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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 2, máj 2008

Milé matky,
dnes, keď starší i mladší s dojatím a láskou spomínajú na svoje dobré starostlivé 

matky, na hrejivé a obetavé staré matky, keď sa milým slovom a kyticou kvetov pri-
hovárajú muži svojim ženám a matkám, keď deti tajnostkársky sa tváriac vyťahujú 
z úkrytov vlastnoručne zhotovené darčeky, aby nimi prekvapili matky, dovoľte mi 
odovzdať Vám k Vášmu sviatku – Dňu matiek, srdečný pozdrav a blahoželanie.

Ďakujeme za jedinečnosť, ďakujeme za život, ďakujeme za lásku.
Ďakujeme z úcty človeka k človeku.                                  Peter Dobeš, primátor

Jubilejný X. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život
V dňoch 28. – 29. marca 2008 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil X. ročník medzinárodnej konferencie  

VYBER SI ŽIVOT. Konferencia sa konala pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu a predsedníčky 
FEMM Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Konferenciu každoročne organizujú 
nezisková organizácia Áno pre život a Občianske združenie Fórum života. 

Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú 
smrť. X. ročník konferencie bol zameraný na prezentáciu dôvodov a spôsobov, ako je možné zachraňovať 
nenarodené deti a pomáhať ženám v núdzi – napriek nepriaznivým legislatívnym i spoločenským podmien-
kam.

V prvý deň na konferencii vystúpili okrem iných aj 
poslanec NR SR a bývalý minister spravodlivosti 
Daniel Lipšic na tému Úloha štátu pri ochrane ľud-
ského života. Psychiater a gynekológ Peter Fedor 
priblížil účastníkom najnovšie vedecké poznatky 
o prenatálnom živote dieťaťa. Mária Demeterová 
z Fóra života predstavila nový darcovský projekt 
Zachráňme životy, ktorého cieľom je pomáhať ženám 
zaskočeným nečakaným tehotenstvom.
V sobotnom programe dominovala téma konkrétnej 
pomoci deťom a ich matkám v kritickom období teho-
tenstva, do ktorej sa zapojili prednášajúci z Českej 
republiky, Poľska a Chorvátska. Záver konferencie 
patril predstaveniu činnosti neziskovej organizácie 
Áno pre život, ktorá tento rok oslavuje 10 rokov od 
svojho založenia.

Súčasťou konferencie bol 4. ročník odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, ktorú ude-
ľuje Fórum života. V kategórii Slovenská osobnosť cenu získal lekár angažujúci sa predovšetkým v pomoci 
najchudobnejším v najchudobnejších častiach sveta Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, CSc., Dr. H. C.

V kategórii Zahraničná osobnosť získali cenu za venovanie celého aktívneho života propagácii rodiny 
i ochrany života a to v praktickej rovine manželov i teoretickej rovine odborníkov manželia Marijo a Darka 
Živkovičoví z Chorvátska.

V kategórii Organizácia získal cenu prvý hospic otvorený na Slovensku Hospic Matky Terezy z Barde-
jovskej Novej Vsi. Cenu prevzala riaditeľka hospicu MUDr. Alica Válkyová.

Europoslankyňa Anna Záborská, dcéra Antona Neuwirtha, udelila tiež špeciálnu cenu neziskovej organi-
zácii Áno pre život z Rajeckých Teplíc pri príležitosti 10. výročia jej vzniku za dlhoročnú profesionálnu prácu 
v prospech žien v núdzi a ich detí. Cenu prevzala riaditeľka organizácie Anna Verešová.

Odovzdávanie ceny Slovenská osobnosť
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X. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 2/2008 X. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 27. 3. 2008 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo
I.  BERIE NA VEDOMIE:
1/  Plnenie Uznesenia č. 1/2008 z IX. riadneho zasadnutia MsZ 
2/  Stanovisko hlavného kontrolóra k ročnej účtovnej závierke za rok 2007
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice 

za rok 2007
4/  Správu o vyhodnotení pripomienkového konania a postupu obstarávania 

Zmeny a Doplnku č. 7 ÚPN SÚ Rajecké Teplice vypracovanú obstaráva-
teľom ÚPD Ing. arch. Jánom Burianom

5/  Správu o činnosti mestskej polície za rok 2007
6/  Správu o činnosti DHZ Poluvsie za rok 2007
7/  Správu o činnosti Združenia Nádej za rok 2007
8/ Žiadosť JUDr. Mgr. Vladimíra Portašíka, Osloboditeľov 491/85, Rajecké Teplice 

o odkúpenie pozemku p. č. KN 270, 271, 271/1 v k. ú. Rajecké Teplice
II.  SCHVAĽUJE:
1/  Ročnú účtovnú závierku za rok 2007 
2/  Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2007, ktorý k 31. 12. 2007 

činí 3 274 249,30 Sk a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
3/  Prerozdelenie prebytku hospodárenia nasledovne:
 - povinný prídel do rezervného fondu (10 %)     327 424,93 Sk
 - prídel do fondu rozvoja bývania         20 818,00 Sk
 - prídel do fondu obnovy dlhodobého majetku     612 417,00 Sk
 - autobusové nástupište v Rajeckých Tepliciach  2 243 589,37 Sk
 - projektová dokumentácia chodník I/64        70 000,00 Sk
4/  Zmenu a Doplnok č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice 

v súlade s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona
5/ VZN č. 48/2008 Mesta Rajecké Teplice o záväznej časti Zmeny a Doplnku 

č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice v súlade s usta-
novením § 27 ods. 3) Stavebného zákona

6/  VZN č. 49/2008 Štatút Mesta  Rajecké Teplice
7/  Doplnok č. 3 k VZN č. 18 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským 

úradom v Rajeckých Tepliciach
8/   Doplnok č. 1 k VZN č. 47/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Rajecké 
Teplice

9/  Sadzbu za celodenné stravovanie cudzích stravníkov v školskej jedálni 
počas letných prázdnin vo výške 185,- Sk

10/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu  
projektu Rekonštrukcia základnej školy v Meste Rajecké Teplice, ktorý 
je realizovaný pre Základnú školu,  Pionierska 95, Rajecké Teplice, a ktorý 
je v súlade s PHSR Mesta Rajecké Teplice

11/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
III.  ZAMIETA:
1/  Žiadosť Marco RT, spol. s r.o., Kuneradská cesta 49/62, 013 13  Rajecké 

Teplice o uloženie elektrickej prípojky
2/  Žiadosť Statel, spol. s r.o. vo veci umiestnenia anténneho systému na 

streche telocvične v areáli ZŠ Rajecké Teplice
3/  Žiadosť DHZ  Rajecké Teplice o navýšenie príspevku na činnosť
IV.  Konštatuje, že
1/  Návrh Zmeny a Doplnku č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké 

Teplice (ÚPN-SÚ) bol po dobu 30 dní zverejnený na úradnej tabuli Mesta 
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, práv-
nickými a fyzickými osobami v súlade s ust. § 22 Stavebného zákona

                             pokračovanie na str. 3

Veľkonočný koncert
V sobotu 29. 3. 2008 v Kostole 
Božského Srdca Ježišovho sa 
pod rukami Mgr. Art. Marty Gáborovej 
rozozvučali tóny organu a hlas spe-
váčky Dominiky Budiakovej.
Príležitosťou na prezentáciu bol 
Veľkonočný koncert v Rajeckých 
Tepliciach. Umelkyne počas príjem-
nej hodiny predstavili známe i menej 
známe diela skladateľov vážnej hudby 
s tematikou Veľkej noci.
Veríme, že boli pre všetkých divá-
kov príjemným osviežením posled-
ného marcového víkendu. 

Folklór očami detí 2
V dňoch 21.4. – 5.5.2008 sa uskutoč-
nil druhý ročník súťažnej výstavy pod 
názvom „Folklór očami detí“. Svojimi 
prácami sa predstavili žiaci Základnej 
školy v Rajeckých Tepliciach. Výstava 
sa začala slávnostnou vernisážou 
21.4.2008 o 14.00 h vo výstavnej 
sieni Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach. Výstava je súťažná, vý-
hercovia a ich práce budú zverejne-
né v ďalšom čísle Spravodajcu.

Súťaž o knihy
Harry Potter 7

Od 3. 3. 2008 sa koná v Mestskej 
knižnici súťaž o knihu Harry Potter 7. 
Podmienkou súťaže je v priebehu 
troch mesiacov – do konca mája, 
prečítať: 1. kategória (1.-4. ročník) 
10 ľubovoľných kníh mestskej kniž-
nice a 2. kategória (5.-9. ročník) 15 
vyššie menovaných kníh. Na konci 
súťaže budú v obidvoch kategóriách 
žiaci, ktorí podmienku splnili, zarade-
ní do žrebovania. Žiaci sa môžu do 
súťaže o atraktívnu knihu prihlásiť 
priamo v knižnici kedykoľvek počas 
trvania súťaže. 

Poďakovanie
TJ – VTJ Rajecké Teplice - Konská 
ďakuje vedeniu kúpeľov Rajecké 
Teplice za možnosť využitia kúpeľ-
ných bazénov počas zimnej prípravy 
pre starších žiakov futbalového klubu. 
Chlapci boli nadšení, príjemne ich to 
prekvapilo, a čo je najpodstatnejšie 
– utužilo veľmi dobrý kolektív.
Ďakujeme       Juraj Knapec, tréner
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pokračovanie zo str. 2
2/  Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnic-

kých osôb sú akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku 
č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice, resp. bude sa 
k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie 
a pred realizáciou stavieb

3/  Pripomienky fyzických osôb, ktoré neboli zohľadnené v plnom rozsahu, 
boli s ich predkladateľmi v súlade s ustanovením § 22, ods. 7) Stavebného 
zákona opätovne prerokované dňa 6. 2. 2008

4/  Krajský pozemkový úrad v Žiline vydal k predloženému návrhu súhlas podľa 
§ 13 Zákona č. 220/2004 Z.Z. listom č. KPÚ 2008/00194/150 zo dňa 8. 
2. 2008 na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery 
a na iné zámery v celom požadovanom rozsahu 16,36 ha natrvalo.

5/  Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 7 
Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice podľa § 25 Stavebného 
zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom č. 2008/00083/TOM 
zo dňa 28. 2. 2008

V.  UKLADÁ:
1/  Riaditeľovi základnej školy prepracovať predložený koncepčný zámer 

rozvoja školy rozpracovaný na roky 2008 – 2009  s dôrazom na obsah 
a štruktúru dokumentu do 30. 4. 2008

2/  Riaditeľke materskej školy prepracovať predložený koncepčný zámer 
rozvoja školy rozpracovaný  na roky 2008 – 2009 s dôrazom na obsah 
a štruktúru dokumentu do 30. 4. 2008

3/  MsÚ  vyzvať stavebníka Marco RT, spol. s r. o. o prepracovanie PD NN 
prípojky do navrhovanej trasy nového chodníka na Ul. Farská  

4/ MsÚ rokovať s občanmi na Ul. Rajecká cesta o umiestnení trasy chodníka 
popri I/64 v k. ú. Rajecké Teplice z dôvodu záporného stanoviska ŽSR

5/  MsÚ zabezpečiť technické a organizačné plnenie harmonogramu zave-
denia eura 

6/  MsÚ rokovať s vedením SLK, a. s. Rajecké Teplice o podmienkach vy-
pracovania ÚP zóny vo vyhradenej časti vnútorného kúpeľného územia 
v zmysle schváleného ÚPN SÚ Mesta Rajecké Teplice

X. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Deň narcisov
Základná organizácia Únie žien 
Slovenska v Rajeckých Tepliciach  
prihlásila aj tento rok mesto do finanč-
nej zbierky Deň narcisov na podporu 
programov Ligy proti rakovine.
Počas siedmich rokov histórie Dňa 
narcisov sa tento rok vyzbierala 
rekordná suma: 26.840,– Sk.
Peniaze budú použité na vylepšenie 
materiálových vybavení onkologic-
kých oddelení, na výskum a výrobu 
účinných liečiv, ale aj na preventívne 
programy predchádzania onkologic-
kým ochoreniam.
Ďakujeme všetkým, ktorí túto hu-
mánnu akciu podporili, ale aj zor-
ganizovali.

Čin – čin 
alebo Aj malé deti môžu robiť veľké činy

Mesto Rajecké Teplice pripravilo súťaž s názvom Čin-čin alebo Aj 
malé deti môžu robiť veľké činy.

Cieľom súťaže je podporiť pozitívne konania detí a dospelých ako aj 
motivovať občanov k humánnym činom a kladným ľudským hodnotám. 
Podporiť komunikáciu, starostlivosť o druhých, ohľaduplnosť, všíma-
vosť a vzájomné spoznávanie sa. Dobrým skutkom je každý pravdivý 
detský čin, ktorý bol vykonaný s dobrým úmyslom a priniesol pozitív-
nu hodnotu. Nie sú to len veľké činy, ale aj každodenné dobré skutky.
Našou víziou je založiť každoročnú tradíciu súťaže, a tým motivovať deti 
i dospelých konať dobré skutky vedome a nezištne počas celého roka.

Termín súťaže: Prvé kolo v termíne od 15. 4. 2008 do 30. 4. 2008.
Druhé kolo od 2. 5. 2008 do 25. 5. 2008.
Uzávierka súťaže bude 25. 5. 2008.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 1. 6. 2008 v rámci MDD.
Podnety na dobré činy odovzdajte v zberných miestach: Materská škola 

Rajecké Teplice, Elokovaná trieda Poluvsie MŠ Rajecké Teplice, Základná 
škola Rajecké Teplice, mestská knižnica, OZ Kultúra.

V zberných miestach nájdete aj konkrétne pravidlá súťaže.
Nebojte sa pochváliť sa dobrými skutkami vašich detí.

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

Daňové a správne 
oddelenie informujú

Oznamujeme občanom, že platobné 
výmery za daň z nehnuteľností a po-
platok za komunálny odpad obdržíte 
do 10. mája 2008. Daň a poplatok 
za komunálny odpad  ste zo zákona 
povinní zaplatiť do 15 dní od prevzatia 
platobného výmeru.  Daň z nehnuteľ-
ností aj poplatok za komunálny odpad 
môžete zaplatiť poštovou poukážkou, 
prevodom na účet (číslo účtu a varia-
bilný symbol je uvedený v platobnom 
výmere), alebo v hotovosti do sumy 
10.000.- Sk v budove mestského 
úradu v čase úradných hodín:
Pondelok: 7.00–11.00 12.00 – 15.30
Streda: 7.00 – 11.00  12.00 – 16.30
Piatok:  7.00 – 11.00  12.00 – 13.00
Vyzývame daňovníkov, ktorí ešte 
nezaplatili daň za psa na rok 2008, 
aby tak urobili do 31. mája 2008.
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Spoločenská kronika
Manželstvo uzavreli

Daniela Záňová a
Ing. Juraj Ondrišík    5. 4. 2008

 

Opustili nás
Jozefa Knapcová      2. 3. 2008
Karol Gabčík           13. 4. 2008

Udalosti – Stretnutia – Aktivity
–  rokovanie s vedením SLK a. s. Rajecké Teplice vo veci aktualizácie 

územného plánu a zapracovanie ich pripomienok
–  prerokovanie s obstarávateľom a spracovateľom územného plánu, prí-

prava podkladov do MsZ na schválenie aktualizovaného ÚP
–  vytvorenie referátu životného prostredia podľa schválenej organizačnej 

štruktúry MsÚ Rajecké Teplice
–  rokovanie so zástupcom MF SR a ZRD o projekte z OP internetizácia 

spoločnosti o bezdrôtovom pokrytí signálu obcí a miest Rajeckej doliny
–  zasadnutie členov Združenia Rajecká dolina vo veci projektu kompostárne 

na riešenie biologického odpadu
–  školenie pracovníkov úradu, MŠ, ŠJ a MP z BOZP, PO a preškolenie 

vodičov referentských vozidiel
–  účasť na seminári k prijatiu Eura a povinnosť, ktorá z toho bude vyplývať 

pre samosprávy
–  prijatie delegácie starostov z wojvodstva Lódž z Poľska
–  návšteva partnerského mestečka Pozlovice pri Luhačoviciach na pozvanie 

p. starostky z dôvodu realizácie cezhraničnej spolupráce SK - CZ hranica 
Interreg najmä v oblasti cestovného ruchu

–  spracovanie harmonogramu čistenia mesta po skončení zimného obdo-
bia

–  účasť na seminári 40 rokov NP Malá Fatra
–  úspešná registrácia na MVRR SR pre podanie projektu pre rekonštrukciu 

a zateplenie ZŠ a to na 1. 7. 2008
–  účasť na stretnutí primátorov ŽSK v Liptovskom Mikuláši
–  patronát primátora mesta nad X. ročníkom medzinárodnej konferencie 

Vyber si život
–  rokovanie so zástupcami výsadkárov a armády SR k zorganizovaniu 

memoriálu Jozefa Gabčíka
–  oslava Dňa učiteľov
– príprava zasadnutia MsR a MsZ (viď Uznesenie)
–  rokovanie s obchodnými partnermi a sponzormi Kultúrneho leta a Letných 

slávností 2008
–  prijatie šéfredaktora Žilinských novín a prerokovanie ďalšej spolupráce 

cez tlačové médiá
–  rokovanie o príprave podania projektu cyklomagistrály v Rajeckých 

Tepliciach a okolí
–  účasť na zasadaní Regionálneho združenia ZMOS-u Rajecká dolina 

v Stránskom
–  rokovanie s akad. mal. Štefanom Pelikánom o vytvorení pamätnej medaily 

mesta a storočnice neogotického kostolíka z r. 1909
–  účasť primátora mesta na výročnej členskej schôdzi senior–klubu za 

účasti delegácie z partnerského mesta Dolní Benešov vedenej starostom 
mesta p. Martinom Štefekom

–  konanie výročnej členskej schôdze združenia Nádej a Únie žien 
Slovenska

–  konanie výročnej členskej schôdze DHZ v Rajeckých Tepliciach a Po-
luvsí

–  rokovanie so SSC vo veci čistenia parkoviska pri kúpalisku
–  zabezpečenie osadenia tabule so štátnym znakom pri prírodnej pamiatke 

Poluvsianska skalná ihla 
–  pomoc pri inštalácii basketbalových košov pre žiakov a študentov  na 

ihrisku pri KD v Poluvsí
–  pracovné stretnutie s architektmi, stavebnou komisiou, SLK na príprave 

projektu rekonštrukcie námestia z ROP regenerácia sídiel v pôsobnosti 
MVRR SR

–  vysporiadanie pozemku pri železničnej stanici pre autobusové nástupište 
cez MH SR a zápis do katastra nehnuteľností

Memoriál
Jozefa Gabčíka

Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, 
Klub vojenských výsadkárov SR 
a mesto Rajecké Teplice organizu-
jú 24. mája 2008 štrnásty ročník 
memoriálu Jozefa Gabčíka v behu 
na 13 km – cross.
Pretekári odštartujú o 9.45 h zo Žiliny 
s predpokladaným dobehom do cieľa 
o 10.30 h na námestí v Rajeckých 
Tepliciach.
V sprievodnom programe vystúpi 
hudobná skupina AYA, a ak poča-
sie dovolí, uskutoční sa aj zoskok 
padákom.
Viac informácií na stránke
www.rajecke-teplice.sk

Hodový šachový turnaj
Mesto Rajecké Teplice a Šachový 
klub TJ – Slovan Rajecké Teplice 
dňa 31. mája 2008 o 8.00 h vo 
vstupnej hale MsÚ organizujú 
Hodový šachový turnaj o pohár 
primátora Rajeckých Teplíc.
Viac informácií o spôsobe prihlásenia, 
štartovnom, podmienkach nájdete na 
internetovej stránke mesta
www.rajecke-teplice.sk

Nové basketbalové
koše v Poluvsí

Začiatkom mesiaca apríl 2008 boli 
osadené nové basketbalové koše 
na ihrisku pred Kultúrnym domom 
v Poluvsí.
Mladým ľuďom z Poluvsia sa zre-
alizovala túžba aktívne využívať 
voľný čas.
Ostáva nám dúfať, že koše budú 
dlho slúžiť svojmu účelu.



– 5 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

Návšteva v Dolnom Benešove
V roku 2000 vznikol na hraniciach troch štátov –  Poľska, Českej repub-

liky a Slovenska – Euroregión Beskydy s rozlohou 3800 km2, s asi 800 tisíc 
obyvateľmi, ktorí spoločne vytvárajú podmienky a príležitosti pre poznávanie, 
výmenu skúseností, podporu v rôznych oblastiach.

Medzi úspešné aktivity v rámci Euroregiónu patrí aj spolupráca Klubu 
dôchodcov v Dolnom Benešove a Senior klubu v Rajeckých Tepliciach.

Trvá už niekoľko rokov. Od začiatku sa darilo vytvárať pekné priateľské 
vzťahy. Príležitostí bolo dosť. Dôchodcovia z Benešova organizovali výlety 
do Rajeckých Teplíc, my na Moravu k nim.

Zoznamovali sme sa navzájom s našimi mestami, s okolím, poznávali sme 
prírodné krásy, históriu, miestne pozoruhodnosti, kultúru, zvyky, ľudové ume-
nie. Navštívili sme zámky, kúpele, spolu sme si zaspievali, zabávali sa.

Naše vzájomné vzťahy pokračujú dodnes. Potvrdilo to úprimné prijatie 
zástupcov nášho mesta a Senior klubu v Dolnom Benešove 29. marca 
2008.

Milé privítanie, radosť zo stretnutia, príhovory, kvety, družná zábava sú 
znakom našej družby. Ani my sme sa nechceli zahanbiť. Privítali sme hostí 
z Benešova na našom hodnotiacom stretnutí 24. apríla 2008.

Pospomínali sme, zabavili sa a pookriali v milej spoločnosti našich 
hostí a predstaviteľov oboch samospráv, duchovných, pedagógov a detí 
materskej školy.

                                                  Eliška Smiešková
               predsedníčka Senior klubu

Čo nové v knižnici?
V septembri minulého roka do 
knižnice pribudol nový knižničný 
program MASK.
Slúži na katalogizáciu knižné-
ho fondu – teda zaevidovanie 
všetkých kníh do uvedeného 
programu.
Zjednoduší to prácu s knihami, 
hľadanie jednotlivých titulov aj celý 
výpožičný systém.
Keďže v knižnici je približne 6000 
kníh, trvá dlhšiu dobu, kým dokážeme 
všetky tituly spracovať. V súčasnosti 
je zaevidovaných už 4000 kníh.

Predpokladáme, že systém spustíme 
počas letných prázdnin.

V knižnici opäť pribudli nové knihy 
aj časopisy.

Z najzaujímavejších knižných  
titulov vyberáme:
– Prírodné divy sveta
– Fyzika viery
– Harry Potter a dary smrti
– Valentínska princezná
– Mária Hamzová: Šepkanie osudu
– Russel:
   Chyťte ma, preboha, a popravte!
– Karol Jaromír Erben: Rozprávky
– Klimčík: Klietka hanby

Ponúkame tiež na vypožičanie tieto 
časopisy:
GEO, Môj dom, Kamarát, Záhradkár 
a Zdravie.

Výstava fotografií

Slávnostnou vernisážou 
dňa 31. marca 2008 sa 
otvorila výstava fotografií 
Jána Frnku, rodáka z Rajec-
kých Teplíc, ktorý sa dlhé 
roky venuje tomuto svojmu 
koníčku.

Celkovo bolo vystavených 70 
farebných fotografií venovaných 
mestu Rajecké Teplice, okoliu, 
ľuďom a flóre.

Autor výstavy, dlhoročný 
dopisovateľ rôznych periodík, 
celú výstavu s autorskými práva-
mi venoval občanom Rajeckých 
Teplíc.

          Ďakujeme!

Súťaž o najkrajšiu záhradku 2008
V mesiaci júl sa v našom meste uskutoční súťaž o „naj-

krajšiu záhradku v meste”.
Odborná komisia prejde po meste a vyhodnotí záhradku, 

ktorá spĺňa kritériá, ako sú úprava trávnika, kvetinových 
záhonov, drevín – celkový vzhľad.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien bude počas Letných 
slávností 2008.

Primátor mesta RNDr. Peter Dobeš s autorom Jánom Frnkom
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Moja mama (Ľubka Verešová, 5.B)

Moja mama tá je ako taká hviezdička,
vždy keď ráno vstanem, trblietajú sa jej očičká.

Som veľmi rada, že je moja a nie ničia iná,
lebo keby nebola, neviem, ako by som ja bola.

A už vôbec so mnou táto pekná básnička,
ktorá je pre teba z lásky, moja mamička.

Báseň o mame (Natálka Pekarová, 5. B)

Mama odkiaľ si?
Či z neba, či zo zeme, odkiaľ si?
Ale ja viem, že si z môjho srdca,
lebo ja ťa mám rada z celého srdca.
Mama, ty moje slniečko,
čo mi z diaľky hreje srdiečko.
Od mamy máme lásku, mama je náš anjel strážny.
Mama je naša láska, ktorá nám hreje srdce. 
Mama je milá, aj jej vráska niečo skrýva.

Aj jej úsmev je pohladením. 
Ďakujem ti za mamu!
Lebo keby nebola láska, nebola by mama.
Keby nebola mama, nebola by láska. 

Mama (Slávka Štaffenová, 9. C)

Chuť kvetu, vôňa cukríka,
nič krajšie, jak mamina mimika.
To je tým pokladom tej ženy,
nič krajšie jak úsmev blažený.

Keď pocíti bolesť preveľkú,
vypustí slzičku neveľkú
a predsa tak veľmi boľavú,
ako keď uchopíš žíhľavu,
mňa bolí to tým ešte viac,
keď kvôli mne tú slzu vyroniac
moja mamička narieka,
mňa odev smútku oblieka. 

Ja mamu často zraňujem
a hneď to i zároveň ľutujem,
ba niekedy si neuvedomujem,
že jej tak kruto ubližujem.

Zlomené srdiečka pociťujem,
vtedy, keď kruto zarmucujem,
to moje a to najsladšie mamine,
neskoro však zistím, že som na vine. 

Poluvsianska skalná ihla

Najstaršia vyhlásená prírodná pamiatka 
nášho regiónu (v minulosti chránený prírodný 
výtvor) sa nachádza v Poluvsí. Skalná ihla 
sa zvetraním oddelila od masívu blízkych 
dolomitových skál.

Predmetom ochrany skalnej ihly chránenej 
od roku 1965 je jej jedinečná krajinárska 
a estetická hodnota, ako aj bohatá vegetácia 
viazaná na vápence.

Počas jarnej údržby bola nanovo osadená 
informačná tabuľa pri skalnej ihle a vyčistené jej 
okolie.

Deň Matiek
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci so Základnou školou a Radou rodičov pripravuje 

pre naše matky, babky, staré mamy slávnostný program pri príležitosti ich sviatku – Dňa 
matiek. Program sa uskutoční 13. mája 2008 o 15.00 h vo veľkej sále MsÚ Rajecké Teplice 
a predstavia sa žiaci materskej a základnej školy.

Všetky mamy srdečne pozývame!
Mestská knižnica ku Dňu matiek vyhlásila súťaž pre deti základnej školy o najkrajšiu báseň o mamič-

ke. Niekoľko básničiek našich detí zverejňujeme. 
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Kalendárium Kultúrneho leta 2008
v Rajeckých Tepliciach

Mesto Rajecké Teplice pre vás pripravilo širokú paletu kultúrnych, športo-
vých a spoločenských akcií počas Kultúrneho leta, ktoré začne 31. 5. 2008 
a končiť bude 31. 8. 2008. Už tradične sa kultúrne leto začne Hodovými 
slávnosťami, ktoré budú tento rok 31. 5. – 1. 6. 2008. Počas tohto víkendu 
mesto organizuje medzinárodný šachový turnaj, slávnostný koncert nášho 
spevokolu Chor Cordis Jesu, zabaviť sa budete môcť pri hudbe dychovky 
Varínčanka, ale aj pri piesňach Otta Weitera. Deti si počas hodového víkendu 
prídu na svoje vďaka ukážkam policajnej práce, rôznym hrám a súťažiam. 
K hodovým slávnostiam neodmysliteľne patrí aj hodová svätá omša. Kultúrne 
leto bude pokračovať celoslovenským festivalom v hre na akordeón Euro 
Musette a Golden Tango 2008, ktorý sa uskutoční 13. 06. 2008. Posledný 
júnový víkend bude patriť futbalu – konkrétne Medzinárodnému futbalovému 
turnaju RAJ CUP. V rámci tohto víkendu pripravujeme pre mladých podvečer 
s Hip-hipom spojený s ukážkami tancov, učením krokov od profesionálov 
a večernou diskotékou. 4. – 5. júl 2008 bude patriť hodom v Poluvsí a osla-
vám 80. výročia DHZ Poluvsie. Počas kultúrneho leta si prídu na svoje 
priaznivci folklóru, country, humoristky Maje Velšicovej, skupiny Polemic, 
či Komajota. Počas leta nás čaká Cyklistické kritérium ulicami mesta, ale 
aj Tenisový turnaj. 
Letné slávnosti (posledný júlový víkend: 26. – 27. 7. 2008) sa aj tento rok nesú 
v znamení rozmanitosti štýlov a žánrov, aby si každý obyvateľ a návštevník 
Rajeckých Teplíc našiel v programe to svoje „pravé orechové“. Za všetkých 
účinkujúcich spomeniem Zdenku Prednú, skupinu Desmod, zábavný program 
Ivana Mládka, Stredoslovákov. 
S programom sa budete môcť bližšie oboznámiť prostredníctvom letákov, 
ktoré obdrží každá domácnosť. Veríme, že pripravovaný program bude pre 
vás príležitosťou na oddych a odreagovanie.

Tri otázky pre primátora
1. Ako vyriešiť problém so znečis-
teným parkoviskom pri kúpalisku 
Laura?
Vedenie mesta rokovalo s vedením 
Slovenskej správy ciest vo veci 
zlepšenia terajšieho stavu čistoty na 
parkovisku pri kúpalisku Laura. 
Boli navrhnuté riešenia:
a. doplnenie dopravného značenia 
(zákaz parkovania kamiónov a ná-
kladných áut)
b. navrhnutie spôsobu refundácie 
nákladov na čistenie, ktoré bude za-
bezpečovať mesto Rajecké Teplice 
(zber, odvoz odpadkov).
2. Aká je budúcnosť amfiteátra 
v Rajeckých Tepliciach?
Pozemok, na ktorom sa nachádza am-
fiteáter, je vo vlastníctve Slovenských 
liečebných kúpeľov. Vlastník pozemku 
chce v budúcom období tento priestor 
využiť na rozšírenie služieb kúpeľníc-
tva, čo je zakotvené aj v aktualizácii 
územného plánu mesta. Samospráva 
bez súhlasu vlastníka pozemku ne-
môže zmeniť terajší stav.
3. Čo nového v riešení rekonštruk-
cie námestia?
Prebieha rokovanie so spracovateľom 
projektovej dokumentácie námestia 
a širšieho okolia v spolupráci s ve-
dením SLK, a. s. a orgánmi mesta. 
Výsledkom týchto rokovaní bude pred-
loženie štúdie námestia na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v mesiaci 
máj 2008 a na verejnú diskusiu ob-
čanom. Po schválení uvedenej štúdie 
pristúpi spracovateľ k vypracovaniu 
projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie a následne pre stavebné 
povolenie. Pripravujeme projekt z ROP 
z prostriedkov EÚ prostredníctvom 
výzvy regenerácie sídiel MVRR.

Aktualizovanie - územný plán mesta Rajecké Teplice
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 2/2008 na svojom zasadnutí dňa 27. 3. 2008 schválilo zmenu a do-

plnok č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice a Všeobecné záväzné nariadenie č. 48/2008 
o záväznej časti zmeny a doplnku č. 7 územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice.

Týmto doplnkom sa schválilo 43 lokalít v rámci územia mesta, v ktorých sa vytvorí priestor pre rozvoj bytovej 
výstavby, podnikateľských aktivít, občianskej vybavenosti a rozšírenie kúpeľných služieb v meste.

Z tých najdôležitejších vyberáme:
rozšírenie kúpeľného domu Aphrodite, Skalka, nový liečebný dom pri liečebnom dome Malá Fatra, hospodár-

sky dvor Slovenských liečebných kúpeľov, Motel pri Rajeckej ceste, športovo-rekreačné plochy a Motel v Poluvsí, 
obytná zóna pre výstavbu rodinných domov Poluvsie – juh a Poluvsie pod vodojemom, čerpacia stanica PHM 
a parkovisko, vytvorenie nových miestnych komunikácií, cintorín Poluvsie. 

Správa o odpadoch v meste
Za rok 2007 mesto Rajecké Teplice vyprodukovalo 890,96 tony komu-
nálneho odpadu. 
Vďaka pochopeniu občanov, že je potrebné separovať, sa vyzbieralo:
plasty 5,45 tony, sklo 55,3 tony, papier 5,1 tony, opotrebované pneumatiky 0,6 
tony, kovy 4,2 tony, zmiešané obaly 2,6 tony, kompozitné obaly (tetrapaky) 
0,4 tony, vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,7 tony.
Nebezpečný odpad – batérie a akumulátory 1,3 tony, vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia 4,4 tony, oleje, tuky 60 litrov, farby 0,4 tony, vyradené 
zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky) 1,1 tony. 
Mesto Rajecké Teplice dňa 29. 3. 2008 uskutočnilo zber elektronického, 
elektrického a nebezpečného odpadu po uliciach tzv. zvozom.
Pri zbere sa vyzbieralo nasledujúce množstvo komodít: vyradené elektrické 
zariadenia 2,82 tony, žiarivky 100 ks. 
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