhodnutie o získaní štatútu
MAS občianske združenie získalo s účinnosťou od 8. 12. 2017. Podmienkou pre získanie štatútu MAS
bolo vypracovanie stratégie rozvoja územia MAS Rajecká dolina.
V stratégii rozvoja územia s názvom „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ sú definované nasledovné ciele.
Strategický cieľ:
„Vytvoriť kvalitné podmienky pre život svojich obyvateľov, pre tvorbu pracovných príležitostí a
zatraktívniť územie pre turistov s využitím prírodného a kultúrneho dedičstva územia.“
Špecifický cieľ 1:
Vytvoriť nové a udržať pracovné miesta v území
Špecifický cieľ 2.1:
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov a návštevníkov
Špecifický cieľ 2.2:
Podporiť rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a prírodných hodnôt
Špecifický cieľ 3:
Podporiť rozvoj komunitných sociálnych 3
Špecifický cieľ 4:
Napĺňať ciele partnerstva
Činnosti spojené s implementáciou stratégie zabezpečuje Kancelária MAS, ktorá začala aktívne
pracovať od 1. 1. 2018. Kancelária MAS sídli v budove mestského úradu v Rajci, kde môžete získať
potrebné informácie alebo konzultácie k témam spojených s činnosťou MAS Rajecká dolina. Všetky
informácie o pripravovaných a realizovaných aktivitách ako aj konkrétne výzvy s presne definovanými
podmienkami prepredkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, či potrebné kontakty na
Kancelárie MAS sú verejnosti prístupné na webovom sídle združenia: www.masrajeckadolina.sk.
Občianske združenie MAS Rajecká dolina získalo na implementáciu schválenej stratégie finančnú
podporu v max. sume 1 360 358,54 € pre základnú alokáciu, 1 224 322,68 € pre dodatočnú alokáciu.
Implementácia stratégie bude prebiehať do roku 2023.
V území MAS Rajecká dolina sa rozvoj vidieka prístupom LEADER realizuje prvýkrát.
Je to veľká príležitosť pre obyvateľov územia pôsobnosti občianskeho združenia MAS Rajecká dolina,
aby sa podieľali na rozvoji svojho územia ako aj príležitosť realizovať svoje rozvojové zámery.
(Ing. Elena Jankovičová)
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Program Letných slávností v meste Rajecké Teplice v roku 2018
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V Rajeckých Tepliciach sa diskutovalo o výchove a vzdelávaní k ochrane života a jeho dôstojnosti
V dňoch 23. - 24. marca 2018 sa v Rajeckých Tepliciach konal jubilejný XX. ročník konferencie Vyber
si život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života.
Tento rok bolo podujatie zamerané na tému Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho dôstojnosti.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou poslankyne EP Anny Záborskej, predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej
a primátorky Rajeckých Teplíc Kataríny Hollej.
Klub aktívny senior
Mesto Rajecké Teplice pripravilo pre našich
seniorov novú, zaujímavú aktivitu – KLUB AKTÍVNY
SENIOR.
Činnosť klubu sme úspešne zahájili vo februári a to
prednáškou na tému „Bezpečnosť seniorov“. Lektor
Ing. Ján Valúch sa venoval témam prevencie
seniorov pred podvodníkmi a zlodejmi a spôsobom
ako postupovať v prípade, že sa senior stane obeťou
podvodníka, ako reagovať na rôzne podomové
ponuky predaja a pod.
Ďalšie stretnutie sa konalo v marci a malo tvorivý
charakter. Spolu s kreatívnou lektorkou pani Jarmilou Špircovou si mohli seniori vyrobiť krásne výtvory
- jarné výzdoby do svojich domovov. V apríli sme sa spoločne venovali téme relaxačných cvičení
a tréningu pamäte. Lektorka Mgr. Zuzana Bieliková si pripravila ukážku jednoduchých cvičení s
relaxačnými loptičkami a prostredníctvom cvičení zameraných na reč, tvorivé myslenie si seniori
precvičili svoju pamäť. Ďalej sa budeme venovať témam zdravej výživy v seniorskom veku a tvorivej
činnosti.
Šachový turnaj O pohár primátorky
V sobotu 9. júna 2018 sa uskutočnil už 11. ročník
hodového šachového turnaja O pohár primátorky
Rajeckých Teplíc, ktorý sa konal v rámci zahájenia
Kultúrneho leta 2018.
V dobrej nálade sa vo výstavnej sále MsÚ zišlo 46
šachistov z celého Slovenska – najmladší mal 6 rokov
a najstarší takmer 80. Hralo sa podľa pravidiel rapid
šachu (2 x 10 minút) na 9 kôl švajčiarskym
systémom.
Pani primátorka otvorila turnaj a tiež na záver
najlepším odovzdala ocenenia.
Pohár primátorky si vybojoval Peter Ábel (Piešťany),
2. miesto obsadil František Vrána (Rajecké Teplice), 3. miesto – Martin Dobrotka, 4. miesto – Peter
Hlaváč (Rajecké Teplice), 5. miesto – P. Huliak. V kategórii najlepšia žena – Z. Vránová, najlepší senior
– Ján Bakalár (Rajecké Teplice), najlepší junior – A. Slabá, dieťa do 12r. – Janko Čerňanský (Rajecké
Teplice).
Tešíme sa na budúci ročník !
Na fotografii je víťaz Peter Ábel s primátorkou mesta a riaditeľom turnaja Vladimírom Hricom.
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V Rajeckých Tepliciach bude moderný prestupný bod s chráneným státím pre bicykle
Žilinský samosprávny kraj sa úspešne zapojil do medzinárodného projektu, ktorého skratka je
„RUMOBIL“, čo v preklade znamená Mobilita v európskych regiónoch vidieckeho charakteru
prechádzajúcich demografickými zmenami. Hlavným partnerom projektu je Ministerstvo
regionálneho rozvoja a dopravy Saska - Anhaltska (Nemecko) a ostatní 12 projektoví partneri sú z
ďalších šiestich krajín Európy (Slovensko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Chorvátsko).
Hlavným cieľom projektu RUMOBIL je teda oboznámiť Európu s príkladmi dobrej praxe v oblasti
verejnej prepravy vo vidieckych regiónoch. Projekt formuluje strategické vstupy pre 8 regiónov v 7
európskych krajinách a zároveň prinesie 8 pilotných aktivít, ktoré priamo zlepšia verejnú dopravu v
uvedených 8 regiónoch.
Cieľom projektu v rámci ŽSK je vybudovať z autobusovej stanice Rajecké Teplice plnohodnotný,
dobre vybavený prestupný uzol.
Na súčasnej autobusovej a železničnej stanici pribudne:
➢ nové prístrešky na autobusovom nástupišti
➢ nové informačné a navigačné panely pre zobrazenie príchodov a odchodov dopravných
prostriedkov
➢ bezbariérové prepojenie autobusovej a železničnej stanice
➢ osvetlenie nástupišťa, lavičky pre cestujúcich, odpadkové koše
➢ bezpečnostné monitorovacie zariadenia
➢ stojany na bicykle, zariadenie na bezpečné uschovanie bicykla.
Predpokladaný termín realizácie: august 2018.

Intermodálny prestupný bod v Rajeckých Tepliciach

Chránené státie pre bicykle

Beh Jozefa Gabčíka
V sobotu 28. mája sa uskutočnil 24. ročník
Memoriálu Jozefa Gabčíka, behu na 13. kilometrov
cross. Podujatie sa začalo položením pamätného
venca pri pamätníku Jozefa Gabčíka v Poluvsí odkiaľ
bolo aj odštartované. Cieľ pre bežcov bol v žilinských
kasárňach.
Pamiatku Jozefa Gabčíka si v nedeľu uctila Česká
republika
v zastúpení
Monikou
Obornou,
poslankyňou Parlamentu ČR a Chargé d´ Affaires
Veľvyslanectva ČR Pavlom Sladkým, ktorých
sprevádzala primátorka mesta Katarína Hollá.
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Zbierka použiteľných vecí
Diecézna charita v Žiline v spolupráci s Farnosťou a Mestom Rajecké Teplice realizovali zbierku
použiteľných vecí, ktorá sa konala v Rajeckých Tepliciach v termínoch 25. 4. 2018 a 26. 4. 2018.
ZO Únie žien Slovenska Rajecké Teplice - Žltý narcis – symbol nádeje
Aj tento rok sa ženy zo ZO Únie žien Slovenska spolu so žiakmi a učiteľmi ZŠ v Rajeckých Tepliciach
znova ujali v našom meste celoslovenskej zbierky DEŇ NARCISOV, ktorý pripadol na 13. apríl 2018 a
bol to práve piatok.
Žiaci a učitelia prispeli peknou sumou 195,85 €, pred tržnicou sme vyzbierali 561,71 €, v uliciach mesta
sa vyzbieralo 195,58 €. Spolu je to 958,63 €. (Žilinský kraj vyzbieral 8 099 €)
Fotogaléria

Stavanie mája 2018

Otvorenie letnej sezóny 2018

Hody Poluvsie 2018

Mikuláš 2018

Cyklistické kritérium 2018

Mesiac úcty k starším 2018
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Spoločenská kronika
Narodení
Zara Hančinová
Diana Plevová
Lívia Hucíková
Barbora Jankechová
Nela Grossová
Daniel Bolibruch
Michal Pytel
Anna Slyšková
Amélia Slyšková
Tomáš Knapec
Filip Polc
Katarína Dubcová
Tomáš Pudík
Michal Kasman
Matej Bukovan
Romana Bieneková
Peter Katrena
Ondrej Šulan
Sára Vdovičíková
Lukas Kavec
Jonáš Gramer

Manželstvo uzavreli
Tomáš Bohdal a Barbora Dohálová
Daniel Čepák a Anna Očadlíková
Michal Migát a Alžbeta Dubeňová
Radoslav Gelatik a Jana Slováková
Miloslav Súkeník a Daniela Škulová

Opustili nás
Ladislav Kováč
Ondrej Murárik
Anton Tkáčik
Emília Migátová
Jozef Kasman
Eduard Polaček
Kamila Pialová
Ľudmila Habrúnová
Mária Knapcová
Oľga Uškovitšová
Lýdia Personová
Adela Moravčíková
Ján Brodňan
Martin Žák
Stanislav Baránek
Pavol Rezák
Anna Dolinayová
Karol Chamaj
Helena Jakubčíková
František Šteiner
František Wachal
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