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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 5, december 2009

Pred oknom, za oknom 
stojí Mikuláš ...

V Rajeckých Tepliciach sa nestratíte
Mesto Rajecké Teplice realizovalo projekt „U nás sa nestratí-

te“. Jeho hlavným cieľom je skvalitniť služby v oblasti cestovného 
ruchu vybudovaním dvoch informačných tabúľ s mapou. 

Tabule sú umiestnené na dvoch miestach – Námestie SNP 
a bezprostredné okolie jazierka – známej turistickej atrakcie. 
V nich bude môcť každý návštevník a obyvateľ mesta nájsť zá-
kladné informácie o atraktivitách mesta, aktuálnych podujatiach, 
dôležitých inštitúciách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach. 
Projekt bol realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho 
kraja.                                                                                - er -

... a v nedeľu 6. decembra 2009 
stál aj na Námestí SNP v Rajeckých 
Tepliciach. S balíčkami pre deti mu 
prišli pomôcť aj anjel a čert. Blížiace 
sa Vianoce bolo cítiť na každom kroku, 
na každej tvári. Sviatočnú atmosféru 
dotvárali medovníčky, svietniky, pagá-
če, vianočný punč a množstvo milých 
drobností, ktoré v spolupráci s mestom 
pripravili Únia žien Slovenska a Občian-
ske združenie Kultúra. 

Za pomoc pri realizácii akcie 
ďakujeme: Reštaurácia Alan, 
Reštaurácia Koliba, firma Destaf

                                                   - er -

Zastaňme a stíšme sa počas uponáhľaných dní, 
keď balíme darčeky a vešiame bohatú svietiacu 
nádheru na vianočné stromčeky.

Skúsme vnímavosťou a toleranciou vlastnou 
našim prastarým matkám a otcom naplniť svoju 
myseľ. Pripomeňme si, že všetko to nádherné a sväté, 
čo tvorí pravú podstatu Vianoc, a čo nás na Štedrý 
večer dojíma, sa predsa odohralo v chudobnej bied-
nej maštaľke.   

Nech láska, pokoj svätej noci
tichúčko príde k Vám
a v novom roku veľa zdravia
a veľa šťastia želá Vám

 Peter Dobeš, primátor mesta,
 poslanci mestského zastupiteľstva,
 zamestnanci mestského úradu
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XXI. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 8/2009 XXI. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 5. 11. 2009 vyberáme:

I.   BERIE NA VEDOMIE:
1/  Plnenie Uznesenia č. 6/2009 a č. 7/2009
2/  Napĺňanie a čerpanie rozpočtu Mesta Rajecké Teplice po III. Q/2009
3/  Návrh rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2010 – 2012
4/  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Rajecké Teplice     

na roky 2010 – 2012
5/  Správu primátora mesta o príprave Volieb do orgánov samosprávnych 

krajov 
6/  Správu vedúceho OTS o príprave mesta na zimnú údržbu 
7/  Petíciu obyvateľov Mesta Rajecké Teplice vo veci umiestnenia GSM 

vysielača v k. ú. Stránske 
8/  Žiadosť Zenit – Dušan Žeriava, Borová 21, Žilina vo veci predĺženia 

nájmu pozemku v Autokempingu Slnečné skaly

II.  SCHVAĽUJE:
1/  Koncepciu Centra voľného času Rajecké Teplice na roky 2010 – 2011
2/  Štúdiu rozšírenia objektu čerpacej stanice na pozemku p. č. KN 846, 

847 v k. ú. Rajecké Teplice pre VOMS s. r. o., Stráža 260 

III.  ZAMIETA:
1/  Žiadosť EUB s. r. o., Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš vo veci 

osadenia Trafostanice
          

IV.  UKLADÁ: 
1/  MsÚ vyzvať žiadateľa EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš     

o osadenie navrhovanej trafostanice TS Dielček podľa schváleného 
ÚPN SÚ Rajecké Teplice 

V.  ODPORÚČA: 
1/  Primátorovi mesta rokovať so starostom Obce Stránske vo veci ukončenia 

nájmu pozemku, na  ktorom je umiestnený GSM vysielač, za účelom 
ochrany zdravia obyvateľov v okolitých nehnuteľnostiach

VI.  SÚHLASÍ:
1/  S odpredajom časti pozemku p. č. CKN 383/1 v k. ú. Rajecké Teplice 

pre Spoločenstvo vlastníkov bytov Ul. Pionierska 183/5, 013 13  Rajecké     
Teplice za účelom výstavby výťahovej šachty. Odpredaj sa uskutoční 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
za podmienky, že si žiadateľ na vlastné náklady vyhotoví GP a znalecký 
posudok.

OPRAVA
V minulom čísle Spravodajcu 

sme na 1. strane v článku 100. 
výročie posvätenia kostola uviedli 
ako zberateľa fotografií p. Milana 
Remenca. V skutočnosti nám 
fotografie zapožičal p. Jozef 
Remenec. Obidvom pánom sa 
za mylnú informáciu ospravedl-
ňujeme.                          - mv -

OZ Kultúra - Klub 
mladých - Domček

(Komunitné centrum) v Rajeckých 
Tepliciach otvorené pre mládež
piatok:  17.00 - 22.00 – čajovňa
sobota: 17.00 - 22.00 – klub dobro-
        voľníkov
nedeľa: 17.00 - 22.00 – čajovňa
             - kk -

OZNAM
MESTSKEJ  KNIŽNICE

Mestská knižnica v Rajeckých 
Tepliciach oznamuje svojim čitate-
ľom, že vo vianočnom období bude 
knižnica zatvorená a to v čase od 
21. 12. 2009 do 8. 1.  2010.  

Mestská knižnica bude opäť 
otvorená v pondelok 11. 1. 2010 
v nezmenených otváracích hodi-
nách.                                - dl -

Prenájom sporiteľne
Mesto Rajecké Teplice ponúka 

do prenájmu uvoľnený priestor po 
Slovenskej sporiteľni v priestoroch 
mestského úradu. Záujemcovia 
hláste sa na sekretariáte úradu 
telefonicky: 041/509 90 60 alebo 
mailom:
sekretariat@rajecke-teplice.sk.
          -  er -

Sociálny referát mestského úradu informuje
Mesto Rajecké Teplice poskytovalo počas roka 2009 opatrovateľskú 

službu dvadsiatim občanom, ktorí boli odkázaní na pomoc druhej osoby. 
Starostlivosť opatrovaným zabezpečuje 6 profesionálnych opatrovateliek 
a 1 opatrovateľ v domácnosti.

Siedmim občanom z Rajeckých Teplíc a Poluvsia bola poskytnutá opatro-
vateľská služba podľa nového zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Touto cestou chceme poďakovať pracovníčkam školskej jedálne, ktoré 
počas roka pripravujú chutné obedy pre našich opatrovaných.

Taktiež ďakujeme pracovníkom penziónu RAJ, ktorí v čase letných 
prázdnin, kedy bola  školská jedáleň v rekonštrukcii, pomohli túto službu 
zabezpečiť.

            Hudeková Jana – sociálny referát

POĎAKOVANIE
Radi by sme aj touto cestou 

vyjadrili poďakovanie p. Jozefovi 
Cabalovi za veľkorysý knižný dar, 
ktorý poskytol Mestskej knižnici 
Rajecké Teplice. Tieto knihy 
prispejú ku skvalitneniu knižnič-
ného fondu našej knižnice, a tým 
aj k zlepšeniu poskytovaných 
služieb.                              - dl -
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V. mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 7/2009 V. Mimoriadneho zasadnutia Mestského zastu-
piteľstva zo dňa 5. 10. 2009 vyberáme:
I.   BERIE NA VEDOMIE:
1/  Informáciu o predpokladanom napĺňaní príjmov rozpočtu Mesta Rajecké     

Teplice do konca roka 2009
2/  Informáciu o rozpracovaných projektoch Mesta Rajecké Teplice
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta vo veci  dodržania podmienok na     

prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17, ods. 6 zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

II.  SCHVAĽUJE:
1/  Prijatie úveru od ČSOB, a. s. za účelom dočasného preklenutia nedo-

statku finančných prostriedkov pri financovaní výstavby autobusového 
nástupišťa formou  splátkového investičného úveru vo výške 238.000,00 
EUR na dobu 10 rokov 

2/  Zriadenie záložného práva v prospech ČSOB, a. s. na nehnuteľnostiach 
v majetku mesta LV č. 866: 

 a/ budova Mestskej tržnice č. súp. 17, postavenej na pozemku p. č.
     330/2 KN v k. ú. Rajecké Teplice
 b/ pozemok  p. č.  330/2 KN - zastavané plochy a nádvoria o výmere
     642 m2 v k. ú. Rajecké Teplice

       

III.  POVERUJE:
1/  Primátora mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej dokumentácie medzi 

Mestom Rajecké Teplice a ČSOB, a. s. vo veci  prijatého úveru a vlastnej      
bianco zmenky mesta

Výsledky volieb
do VÚC 2009

Ako sa hlasovalo 
v Rajeckých Tepliciach?

V Rajeckých Tepliciach sú 3 
volebné okrsky, v ktorých sa 
nachádza 2198 oprávnených 
voličov. Volieb sa zúčastni-
lo 584 oprávnených voličov. 
Volebná účasť bola v meste 
Rajecké Teplice 26,57 %.
Pre Rajecké Teplice sa víťazným 
kandidátom na župana stal Juraj 
Blanár s počtom hlasov 368.
Z kandidátov na poslancov domi-
novalo meno súčasného primátora 
Rajeckých Teplíc Petra Dobeša, 
ktorý získal 304 hlasov. Umiestnil 
sa na celkovo 10. mieste z 13 
poslancov volených v žilinskom 
obvode.
Podrobné informácie o voľbách 
získate: 
http://www.zask.sk/files/odbory/
Volby-2009/ZapisnicaKraj_5.doc
                                               - er -

Postup odhŕňania ulíc v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí

04,00 – 05,00  Výjazd z garáže OTS, Pionierska – pravá strana, Školská – pravá strana, 

  Farská + autobusové nástupište

05,00 – 06,00  Školská – ľavá strana, Pionierska – ľavá strana, školská jedáleň, 

  Osloboditeľov, Zátočná

06,00 – 07,00 Za dielom, Gabčíkova, Riečna, Poluvsie – hlavná cesta až ku družstvu

07,00 – 08,00 Poluvsie – k cintorínu, Poluvsie – otočňa, Poluvsie – ulička k p. Majerčíkovej, 

  Poluvsie – ulička k p. Sršníkovi – Skotňa, Poluvsie – ulička pri kríži smerom 

  na Stránske, Poluvsie ulička k LELE pri hlavnej ceste

08,00 – 09,00 Čížova, Gabčíkova, Zábrežná, Dolná, Súľovského

09,00 – 10,00 Ľ. Štúra, Pri Bystričke, K. Kašjaka, Lúčky, Lúčna

10,00 – 11,00 1. mája, Štefánikova, K cintorínu, Partizánska, Parkovisko – námestie

11,00 – 12,00 30. apríla, Kvetná, IBV vrchy, Lesná, Pionierska – bytovky

Podľa potreby chatové oblasti Dielnice a Medzihorská. Poradie údržby jednotlivých ulíc je 
stanovené podľa dopravného významu (autobusové spoje), intenzity dopravy, potreby záso-
bovania, zabezpečenia zdravotnej a požiarnej služby a iných územných okolností. V prípade 
kalamity bude zriadená dispečerná služba, ktorá riadi kalamitnú situáciu. Odhŕňanie ulíc 
sa začína od 4,00 h a je ukončené o 22,00 h, chodníkov od 6,00 h rannej.             - šp -

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY



– 4 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

STRETNUTIA – PRIJATIA – ROKOVANIA
− účasť na konferencii „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky“ 

Rajecké Teplice 2009 
− odhalenie pamätnej tabule na hoteli Slovakia k 20. výročiu nežnej revolúcie 

+ účasť na konferencii
− účasť na národnej konferencii pod záštitou Ministerstva financií SR ohľa-

dom zavedenia širokopásmového internetu v Rajeckej doline 4.11.2009
− účasť na zasadnutí prezídia Euroregiónu Beskydy 5. 11. 2009
− účasť na konferencii „Destinačný manažment v Euroregióne Beskydy“ 

dňa 5. 11. 2009
− konferencia Slovensko-České Ekonomické fórum 
− rokovanie vo veci prenájmu a zámeru prevádzky chata u Kamaráta
− snem Fóra života
− Školenie – voľby do VÚC v Žiline
− valné zhromaždenie Združenie obcí Rajeckej doliny
− príprava mestskej rady a MsZ
− prijatie poľskej delegácie z Gminy Wilamowice
− preventívno-taktické cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru
− úprava povrchovej vrstvy cesty do doliny Čížová posypovým materiálom
− príprava kolaudácie autobusovej stanice
− zabezpečenie podkladov k príprave zmluvy na rekonštrukcii základnej 

školy
− rokovanie s vedením SLK a. s. Rajecké Teplice
− zabezpečenie volieb do VÚC ŽSK
− rokovanie o priebehu prípravy podania žiadosti na širokopásmový internet 

v Rajeckej doline
− prijatie delegácie z partnerského holandského mesta EPE
− účasť na slávnosti Európskej ceny umenia pre akademického maliara 

Štefana Pelikána v Lietavskej Lúčke
− členská schôdza a vianočné posedenie  Združenia zdravotne postihnutých 

Nádej
− vianočné stretnutie klubu seniorov
− osadenie informačnej tabule s mapou mesta a atraktivitami Žilinského 

kraja v oblasti cestovného ruchu
− oslava sv. Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka s vianočnými 

trhmi
− rokovanie mesta Rajecké Teplice so zástupcom chatovej osady Dielnice 

o jej ďalšom rozvoji za účasti obce Zbyňov  
− uvedenie novej autobusovej stanice do prevádzky zmenou cestovného 

poriadku SAD dňom 13. 12. 2009

Spoločenská kronika
Narodení

Martina Giablová             01. 9. 2009

Marek Radoslav Michal  07. 10. 2009

Sofia Amelia Lenárdová  19. 10. 2009

Adam Macko                  29. 10. 2009

Paulína Knapcová          15. 11. 2009

Manželstvo uzavreli
Silvia Janurová

Peter Lihocký  26. 09. 2009

Lenka Marenčíková

Miroslav Martiniak  09. 10. 2009 

Silvia Brodňanová

Samuel Knapec  10. 10. 2009

Daniela Bohdalová

Ivan Dudáš  17. 10. 2009

Opustili nás
Paulína Majerčíková  24. 09. 2009

MUDr. Vladimír

Kapasný 28. 09. 2009

Ján Pekara 16. 10. 2009

Jakub Očko  22. 10 2009

Jozefa Jančuchová  01. 11. 2009

Jozef Piala 02. 11. 2009

Michal Piala 08. 11. 2009

Gejza Knoško  09. 11. 2009

Ján Štaffen 19. 11. 2009

Ing. Peter Suchoň 22. 11. 2009

Božena Štajnigerová 23. 11. 2009

POĎAKOVANIE
Vážený pán primátor, pán Dobeš,
touto cestou novín Spravodajca mesta Rajecké Teplice sa chceme 

my, dôchodcovia Rajeckých Teplíc a Poluvsia, srdečne poďakovať za 
milé privítanie a pohostenie na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach 
dňa 20. 10. 2009. Ďakujeme za slová úcty k starým ľuďom a za prí-
pitok zlatistým mokom vína a pohostenie. Tak isto ďakujeme pani 
učiteľkám, ktoré naučili svojich žiakov a žiačky vystúpenie a prednes 
milých slov k starším a za celý program. Ďakujeme i obsluhe – vese-
lým slečnám a dámam, ktoré rozdávali svoj úsmev a pohostenie po 
stoloch a po celej sále. Ešte raz srdečne ďakujeme.

             Martin Kianička

POĎAKOVANIE
Ďakujeme dôstojnému pánu 

farárovi M. Čerňanskému, dôstoj-
nému pánu kaplánovi V. Tomášovi 
i speváckemu zboru za dôstojnú 
rozlúčku s naším milovaným 
manželom, otcom a starým otcom 
MUDr. Vladimírom Kapasným

Zároveň ďakujeme priate-
ľom, známym a spoluobčanom 
za účasť, prejavenú sústrasť 
i kvetinové dary.

S úctou smútiaca rodina

BÁSNIČKA
 Nech sa vám vždy dobre darí,
 nech máte vždy úsmev v tvári.
 Nech sa vám radosti množia,
 nech vás chráni ruka Božia.
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1. Zmenou cestovného poriadku SAD dochádza 
k premiestneniu autobusových stanovíšť z ná-
mestia k železničnej stanici. Aké boli na to dô-
vody?

 Už v minulosti sme uvažovali ako vyriešiť autobuso-
vú dopravu, aby nebola v centre kúpeľného mesta. 
Vhodná plocha veľkosťou a najbližšie k centru  bola 
jedine pri železničnej stanici, ku ktorej sa dá poho-
dlne pešo dostať cez kúpeľný park alebo Farskú 
ulicu. Tento krok bol nevyhnutný kvôli ďalším roz-
vojovým zámerom mesta – konkrétne budúcoročnej 
rekonštrukcii námestia. Mala by sa začať v jarných 
mesiacoch.

2. Spomínané investičné akcie stoja určite značnú 
sumu peňazí. S akými zdrojmi financovania mesto 
uvažuje?

 Je dôležité povedať, že obe akcie sú vzájomne pre-
pojené a bez vylúčenia dopravy z centra a prelože-
nia nástupišťa nie je možné pristúpiť k rekonštrukcii 
námestia. V prvom rade sme sa snažili nájsť na obe 
investičné akcie zdroje financovania z fondov EÚ. 
Vzhľadom na to, že z týchto fondov nebolo možné 
financovať preložku stanice, museli sme ju hradiť 
z vlastných zdrojov. Investícia zahŕňa majetkovo-
právne vysporiadanie časti pozemkov, geometrické 
zameranie, prekládku inžinierskych sietí, vybudovanie 
splaškovej a dažďovej kanalizácie, rozšírenie verej-
ného osvetlenia a vybudovanie asfaltovej plochy pre 
autobusy i chodníkov pre chodcov. 

 Financovanie rekonštrukcie námestie bude z prostried-
kov EÚ – Regionálneho operačného programu 
– Regenerácia sídiel. V júli tohto roka mesto podalo 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 

Stretávame pekných mladých ľudí. Prechádzajú 
okolo nás a my s úľubou  na nich pozrieme.

Ale krásni sú aj starší ľudia. Každý vek má svoju 
krásu a svoje poslanie. Aj staroba.

Ešte vždy môžeme byť užitoční – lepšie chápať 
zmysel života, rozdávať spomienky, skúsenosti, tešiť 
sa z múdrostí srdca, pomáhať s vnúčatami a ďalšie 
aktivity, ktoré nám dovolí zdravie a vek.

Pravej civilizácii je vlastné ctiť si starších ľudí, 
stretávať sa s nimi, počúvať ich, učiť sa z ich múdros-
ti. Stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
pripravené na MsÚ je svedectvom, že tak to cítia 
aj naši zvolení zástupcovia: primátor, poslanci 
mestského zastupiteľstva, zamestnanci úradu, ale 
aj naši kňazi, riaditelia a učitelia MŠ a ZŠ – všetci, 
ktorí pre nás starších pripravili milé stretnutie so 
sv. omšou na úvod. Potešili nás milé, chápavé slová 

Štyri otázky pre primátora mesta
a táto žiadosť bola schválená. Bude zrekonštruova-
ná dlažba a priľahlé plochy, pribudne tu nová zeleň, 
fontána, lavičky, osvetlenie, parkovacie miesta.

3. Spomínate parkovacie miesta. Je všeobecne 
známe, že všetky mestá majú problém s parkova-
ním. Ako sa s touto otázkou plánujú vysporiadať 
Rajecké Teplice?

 Mesto má vypracovaný pasport parkovacích miest. Pre 
krátkodobé parkovanie bude určitý počet parkovacích 
miest v centre mesta. V areáli autobusovej stanice je 
vybudovaná parkovacia zóna pre zájazdové autobu-
sy. Bude potrebné využívať pozdĺžne parkovanie na 
miestnych komunikáciách a priestor  za zdravotným 
strediskom.

 Zamýšľame sa nad vytvorením záchytného parko-
viska na ceste od Rajca, pri Porubskom potoku, pri 
viadukte. Zo záchytného parkoviska by sa návštev-
níci dostali pešo lipovou alejou, ktorej revitalizáciu 
tiež plánujeme, až do priestorov kúpeľného parku. 
Problémom je majetkovoprávne vysporiadanie tohto 
priestoru. 

4. V súvislosti s premiestnením stanice sa mnoho 
ľudí pýta na zmeny v cestovnom poriadku.

 Cestovný poriadok sa zásadným spôsobom nemení. 
Všetky autobusy, ktoré idú do Rajeckých Teplíc alebo 
prechádzajú cez mesto so zastávkou v meste, budú 
chodiť aj naďalej. Všetky autobusy budú stáť na novej 
autobusovej stanici. Na Námestí SNP budú ponecha-
né zastávky na Kuneradskej ceste pri Hoteli Veľká 
Fatra na obec Kunerad a späť. Autobusy z oboch 
smerov budú zachádzať tiež na autobusovú stanicu. 
Zmeny sa nedotknú ani školského autobusu, ktorý 
premáva po Ulici osloboditeľov.   

                                                                             - er -

SENIORI ĎAKUJÚ
príhovorov p. primátora a p. kaplána, slová uznania, 
chápania a vďaky nielen nášmu veku, ale aj práci 
a povzbudenie do ďalších dní a rokov nášho života. 
Po peknom programe detí a žiakov našich škôl, po-
sedení a občerstvení sme sa príjemne porozprávali 
aj s ľuďmi, s ktorými sa často ani nestretneme. Za 
všetko patrí vám, ktorí ste sa podieľali na príprave 
stretnutia, naše úprimné a srdečné Ďakujeme.

A my, seniori, tešme sa z toho čo máme. 
A čo máme? Predsa život, môžeme myslieť, 
chodiť, radovať sa, rozdávať lásku a tiež aj 
stretávať sa v Senior klube, ktorý je tu pre 
všetkých. Vychutnávajme si túto etapu nášho 
života ako dar. 

Zaspievajme si ako za mlada, nech je okolo nás 
dobrá nálada. 

         Eliška Smiešková, predseda klubu
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1. Rekonštrukcia Námestia SNP – Regionálny 
operačný program (ROP) – regenerácia sídiel

 Žiadosť bola podaná v júli 2009. Na základe infor-
mácií uverejnených na oficiálnej internetovej stránke 
www.ropka.sk môžeme konštatovať, že žiadosť bola 
schválená. Rekonštrukcia je naplánovaná na roky 
2010 – 2011.

2. Autobusové nástupište pri železničnej stanici
 Nevyhnutnou súčasťou procesu rekonštrukcie ná-

mestia je premiestnenie autobusového nástupišťa. 
Od 13. decembra je autobusová stanica preložená 
na Farskú ulicu pri železničnej stanici.

3. Rozšírenie kanalizácie – projektová dokumen-
tácia + žiadosť – Operačný program životné 
prostredie

 Na základe štúdie dobudovania splaškovej kanalizá-
cie sa zhodnotil súčasný stav, príprava na ďalšie kroky 
a definovanie priorít v tejto oblasti. Prípravné práce 
pre stavebné povolenie prebehli v 2 etapách. Bolo 
vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
pre 1. etapu. Prebehli geodetické práce, pripravuje 
sa projektová dokumentácia pre 2. etapu.

4. Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy 
– Regionálny operačný program – infraštruktúra 
vzdelávania

 Žiadosť bola podaná v júli 2009. Na základe infor-
mácií uverejnených na oficiálnej internetovej stránke 
www.ropka.sk môžeme konštatovať, že žiadosť bola 
schválená. Rekonštrukcia je naplánovaná na roky 
2010 – 2011.

5. Príprava projektovej dokumentácie pre projekt 
Domov dôchodcov

 Vybudovanie Domova pre seniorov je jedným z dôle-
žitých zámerov mesta. V súčasnosti je vypracovaná 
štúdia, ďalším krokom bude vypracovanie projekto-
vej dokumentácie, na ktoré mesto hľadá finančné 
prostriedky.

6. Vybudovanie detského ihriska
 V marci 2009 mestské zastupiteľstvo schválilo štú-

diu detského ihriska na Lúčnej ulici. V súčasnosti 
sa tento pozemok nevyužíva. Na ihrisku bude nie-
koľko nových mobiliárov (preliezačiek, hojdačiek, 
pieskoviská, lavičky, stojan na bicykle, vysadí sa 
nová zeleň). Ihrisko bude oplotené, aby sa predišlo 
vandalizmu a neželaným vstupom zvierat.  Mesto 
začalo v tejto veci konať: bola vypracovaná projektová 
dokumentácia a súhlas s drobnou stavbou. Vzhľadom 
na finančnú situáciu sa realizácia detského ihriska 
odložila na neskoršie obdobie.

7. Rekonštrukcia a modernizácia KD v Poluvsí
 KD Poluvsie dostalo v roku 2009 nový vzhľad. 

V celom objekte boli vymenené okná a dvere. 
Komplexne sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, 
všetky priestory boli vymaľované. Súčasťou rekon-

AKO NAPREDUJE NAŠE MESTO
V prvom tohtoročnom čísle Spravodajcu sme Vás informovali o prioritách mesta v oblasti investičných 
aktivít. Na sklonku roka dovoľte stručnú bilanciu a vyhodnotenie jednotlivých zámerov mesta.

štrukcie bola úprava javiska a nové lavice v exteriéri 
kultúrneho domu.

8. Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky 
v školskej jedálni 

 V roku 2009 sa zrealizovala komplexná rekonštrukcia 
vzduchotechniky v celom objekte školskej jedálne.

                                                                              - er -

AKO SA MÁME v CVČ...

CVČ RT začalo svoju činnosť koncom 
septembra 2009. Teší nás, že sme už počas 
prvého roka pôsobenia oslovili mnohé deti 
a mládež z Rajeckých Teplíc a okolia. Veríme, 
že im CVČ RT poskytuje priestor na aktív-
ne, všestranné a zaujímavé  trávenie voľné-
ho času, čoho dôkazom je aj to, že záujem 
o naše aktivity rastie.

Rok 2009 bol pre CVČ RT náročný, zvládli 
sme aj úsporný režim a o to viac sa tešíme na rok 
2010, ktorý nám prinesie vlastný rozpočet, a teda 
aj ďalšie možnosti rozvoja. CVČ RT bude zabez-
pečovať nielen činnosť záujmových útvarov, ale aj 
ďalšie príležitostné aktivity, tábory a služby pre deti, 
mládež, ako aj rodičov.

           Mgr. Andrea Čerňanská Černáková
          Riaditeľka

Stavebné úpravy 
v Dome smútku Poluvsie

V mesiacoch september a október 2009 
sa v Dome smútku v Poluvsí uskutočnili 
niektoré stavebné úpravy na skvalitnenie 
poskytovaných služieb.

Osadilo sa točivé schodisko a položila 
nová dlažba, čím sa sprístupnilo poschodie. 
Nátermi sa opravila drevená konštrukcia stro-
pu, opravili sa omietky, vymaľoval a vyčistil 
sa objekt. V okolí cintorína sa natrelo oplo-
tenie a vstupná brána a celkovo sa upravili 
stromy v hornej časti pozemku.          - mv -

Vážení občania,
Úprimne ďakujem všetkým, ktorí ma podporili 

vo voľbách do VÚC Žilinského samosprávneho kraja 
dňa 14. novembra 2009. 

                S úctou Peter Dobeš, poslanec ŽSK
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Ďakovná listina
Výbor pre medzinárodné záležitosti, menovaný mestskou 

radou  mesta Epe, Holandsko, chce vyjadriť úprimnú vďač-
nosť ľuďom a mestám Rajec a Rajecké Teplice, Slovensko, 
za ich spoluprácu počas rokov 2004 – 2009. 

Naše kontakty začali na začiatku deväťdesiatych rokov 
a boli formálne potvrdené na základe  predbežnej zmluvy 
v roku 2000 a Dohody o spolupráci na roky 2004 – 2009.

Kľúčové námety ako výmena informácií o témach ako 
je cestovný ruch, miestna samospráva, sociálne zabezpe-
čenie, otázky starostlivosti a družobné aktivity  pre mládež 
a vzdelávanie založili zaujímavé kontakty na bilaterálne  
návštevy.

Očakávame, že Rajec a Rajecké Teplice budú prospe-
rovať a ťažiť z členstva Slovenska v Európskej únii. Veľa 
šťastia do budúcnosti! 

Mrs. M. van Lente, (starostka)
Mesta Epe, Holandsko
Mr. W.J. van der Heijden,
predseda (prezident)
Výboru pre medzinárodné záležitosti
Mrs. A van Huffelen – Roffel
podpredseda (zástupca prezidenta)
Výboru pre medzinárodné záležitosti
Epe, 16. november 2009

Holandská delegácia v Rajeckých Tepliciach

Lubená z Poluvsia pri 
Prievidzi má 25 rokov

Dňa 7. 11. 2009 sa v družobnej 
obci Poluvsie uskutočnil slávnostný 
program Folklórnej skupiny Lubená 
pri príležitosti 25. výročia jej vzniku. 
Folklórne tradície sú v tejto obci hl-
boko zakorenené a stále živé. Svedčí 
o tom aj jubilejný program s názvom 
„Keď ma sobášeli“.

Našim poluvsianskym priate-
ľom prajeme veľa sily, entuziazmu 
a priestoru na uchovávanie bohat-
stva minulosti.                      - er -

Parkovanie počas 
zimnej sezóny

Bolo by ideálne, keby sa počas 
zimnej údržby ciest na cestách ne-
vyskytovali autá. 

Nie je to však možné, ale môžeme 
parkovať autá tak, aby sme čo najme-
nej bránili technickým mechanizmom 
v odstraňovaní snehu. 

Vyzývame vodičov, aby viac 
využívali parkovanie vo svojich ga-
rážach a ostatných, aby neparkovali 
na hlavných uliciach, ale na bočných 
uličkách, resp. plochách.       - mv -

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

Vážený pán Dobeš,

Ďakujem za príjemnú spoluprácu 

za posledných 5 rokov.

Prajem Vám všetko najlepšie!

Marijke van Lente

V dňoch 19. až 22. novembra 2009 navštívila Rajecké Teplice a Rajec delegácia z družobného mesta 
Epe (Holandsko). Stretli sa s primátormi oboch miest a symbolicky odovzdali ďakovný list občanom Rajca 
a Rajeckých Teplíc.  

                               - mv, aj - 
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V dňoch 28. 9. - 2. 10. 2009 sa štvrtáci základnej školy pod vedením p. učiteľky Jančovej a p. vychováva-
teľky Dikantovej zúčastnili školy v prírode v prekrásnom prostredí v Hornej Vsi neďaleko Partizánského.
Počas pobytu sa žiaci okrem učenia zúčastňovali na práci v rôznych kluboch. Chlapci aj dievčatá sa tešili nielen 
na jazdy na štvorkolke, ale zajazdili si i na koňoch. Skúšali zdolať lezeckú stenu, učili sa chytať ryby i strieľať zo 
vzduchoviek. Zasúperili si so staršími žiakmi zo Senice v športových súťažiach. Veľmi obľúbená bola aj „tanečná 
horúčka“ – tancovanie na podložkách 
podľa predlohy. Pracovali aj vo vý-
tvarnom klube, kde si sami vyrobili 
stromčeky šťastia a kofoláčikov. 
Zábavná  bola hra na firmy, kde si 
naši žiaci založili kadernícky a tetova-
cí salón, v ktorých sa snažili zarobiť 
čo najviac peňazí. V priebehu týždňa 
mali  karneval, tipovačku (zábavné 
hry a súťaže), voľbu Miss Fantázia 
a Mister Fantázie. No a každý večer 
sa končieval veselou diskotékou.
V škole v prírode žiaci súperili aj sami 
so sebou, pretože sa museli naučiť 
robiť poriadok a vedieť sa o seba 
postarať. A pretože im to šlo veľmi 
dobre, dostali na záver školy v prírode 
sladkú odmenu a malý darček.
Žiaci v škole v prírode prežili pek-
ný veselý týždeň plný zážitkov, na 
ktorý budú radi spomínať.

TÝŽDEŇ V ŠKOLE V PRÍRODE

Občianske združenie Kultúra realizuje od júla 
2009 projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska 
pod názvom „Naša šanca“.

Prvou aktivitou bola realizácia letného tá-
bora v júli 2009. Aj keď na prípravu a propagáciu 
bolo málo času, (vzhľadom na podstatné zmeny 
v združení), tábor mal úspech v duchu hesla menej 
je niekedy viac. Menší počet zúčastnených detí dá-
val väčší priestor pre individuálny prístup v práci 
dobrovoľníkov. 

Koncom júla sa uskutočnila brigáda dobrovoľ-
níkov v komunitnom centre, vyčistilo sa okolie 
a záhrada Domčeka.

Od septembra sme pripravovali prestavbu in-
teriéru klubu v komunitnom centre Domček 
na čajovňu podľa nových predstáv, v súčasnosti 
je klub otvorený 3x do týždňa pre dobrovoľníkov 
a ostatných mladých ľudí a predstavuje pre nich 
priestor pre zmysluplné trávenie voľného času (rôzne 
remeselné dielne).

Zaujímavou nepravidelnou aktivitou sú hudob-
né večery – koncerty a improvizácia na rôznych 
hudobných nástrojoch .

Jednou z hlavných tém projektu je podpora, 
šírenie a posilnenie dobrovoľníctva a v rámci pro-
jektu je pripravený vzdelávací program, ktorý 
poskytuje záujemcom informácie o dobrovoľníckych 
možnostiach na Slovensku i v zahraničí.

Tradičnou akciou združenia je príprava 
Vianočných trhov. V rámci klubu sa mladí ľudia 
v rôznych kreatívnych dielňach (batika, sviečky, 
keramika, textilné techniky) aktívne podieľajú na 
ich príprave.               Ing. Katarína Kráľová

Štvrtáci v škole v prírode

Projekt „NAŠA ŠANCA“
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Mesto dotuje miestny poplatok za komunálne odpady
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v minulom roku bol 10,98 EUR (330,80 

Sk) /osoba/rok. Poplatky nepokryli celkové náklady, vedenie mesta nechcelo zaťažovať svojich občanov 
a dotovalo tento poplatok vo výške 3,85 EUR (116,00 Sk) /osoba/rok. Vzhľadom na vývoj ekonomickej 
situácie v štáte s dopadom na mestá, obce a tiež každoročne sa zvyšujúcou produkciou odpadu sa mesto 
rozhodlo pristúpiť k neatraktívnemu, ale nevyhnutnému riešeniu – k zvýšeniu miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 14,27 EUR (429,90 Sk) /osoba/rok. Aj na-
priek tomuto zvýšeniu, poplatky opäť nepokryjú celkové náklady a mesto bude naďalej pomáhať svojim 
občanom dotáciou tohto poplatku vo výške 1,16 EUR (34,98 Sk) /osoba/rok.

Množstvá vyprodukovaného komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu 
a separovaného odpadu v tonách

Druh odpadu                Za obdobie                 1. 1. -  30. 11. 2008               1. 1. - 30. 11. 2009
Zmesový KO               435, 00    423,30 
Objemový odpad, DSO                77, 00      91,00 
Plasty (PET obaly)                   6, 30        6,30 
Papier                 15, 50      16,50 
Sklo                  41, 80      40,70 
Kovy                    0, 30        7,00 
Vyradené elektr. a elektron. zariadenia                 2, 80         1,10 
Vyrad. zar. obsah. chlór - f l uórované uhľovodíky     1, 10         0,80 
Spolu               579,80    586,70 

Zavčas rána, na svite, 
na oblohe zažiarilo čudo farbou pokryté.
Dúha je to, koľká krása!
Slniečko sa zobudilo, svoje lúče rozhodilo, 
po krajine pozerá sa.
Tam, kde v tráve rosa skvie sa, polia, lúky, lesy – raj!
Stojí domček – škôlka je to. Rýchlo sa tam ponáhľaj.
Žabky, rybky, motýliky už ich je tak akurát.
Balón z dúhy vyrobili, pridaj sa k nám kamarát.

Naša materská škola prechádza v posledných mesia-
coch mnohými zmenami. Všetky tieto zmeny prispievajú 
najmä k zvyšovaniu jej úrovne a kreditu. 

Jednou z prvých zmien je to, že z materskej školy  
sa stala „Naša dúhová škôlka“, v ktorej máme triedu  
oranžových rybičiek, modrých motýlikov, zelených žabiek 
a alokovaná trieda dostala meno žlté slniečko. Máme 
svoju webovú stránku, na ktorej si rodičia nájdu všetky 
dôležité informácie, (www.msrajecketeplice.edupage.org) 

vydávame prvé číslo nášho škôlkarského časopisu 
Dúhačik, realizujeme záujmové krúžky pod vedením 
našich šikovných pedagógov.

Okrem iného postupne vynovujeme interiér tried 
nábytkom a našou najväčšou pýchou je to, že sme zre-
novovali triedu našich predškolákov. 

Toto všetko si vyžaduje nielen naše obrovské úsi-
lie, ale aj dostatok financií. Jednými z tých, ktorí nám 
v tomto úsilí pomáhajú a tým napĺňajú sny nám a našim 
deťom, sú naši rodičia. Menovite by som chcela veľ-
mi pekne poďakovať rodine Dankovej, Uškovitšovej, 
Janurovej, Knapcovej, Kolenčíkovej a samozrejme 
rodinám našich p. učiteliek. Taktiež sa chcem poďa-
kovať aj našim dobrovoľníkom (výťažkom z hodových 
slávností v Poluvsí) a pani Grupáčovej, ktorí pomohli 
našej triede v Poluvsí.

Všetkým im patrí naša veľká vďaka!                      
            Mgr. Zuzana Chvojková,
            riaditeľka MŠ

Združenie rodičov pri Materskej škole v Rajeckých Tepliciach Vás pozýva na:

1. Reprezentačný ples Našej dúhovej škôlky. 
16. 1. 2010 o 19,00 hod. v priestoroch MsÚ v Rajeckých Tepliciach.

Vstupenka pre dve osoby je 25 Eur (večera, káva, víno). 
Zabávať nás bude hudobná skupina Disk. Hodnotná TOMBOLA 

Všetci ste srdečne vítaní! 
Predaj vstupeniek v MŠ v Rajeckých Tepliciach, tel. 041/549 38 79  a v Poluvsí 041/549 37 12

MATERSKÁ ŠKOLA JE DÚHOVÁ

- pp - 
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Himalájska „Tyrkysová bohyňa” zdolaná “
Anton Dobeš a Mi-
lan Džugan – členo-
via horolezeckého 
klubu v Rajeckých 
Tepliciach dosiahli 
26. septembra 2009 
o 15,00 h vrchol 
šiesteho najvyššie-
ho vrcholu planéty 
-  „Cho Oyu“ (8201 
m n. m). Domorodci 
horu volajú Tyrkysová 
Bohyňa. 
Na vrchol tejto hi-
malájskej osemtisí-
covky vystúpili ako 
členovia Slovenskej 
horolezeckej expe-
dície 2009. 
                        - er -
FOTO: 
Horolezci na vrchole

Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. „V Rajeckých 
Tepliciach každoročne v októbri organizujeme posedenie s občanmi nad 70 rokov.“ 

Pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším tak chceme vyjadriť 
svoju vďaku, obdiv a lásku, ktorú 
prechovávame voči našim starým 
rodičom. Posedenie s najstaršími 
bolo 20. 10. 2009. Po svätej omši 
bol pre pozvaných pripravený 
kultúrny program v spolupráci 
so základnou a materskou školou 
a centrom voľného času a spolo-
čenské posedenie s hudbou.

V mene vedenia mesta, poslan-
cov a všetkých občanov, prajeme 
našim starkým veľa zdravia, sily 
a lásky. Nech sú ešte dlho medzi 
nami šťastní a spokojní.       - er -

Foto: Seniori pri programe detí

Mesiac úcty k starším


