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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 3, júl 2010

Hodové slávnosti v Rajeckých Tepliciach
V nedeľu 13. júna sa v Rajeckých Tepliciach konali hody. Slávnostnú svätú omšu celebroval páter 

Cyprián – sprievodca pútnikov vo Vatikáne. O umelecký zážitok sa postaral Orchester z partnerského 
mesta Dolní Benešov, ktorý spieval liturgiu.

V nedeľu prebehol aj 3. ročník Hodového šachového turnaja o pohár primátora Rajeckých Teplíc.
Organizátormi podujatia boli šachový oddiel a Mesto Rajecké Teplice. Turnaj prebehol v športovom du-
chu a peknom prostredí vo vstupnej hale 
mestského úradu. Turnaja sa zúčastnilo 
46 šachistov rôzneho veku, zo Slovenska, 
ale aj z Českej republiky. Absolútnym víťa-
zom sa stal Ján Hlas z TJ Mladosť Žilina
Najlepší senior bol Ján Bakalár, TJ Inbest 
Dunajov. Ocenená bola aj najlepšia žena - 
Škrabáková Katarína, ŠK Sparta Považská 
Bystrica, ale aj najlepšie dieťa Radoslav 
Šustek, TJ Mladosť Žilina

Hodové slávnosti pokračovali 2. ročníkom 
Festivalu speváckych zborov Rajeckej doli-
ny s príznačným názvom „Spievaj Pánovi“. 
Takmer sto spevákov z piatich zborov venova-
lo 90 minút prezentácii sakrálnych piesní.

            - er -

Do Lipovej aleje 
v Rajeckých Tepliciach 

sa vracia život
7. mája sa konala prvá dobrovoľnícka 
brigáda pre obnovenie tejto storočnej 
zelenej krásavice. Vyzbierať odpadky, 
nahromadiť konáre na štiepkovanie, 
vyčistiť okolie prišlo 25 dobrovoľní-
kov. Umúdrilo sa aj počasie a tak sa 
ozdravenie Lipovej aleje naozaj začalo 
a veríme, že bude úspešne aj pokračo-
vať. Aktivity v Lipovej aleji sa uskutoč-
ňujú vďaka finančnej podpore Nadácie 
Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a. s., 
v rámci programu Zelené oázy. - es -

Mesto Rajecké 
Teplice a občian-
ske združenie 
Tilia nominovali 
do súťaže Strom 
roka 2010 „buk 
lesný červeno-
listý“. Tento buk 
rastie v parku pri 
Hoteli Skalka, má 
takmer 100 rokov 
a zaujímavý je ne-
všedným tvarom 
svojej koruny. V  
júli 2010 Nadácia 
Ekopolis vyberie 
z nominovaných 
stromov finalis-
tov súťaže. 
O priebehu súťa-
že vás budeme 
informovať.
                   - es -

Strom roka
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XXV. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 3/2010 XXV. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 6. 5. 2010 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo
I.   BERIE NA VEDOMIE:
1)  Kontrolu plnenia Uznesenia č. 2/2010
2)  Prieskum trhu vo veci prijatia úveru (námestie SNP, ZŠ, projektová doku-

mentácia „Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Modernizácia Centra kultúry 
vo Wilamowiciach a oddelenia kultúry Mesta Rajecké Teplice na účely 
medzinárodnej spolupráce)

II.  SCHVAĽUJE:
1)  Uzatvorenie Dohody o stavebných úpravách a pevnom zabudovaní ve-

cí s firmou Libex s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina, zastúpenou Ing. 
Helenou Cvachovou v objekte chata č. súp. 75 na pozemku p. č. C KN 
120/2 v k.ú. Rajecké Teplice podľa článku V. Zmluvy o nájme č. 121/2009 
zo dňa 14. 7. 2009 

2)  Prenechanie pozemku p. č. C KN 621/2 v k.ú. Poluvsie do nájmu     
Športovému klubu Poluvsie, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko 
ide o prenájom za účelom športového vyžitia detí a mládeže mesta Rajecké 
Teplice a preto sa  nevzťahuje na tento prípad ustanovenie odsekov 1–3 
a 5–7 § 9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

3)  Prenájom pozemku p. č. C KN 621/2 o výmere 6000 m2 v k. ú. Poluvsie     
Športovému klubu Poluvsie za účelom vybudovania a prevádzkovania 
bicrosovej dráhy za cenu 1,- EUR ročne na dobu určitú od 1. 6. 2010 do 
31. 5. 2015

III.  POVERUJE: 
1)  primátora mesta k podpísaniu Dohody o stavebných úpravách s firmou     

Libex s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina

XXVI. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 4/2010 XXVI. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 27. 5. 2010 vyberáme:
Mestské zastupiteľstvo
I.  BERIE NA VEDOMIE:
1)  Kontrolu plnenia Uznesenia č. 2/2010
2) Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta vo veci dodržania podmienok na 

prijatie návratných a nenávratných zdrojov financovania pre projekty: 
a) Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké 

Teplice
b) Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice
c) Modernizácia Centra kultúry vo Wilamowiciach a Oddelenia kultúra 

Mesta Rajecké Teplice na účely medzinárodnej spolupráce 
d) Vypracovanie Projektovej dokumentácie „Rozšírenie splaškovej ka-

nalizácie Rajecké Teplice – 2. etapa“ v zmysle § 17 ods. 6 Zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

3)  Informáciu primátora mesta o zmluve „Partnerstvom k podpore cestovného 
ruchu turistickej destinácie Žilina v rámci výzvy ROP 3.2 b-2010/01

4)  Plán aktivít ZO Únia žien Slovenska Rajecké Teplice
5)  Informatívnu správu náčelníka Mestskej polície k odchytu túlavých psov 

na území Mesta Rajecké Teplice, o možnosti parkovania na území mesta 
počas výstavby námestia

pokračovanie na strane 3

Pozor na falošné 
finančné zbierky

V poslednom období sme boli viackrát 
upozornení, že po bytoch, či zdravot-
níckych inštitúciách sa pohybujú oso-
by, ktoré vyberajú finančný príspevok 
od ľudí pre činnosť neziskovej orga-
nizácie Áno pre život. Vieme, že sa 
to udialo v Rajci a v Žiline, možno aj 
na iných miestach. Z tohto dôvodu 
vydávame pre verejnosť vyhláse-
nie, v ktorom sa dištancujeme od 
takýchto spôsobov. 
Verejné zbierky musia byť vždy 
povolené príslušným úradom, 
či už Obvodným úradom alebo 
Ministerstvom vnútra. Dobrovoľníci 
vykonávajúci zbierku by sa mali 
vedieť takýmto potvrdením preuká-
zať. Organizátori verejnej zbierky sú 
zároveň povinní oznámiť verejnosti 
prostredníctvom médií povolenie 
o vykonaní zbierky. Taktiež po ukon-
čení zbierky je organizátor povinný 
zverejniť jej výnos. 
Z tohto dôvodu žiadame ľudí, aby 
v žiadnom prípade neposkytovali 
finančné prostriedky pochybným 
osobám, ktoré to chcú využiť iba 
vo svoj prospech a zároveň svojím 
činom poškodzujú dobré meno na-
šej organizácie. 

Mgr. Anna Verešová
štatutárna zástupkyňa
Áno pre život n. o. R. Teplice

Teologické dni
V priestoroch mestského úradu sa 
26. – 27. mája tohto roku konali 
Teologické dni. Viac ako 130 kňa-
zov z celej Žilinskej diecézy sa zišlo 
v Rajeckých Tepliciach, aby rokovali 
o závažných otázkach týkajúcich sa 
cirkvi vo vzťahu k postaveniu rodiny 
v súčasnom svete, ako aj ďalších 
odborných tém týkajúcich sa života 
v cirkvi. Podujatia sa zúčastnil žilinský 
biskup, jeho excelencia Tomáš Gális, 
ktorého prijal primátor mesta Peter 
Dobeš.                                      - er -

Prosba
Prosíme občanov o disciplinovanosť 
v súvislosti so separovaným zberom 
PET-fliaš. Vo vreciach nesmie byť 
iná separovaná komodita – iba PET 
fľaše.                                      - pp -
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II.  SCHVAĽUJE:
1)  Obmedzenie verejnej autobusovej dopravy na ceste I/64 v úseku od že-

lezničného priecestia po križovatku s Kuneradskou cestou s výnimkou 
školského autobusu na Ul. Osloboditeľov 

2)  Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Rajecké Teplice“, 
ktorý je realizovaný Mestom Rajecké Teplice

3)  Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Mesta Rajecké Teplice“, po schválení žiadosti o NFP 

4)  Zásady odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov 
komisií Mesta Rajecké Teplice

5) Prijatie splátkového úveru od ČSOB, a.s. za účelom financovania projektov 
z EÚ (vlastné zdroje) v celkovej výške 212.000,- EUR na dobu 10 rokov so 
zabezpečením vlastnou bianco zmenkou. Spôsob čerpania od podpisu 
zmluvy s príslušným riadiacim orgánom do termínu ukončenia projektov: 
a) Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké 

Teplice
b) Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice
c) Modernizácia Centra kultúry vo Wilamowiciach a Oddelenia kultúry 

Mesta Rajecké Teplice na účely medzinárodnej spolupráce 
d) Vypracovanie Projektovej dokumentácie „Rozšírenie splaškovej ka-

nalizácie Rajecké Teplice – 2. etapa“ 
6)  Prijatie preklenovacieho úveru za účelom prefinancovania projektu 

„Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké 
Teplice“ vo výške 311.800,- EUR od ČSOB, a.s.. Spôsob čerpania po-
stupne od podpisu zmluvy s dodávateľom stavby do termínu ukončenia 
projektu. Doba trvania úveru 24 mesiacov so zabezpečením vlastnou 
bianco zmenkou.

7)  Prijatie preklenovacieho úveru za účelom prefinancovania projektu 
„Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice“ vo výške 218.400,- EUR od 
ČSOB, a.s. Spôsob čerpania postupne od podpisu zmluvy s dodávateľom 
stavby do termínu ukončenia projektu. Doba trvania úveru 14 mesiacov 
so zabezpečením vlastnou bianco zmenkou.

8)  Prijatie preklenovacieho úveru za účelom prefinancovania projektu Sk-l 
„Modernizácia Centra kultúry vo Wilamowiciach a Oddelenia kultúry 
Mesta Rajecké Teplice na účely medzinárodnej spolupráce“ vo výške 
24.200,- EUR. Spôsob čerpania postupne od podpisu zmluvy s riadiacim 
orgánom do termínu ukončenia projektu. Doba trvania úveru 18 mesiacov 
so zabezpečením vlastnou bianco zmenkou.

9)  Odovzdanie objektu „Prekládka, zhybka STL plynovodu DN 200 PNO 1 
MPa“, zrealizovanú za celkovú cenu 6 306,53 EUR, zaradenú do majetku 
Mesta Rajecké Teplice a to bezodplatne.

10) Žiadosť Mariána Slaboňa, bytom: Segnerova 3400/4, Žilina o vyjadrenie 
k technickému riešeniu odvodňovacieho žľabu v k. ú. Poluvsie pri komu-
nikácii p. č. KNC 1238/1 na náklady žiadateľa 

11) Prerušenie vypracovania ÚP zóny vo vnútornom kúpeľnom území mesta 
v zmysle Uznesenia č. 2/2005, v časti II. Schvaľuje, bod 3/

III.  ZAMIETA:
1)  Žiadosť nájomníkov mestskej tržnice Rajecké Teplice vo veci zníženia 

ročného nájmu z dôvodu nenapĺňania príjmovej časti rozpočtu.

pokračovanie zo strany 2

pokračovanie na strane 4

Memoriál
Jozefa Gabčíka

V sobotu 29. mája 2010 sa konal 
Memoriál Jozefa Gabčíka.
Podujatie sa začalo pri rodnom dome 
Jozefa Gabčíka položením pamätné-
ho venca. Beh na 13 kilometrov sa 
odštartoval pri železničnej stanici 
v Poluvsí. Trať viedla údolím rieky 
Rajčanky, cieľ pre bežcov bol v žilin-
ských kasárňach.
             - er -

Ponuka priestorov
na prenájom

Mesto Rajecké Teplice ponúka na 
prenájom nebytové priestory:
– v objekte mestskej tržnice
 – 1 miestnosť
– v administratívnej budove mest-

ského úradu – 1 miestnosť
– v budove zdravotného strediska 

– 2 miestnosti
Bližšie informácie získate u prednostu 
mestského úradu (MsÚ, 1. poschodie, 
číslo dverí 62)

Na čo sa používajú 
kúpeľné poplatky?

Kúpeľné poplatky sú v pravom slova 
zmysle daň za prechodné ubytova-
nie fyzickej osoby v ubytovacom 
zariadení vo výške 0,82 EUR za 
prenocovanie pre jednu osobu. 
Je to typický poplatok pre všetky kú-
peľné mestá. Na porovnanie výška 
poplatku v Trenčianskych Tepliciach 
0,82 EUR, v Piešťanoch je to 1,00 
EUR.
Výšku poplatku schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo a je zakotvené vo 
všeobecne záväznom nariadení 
(v Rajeckých Tepliciach VZN č. 
58/2009).
Poplatky vyberá mesto Rajecké 
Teplice prostredníctvom poskytova-
teľa ubytovacích služieb.
Kúpeľné poplatky nie sú účelovo 
viazané a používajú sa na skvalit-
nenie života v Rajeckých Tepliciach 
– napríklad úprava zelene, zabez-
pečenie čistoty v meste, údržba 
verejného osvetlenia a iné.
             - is -

XXVI. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
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Spoločenská kronika

Narodení

Filip Knapec 12. 5. 2010

Ján Kanis 13. 5. 2010

Matej Hrdý 14. 5. 2010

Tomáš Piala 4. 6. 2010

Nina Svrčková 9. 6. 2010

Karin Plevová 10. 6. 2010

Manželstvo uzavreli

Marián Kavec     

a Jana Štadániová 8. 5. 2010

Tomáš Makovický 

a Jana  Kučerová 24. 4. 2010

Daniel Ondruš       

a Katarína Brodňanová 22. 5. 2010

Roman Majerčík     

a Dominika Brodňanová 5. 6. 2010

Pavol Kendera        

Vladimíra Mandáčková 26. 6. 2010  

Milan Zrebný          

a Margita Kučerová 3. 7. 2010

Opustili nás
Irena Jankechová 27. 4. 2010

Mária Takáčová 4. 5. 2010

Emília Chovančeková 18. 5. 2010

Karol Slyško 24. 5. 2010

Ivan Harťanský 13. 6. 2010

Štefan Jančík 18. 6. 2010

Františka  Chamajová 25. 6. 2010

IV.  RUŠÍ: 
1)  Uznesenie č. 9/2006 v časti II. Schvaľuje, bod 6/, písmeno a), b), c), e)
2)  Uznesenie č. 1/2004 v časti II. Schvaľuje, bod 6/, písmeno c)
V.  UKLADÁ:
1)  MsÚ rokovať s majiteľmi riešeného územia o financovaní dopracovania 

ÚP zóny vo Vnútornom kúpeľnom území
2)  MsÚ posúdiť zriadenie jednosmernej ulice na ul. Stredná Dopravným 

inšpektorátom
VI.  POVERUJE:
1) Primátora mesta k podpísaniu Zmluvy o odovzdaní a prevzatí hmotného 

majetku medzi Mestom Rajecké Teplice a SPP a.s. Bratislava objekt 
„Prekládka, zhybka STL plynovodu DN 200 PNO 1 MPa“

2)  Primátora mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej dokumentácie medzi 
Mestom Rajecké Teplice a ČSOB, a.s. vo veci prijatých úverov a vlastnej 
bianco zmenky mesta

XXVII. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 5/2010 XXVII. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva  zo dňa 1. 7. 2010 vyberáme:
Mestské zastupiteľstvo
I.   BERIE NA VEDOMIE:
1)  Kontrolu plnenia Uznesenia č. 4/2010
2)  Správa audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2009
3)  Informáciu primátora mesta 

– o  počte prijatých detí do MŠ Rajecké Teplice na šk. rok 2010/2011
– o voľbách do NR SR 2010
– o situácii po povodni v dňoch 2. – 5. 6. 2010 a odstraňovaní škôd

II.  SCHVAĽUJE:
1)  VZN č.62/2010 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Rajecké Teplice
2)  Zmenu č. 1 prílohy č. 1 VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie na pre-

vádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území Mesta Rajecké Teplice

3)  Pracovný úväzok 1,0 primátora mesta na funkčné obdobie 2011 – 2014
III.  RUŠÍ: 
1)  bod 2/, v časti IV. Ukladá: v Uznesení č. 9/2009 zo dňa 10. 12. 2009 
IV.  ZAMIETA: 
1)  Predĺženie nájmu budovy chata č. súp. 75 a pozemku parc. č. CKN 120/2     

v k.ú. Rajecké Teplice pre spoločnosť Libex s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 
Žilina

V.  UKLADÁ:
1)  MsÚ zabezpečiť úpravu zosunutého terénu za Kultúrnym domom v Poluvsí     

a rodinným domom p. Bertina Pialu
2)  MsÚ prejednať a zabezpečiť s vedením Základnej školy v Rajeckých 

Tepliciach uvoľnenie priestorov 1. poschodia telocvične a presun skladu 
CO a archívu do budov Základnej školy

VI.  UDEĽUJE: 
1)  Čestné občianstvo Mesta Rajecké Teplice pánovi Miroslavovi Košnárovi,       

ktorý sa vynikajúcimi tvorivými činmi zaslúžil o rozvoj a šírenie dobrého  
mena Mesta Rajecké Teplice na Slovensku i v zahraničí, a to organizova-
ním a propagáciou Medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette 
a Goldentango

pokračovanie zo strany 3

Aby bankomat slúžil 
všetkým aj naďalej...

Počas 6 mesiacov tohto roka 
došlo niekoľkokrát k poškodeniu 
bankomatu Slovenskej sporiteľne 
v budove zdravotného strediska 
úmyselným upchaním otvoru pre 
vydávanie peňazí. Vzhľadom na 
veľké finančné náklady, ktoré sa 
viažu s opravou, SLSP zvažuje 
ponechanie bankomatu v Rajec-
kých Tepliciach.

Prosíme preto občanov, aby 
prípadného vinníka ohlásili a za-
medzili tak ďalšiemu poškodzo-
vaniu cudzieho majetku a tým aj 
zrušeniu bankovej služby.     -er-

XXVI. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
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Z DIÁRA SAMOSPRÁVY
– Pri príležitosti 10. výročia založenia Euroregiónu Beskydy sa v poľskom 

Bialsko Biala konala medzinárodná konferencia, ktorej účastníkom bol aj 
primátor mesta Rajecké Teplice Peter Dobeš. Témou konferencia bola 
bilancia všetkých projektov a financií, ktoré sa podarilo preinvestovať na 
poľskej strane Euroregiónu.

– Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli dôležitým míľnikom 
nielen pre krajinu, ale aj pre každú samosprávu aj v oblasti organizačného 
zabezpečenia. V Rajeckých Tepliciach boli 3 volebné okrsky. Konštatujeme, 
že voľby prebehli pokojne v súlade so zákonom. Výsledky hlasovania vo 
voľbách si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta

 www.rajecke-teplice.sk. 
– Zadržanie a prevoz páchateľa, vyhľadávanie stratených osôb cvičenými 

psami, váľanie mája, množstvo hier a zábavy – to všetko bolo pripravené 
pre deti a dospelých v rámci osláv Medzinárodného dňa detí poslednú 
májovú sobotu na Námestí SNP v Rajeckých Tepliciach. Slnečné popo-
ludnie bolo zavŕšené májovou veselicou so skupinou DISK.

– Bikrosová dráha v Poluvsí dostala zelenú a to aj vďaka iniciatíve miestnych 
obyvateľov – nadšencov bikrosu, podpore mestského úradu a schválenej 
dotácii z nadácie Orange. Prvé úpravy sa začnú onedlho.

– Nadácia Orange podporí aj 2. etapu revitalizácie Lipovej aleje v Rajeckých 
Tepliciach. Okruh, ktorý v tejto 100. ročnej krásavici pôvodne bol, bude 
obnovený. V rámci projektu budú zorganizované sprievodné aktivity.

– Mesto Rajecké Teplice zaviedlo pre svojich občanov novú službu – štiep-
kovanie konárov zo stromov v záhradách. Nová služba je realizovaná 
vďaka Združeniu obcí Rajecká dolina a je poskytovaná bezplatne. 

– Na novovybudovanej autobusovej stanici bol osadený nový prístrešok 
proti dažďu ako ja lavičky na sedenie pre cestujúcu verejnosť. Takto sa 
postupne dotvára priestor pre skvalitnenie cestovania pre domácich oby-
vateľov, návštevníkov i kúpeľných hostí.

Brigáda Únia žien 
Rajecké Teplice

V utorok 15. 6. 2010 sa členky Únie 
žien v Rajeckých Tepliciach spolu 
s ďalšími dobrovoľníkmi pričinili 
o krajší vzhľad okolia železničnej sta-
nice v Rajeckých Tepliciach. Okolie 
chodníka  vedúceho od perónu 
do kúpeľného parku vyčistili od 
odpadkov a buriny, upravili pre-
rastenú zeleň a vyčistili okolie 
lavičiek. Ďakujeme!           - vv -

Víchrica
a popadané stromy
Po vode zo záplav v našom meste 

vyčíňal ďalší živel – vietor.  V sobotný 
večer 12. 6. 2010 sa Rajeckou dolinou 
prehnala víchrica. V našom meste vy-
vrátila desiatky stromov. Spadnuté 
stromy poškodili autobus, ploty aj 
telekomunikačné vedenie, zlomená 
breza prehradila potok Kuneradka. 
Väčšina spadnutých stromov bola 
v dobrom zdravotnom stave, k ich 
poškodeniu okrem prudkého vetra 
prispela aj podmáčaná pôda.   -es-

Nezabudnite pokosiť  
svoje pozemky

Pripomíname občanom, že 
v zmysle VZN č. 46/2008 o udržia-
vaní všeobecnej čistoty a ochrany 
zelene v Meste Rajecké Teplice 
je vlastník alebo správca zelene 
povinný vykonávať jej údržbu 
– to znamená udržiavanie poriad-
ku a čistoty plôch zelene, kosenie 
a vyhrabávanie, ošetrovanie drevín, 
údržba kvetinových záhonov a tráv-
nikov, zalievanie a prihnojovanie, 
dosádzanie drevín, ochrana pred 
škodcami.  Kosenie trávnatých plôch 
je potrebné vykonávať aspoň dvakrát 
ročne (do konca júna a do konca sep-
tembra). Konanie, ktoré je v rozpore 
s ustanoveniami VZN č. 46/2008, je 
priestupkom proti poriadku v správe, 
alebo proti verejnému poriadku podľa 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v platnom znení. Mestská po-
lícia môže za tieto priestupky udeliť 
v blokovom konaní pokutu, závažnej-
šie porušenia ustanovení sú riešené 
v správnom konaní.          - es -

Príroda skúša obyvateľov Rajeckých Teplíc
Záplavám, ktoré zasiahli Slovensko v prvej polovici júna, sa nevyhli ani 

Rajecké Teplice. Dvakrát bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, museli 
sa zaktivizovať zložky hasičov,  polície, dobrovoľníkov s cieľom eliminovať 
prívalovú vlnu na toku Rajčanka, s následným vyliatím.

Momentálne mesto bilancuje rozsah škôd spôsobených povodňovou 
situáciou a záchranárskych prác, ktoré bolo treba vykonať. 

Veľká vďaka patrí Dobrovoľným hasičským zborom v Rajeckých 
Tepliciach aj v Poluvsí, ako aj všetkým občanom – dobrovoľníkom, 
ktorí reagovali na výzvu mesta a pomáhali pri ochrane majetku a ži-
vote občanov. 

V sobotu 12. júna večer mnohých obyvateľov prekvapila veterná smršť a 
búrka, ktorá sa prehnala Rajeckými Teplicami a napáchala množstvo škôd na 
verejnom osvetlení, elektrickom a telefonickom vedení. Viditeľné boli najmä 
vyvrátené stromy, či polámané a popadané konáre. Jeden z nich poškodil 
autobus parkujúci na autobusovom nástupišti.    - es -

Kultúrny dom v Poluvsí nie je futbalová brána
... aj keď sa k nej niektorí tak správajú. 
Kopaním lopty do kultúrneho domu dochádza k poškodzovaniu fasády. 

Prosíme všetkých občanov o pomoc pri ochrane tejto budovy prostred-
níctvom upozorňovania osôb, ktoré týmto spôsobom poškodzujú 
majetok mesta.                        - jv -
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Zo života zdravotne postihnutých – „NÁDEJ“.
Stretnutia – niektorým by sme sa najradšej vyhli, na iné sa tešíme. Zdravotne postihnutí „Nádej“, z Ra-

jeckých Teplíc, máme členov z Kamennej Poruby, Konskej, Kuneradu, Poluvsia, Kľačí, Jasenového, Rajca. 
Je nás 98. Dotiahneme to do stovky? Títo sa na výročné stretnutie tešili. V peknom prostredí reštaurácie na 
Múdrom Grunte u pani farmárky Anky Beníkovej. Vítali nás naši známi chlapci – muzikanti, aj pani hrajúca 
na ozembuch. Zaspievali nám papradnianske piesne, pekné textom aj prevedením. Ďakujeme. 

Rajecké Teplice 2010
Už tradičné cyklistické kritérium „Rajecké Teplice 2010“ sa v tomto roku v našom meste usku-

toční v sobotu 14. augusta pre juniorov opäť ako súčasť medzinárodných etapových pretekov 
Cena Slovenska a pre žiakov ako Slovenský pohár. Na štarte budú všetky slovenské kluby a hostia 
zo zahraničia, najmä z ČR a Poľska.

Kritérium bude odštartované o 15.00 hod. na okruhu v centre mesta na Školskej ulici pri pošte.
Ako je už zvykom, opäť sa pred hlavnou súťažou uskutočnia cyklistické preteky pre všetky deti vo veku do 15 

rokov z Rajeckých Teplíc a okolia, ktoré týmto pozývame na štart. Pretekať môžu na ľubovoľných bicykloch. Deti 
budú rozdelené do viacerých vekových skupín.

Štartovné čísla budú vydávané vo vestibule Mestského úradu od 13.00 do 14.30 hod. 
Tieto preteky sú pripravované v spolupráci s CVČ Rajecké Teplice a neziskovou organizáciou Alizea-radosť 

deťom.
Zároveň upozorňujeme, že z dôvodu konania pretekov budú v sobotu 14. augusta v čase od 14.30 do 

19.00 hod. úplne uzatvorené ulice Školská, Pionierska, časť Kuneradskej od Rajeckej cesty po križovatku 
s Pionierskou a časť Rajeckej cesty okolo budovaného námestia. Autobus do a z Kuneradu bude mať 
obchádzku cez Konskú.   

Prosíme o pochopenie a žiadame, aby v uvedenom čase občania neparkovali svoje motorové vozidlá 
na trase pretekov.                                                                                Za organizátorov pretekov - Michal Vyšňa

Pohľad na zasnežené stráne 
a kopce, na maličké narodené ovečky 
a starostlivosť ich mám – oviec, koní-
ky, poník aj somárik, tiež malo svoje 
čaro a pocit, že človek je úzko spätý 
s prírodou a jej krásou a silou.

Naša Zlatka s Martinom si pripo-
menuli pekné životné výročie. Živio 
Zlatka aj Martin – do ďalšieho života 
od nás sólo aj spoločný tanec. Verte, 
že barly, palice boli opreté o stoličky 
a ich majitelia sa krútili v rytme hud-
by. Piesne z našej mladosti, zvyky 
a spomínanie, to všetko bolo príčinou, 
že sa predĺžil čas nášho odchodu. 
Srdečná vďaka všetkým, ktorí nám 
vytvorili príjemné prostredie, aj dobré 
fašiangové jedlo. Ešte prídeme!

Spomínali sme, hodnotili naše 
zájazdy a pekné zážitky z výletov. 
Ako nám vetrík strapatil vlasy pri 
jazde železničkou vo Vychylovke. 
Mohutnosť Oravského zámku, život 
kedysi, skanzen v Zuberci, drevené 
sochy p. Mičietu v Kolároviciach, aj 
sprievodné slovo pána farára: „Viete, 
ja chodím medzi svojich farníkov, 
medzi poľovníkov, aj iných spolo-
čenských akcií v obci sa zúčastňujem 

a viem, ako moji ľudia žijú... “Áno, 
dávame Vám za pravdu, pán farár. 
Históriu Kremnice – Múzea mincí, 
práce baníkov, tavičov aj razičov 
dukátov, mincí a odznakov, nás tiež 
zaujalo. Krásne sídlo šľachticov vo 
Svätom Antone – um, šikovnosť 
majstrov malieb, gobelínov, krbov, 
keramiky a tiež zmysel pre hodnotu 
vecí a predmetov z iných krajín sve-
ta ich majiteľov, ktoré teraz môžeme 
obdivovať. Príjemné bolo aj kúpanie 
v Podhájskej – reč poloslovensky-ma-
ďarská, ale všade bola ochota k našej 
spokojnosti. Navštívili sme Banskú 
Štiavnicu, Banskú Bystricu, Nemeckú, 
Mošovce, Blatnicu, Manínsku tiesňa-
vu, Orlové, Nimnicu, výrobňu a prá-
cu sklárov Lednické Rovne, bane 
v Ostrave, Uni-mini múzeum Vodný 
svet a ešte iné. Videli sme, čo všetko 
vytvárajú starostovia pre krajší život 
a potreby svojich občanov.

Želáme si, aby sme boli úspešní 
pri našich akciách v tomto roku aj 
vďaka našim sponzorom. Stretneme 
sa v marci – film, video, jubilanti 
a možno pôjdeme minúť peniaze aj 
do Jablonky. Krásna Hôrka, Betliar 

a okolie, orloj v Starej Bystrici a iné 
kysucké vzácnosti. Liptovský Hrádok, 
Čertovica, Čierny Balog, lesná želez-
nica, náučný chodník a iné. Uctíme si 
deň našich mám, starých mám – Deň 
matiek. Tradícia Jánske ohne – bude 
ohník, ale nie s preskakovaním (už 
sme vekoví), s opekaním a pose-
dením v krásnej prírode Kuneradu. 
Ešte také menšie výletíky – hrad 
Lietava, Čičmany, video-film Svet 
ticha – moria, vraky lodí, iné krajiny 
Indonézia, Malajzia, Vietnam, v po-
daní pána Jaroslava.

Pri uskutočňovaní zájazdov, stretnu-
tí, ďakujeme za pomoc aj našim sponzo-
rom a p. vodičovi Jarovi Jankechovi.

Priatelia z „Nádeje“ – ste vý-
borní, dochvíľni – ste skvelí! Teším 
sa na ďalšie stretnutie s vami.

Nech náš život plynie tíško, 
nech sa jemne čerí ako hladina 
Počúvadelského jazera. Pomáhajme 
všetkým, ktorí našu pomoc potre-
bujú. Prácou aj radou, skúsenos-
ťami. Oni nám to určite vrátia, keď 
to budeme potrebovať.

Za „Nádej“ Jarmila Koššová
Rajecké Teplice
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História a súčasnosť našej Základnej organizácie 
Slovenského zväzu včelárov v Rajci

Prvá zmienka o založení včelárskej organizácie v Rajci je z roku 1919. Táto informácia pochádza z júno-
vého vydania českého časopisu Včelař z roku 1919. Pomohol ju založiť český profesor a včelársky aktivista 
JAKŠ. Predpokladá sa, že prvým predsedom bol vtedajší veľmi aktívny včelár Jozef JANČOVIČ.

Táto organizácia mala veľmi 
slabú členskú základňu a keď 
v Žiline v roku 1927 vznikla or-
ganizácia títo členovia sa k nej 
pripojili. 

Rokmi sa však rajeckí včelári 
natoľko zveľadili, že si v roku 1938 
založili vlastnú organizáciu, ktorej 
predsedom bol učiteľ z Rajeckej 
Lesnej Vojtech KRIŽAN. Spolu s ním 
pracovali aj ďalší aktívni včelári.

V roku 1968 bol predsedom 
František Rúčka. V tomto roku 
oslavovali rajeckí včelári 30. výro-
čie založenia organizácie a pri tejto 
príležitosti boli viacerým včelárom 
udelené diplomy.

V roku 1975 bol pre rajeckých 
včelárov veľmi nepriaznivý, dokonca 
povinnosť odovzdať určité množstvo 
medu museli vykrývať od včelárov, 
ktorí prišli na kočovanie. V tomto 
období už robil tajomníka ZO pán 
Karol MIŠO, ktorý bol vyznamena-
ním ocenený práve pri príležitosti 
40. výročia založenia organizácie. 
Tento zanietený včelár vykonával 
svoju funkciu až do roku 2000, kedy 
odstúpil zo zdravotných dôvodov. Žiaľ, 
dnes už nie je medzi nami.

V roku 2008 sa pripomínalo 70. 
výročie, ale situácia bola v organizá-
cii taká, že na žiadne oslavy neboli 
financie.

Dnes má organizácia 59 členov 
a obhospodaruje 635 včelstiev.

Priemerný vek našich včelárov 
je 60 rokov, čo je dosť negatívna 
stránka, lebo sa nedarí pritiahnuť 
k tejto práci mladých ľudí, ktorí na 
takúto náročnú činnosť jednoducho 
v dnešnej dobe nemajú čas.

Dovoľte nám pri príležitosti Vášho 
výročia Vás srdečne všetkých pozdra-
viť a popriať Vám do ďalšej práce 
veľa pevného zdravia a pracovných 
úspechov. 

Nech Vaše včielky neničia 
choroby a nech máte veľké vý-
nosy, lebo vtedy je srdce včelára 
spokojné.               - včelári RT -

1. V médiách rezonuje prob-
lém podielových daní, ktoré sú 
hlavným zdrojom príjmov pre 
obce a mestá. Aká je situácia 
v Rajeckých Tepliciach?

Oproti minulému roku sa pod-
statne znížil prísun podielových 
daní. Najhoršia situácia bola 
v mesiaci jún 2010, kedy nám 
oproti júnu 2009 prišlo len 28 % 
z celkového prísunu podielových 
daní, čo nepokrýva ani pravidel-
né mesačné výdavky za elektrinu 
a plyn (pozn. red.: do uzávierky 
suma za podielové dane v mesia-
ci júl 2010 nebola známa). Tento 
nepriaznivý vývoj ovplyvňuje aj 
financovanie investičných akcií 
mesta, ako je rekonštrukcia ná-
mestia, základnej školy, príprava 
pre odkanalizovanie mesta, obme-
dzenie kultúrnych akcií. Výrazne 
sa znížili výdavky na propagáciu 
mesta. Vznikajú problémy s plat-
bami faktúr, teda plnenie záväzkov 

Tri otázky pre finančný referát
je ohrozené. Opatrne zvažujeme 
každý výdavok.

2. Spomínali ste, že zvažuje-
te každý výdavok. Aké konkrét-
ne šetriace opatrenia sa prijali 
v Rajeckých Tepliciach?

V prvom rade sme znížili 
výdavky na verejné osvetlenie, 
tým, že niektoré pouličné lampy 
sú dočasne vypnuté. Snažíme 
sa obmedziť spotrebu pohon-
ných hmôt – mestská polícia 
robí väčšinu pochôdzok peši, 
pracovné cesty sú obmedzené 
na nevyhnutné minimum, pričom 
dbáme na efektívne využívanie 
motorových vozidiel. Spomínali 
sme kultúrne akcie, ktorých nie 
je toľko ako v minulosti. Správa 
úradu šetrí na kancelárskych 
potrebách, poštovnom, telefó-
noch – v maximálnej možnej 
miere využívame elektronickú 
komunikáciu.

3. Čo očakávate v budúc-
nosti? Je nádej na zlepšenie 
situácie?

Predstavitelia ZMOS-u a mi-
nisterstvo financií prisľúbili, že 
situáciu budú riešiť. Otázne je, 
aké konkrétne opatrenia sa prijmú, 
aby sa finančná situácia zlepšila. 
V minulosti mesto ušetrilo peniaze, 
nakoľko s kritickou situáciou ráta-
lo. S týchto rezerv funguje bežný 
život v meste (vývoz smetí, údržba 
zelene, čistota mesta a iné).

l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l

l Technické a programové 
vybavenie energetických 

dispeèingov a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Kálov 3

ENERGODATA
RIADIACE SYSTÉMY
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SPRÁVY Z CENTRA VOĽNÉHO ČASU RAJECKÉ TEPLICE 

Lipová alej
Dňa 7. mája 2010 o 14:00 sa uskutočnilo upratovanie v lipovej aleji. Riaditeľky CVČ si poriadne 

zamakali. Zúčastnili sa dospelí, ale hlavne deti z CVČ (turistický krúžok, decká z klubu a novinár-
sky krúžok). Veríme, že budeme aj pre ďalších obyvateľov dobrým príkladom a nabudúce nás 
bude viac. Po dobre vykonanej práci sme 
sa občerstvili malinovkou, mufinmi Zuzky 
Bielikovej a makovníkmi. 

Zoznam brigádnikov:
Viktor Obermajer, Eva Stanková, Michal 

Piala, Jozefa Surová, Eduard Hančin, Augustína 
Kráľová, Michal Kasman, Domimik Brodňan, 
Lenka Balcerová, Andrea Zvrškovcová, 
Zuzana Bieliková, Simona Mišejková, Andrea  
Černáková, Adam Biely, Robko Knapec, Petra 
Biela, p.Frolik, Marek Adamko, p. Knapcová, 
Miriam Knapcová, Gabika Škatuláková

Majstrovstvá 
Slovenska 
vo futsale

Futsalisti zo základnej školy, ktorí trénujú 
v rámci krúžkov CVČ RT sa 26. 5. 2010 zúčastnili 
Majstrovstiev SR. 

V silnej konkurencii po napínavom finále 
obsadili 1. miesto, čím sa stali majstrami SR 
žiakov do 15 rokov 2010.

                                          Gratulujeme!!!

Súťaž malých
 kynológov

Dňa 29. 5. 2010 sa členovia Kynologického klubu 
mali možnosť zúčastniť súťaže o najposlušnejšieho 
psa a najšikovnejšieho psovoda. 

Víťazstvo si odniesli Deniska Mahútová so Sisinkou, 
ktoré od začiatku šk. roka spolu urobili veľké pokro-
ky!!! 

Na druhom mieste bola Miriam Knapcová s fešákom 
Hugom a na treťom mieste Erik Vrábeľ s huncútom Benym. 
Všetkým gratulujeme!

Názov projektu: Modernizácia Centra kultúry vo Wilamowiciach a Oddelenia kultúry Mesta Rajecké Teplice na 
účely medzinárodnej spolupráce, číslo projektu: WTSL.02.02.00-24-006/08.

Hlavným cieľom projektu je  zvýšenie významu a povedomia o prírodnom a kultúrnom dedičstve poľsko-slo-
venského pohraničia ako činiteľov rovnovážneho hospodársko-spoločenského rozvoja Gminy Wilamowice a Mesta 
Rajecké Teplice.

Nosnou aktivitou projektu je festival Letné slávnosti, ktorý sa uskutoční 24. – 25. 07. 2010 v Rajeckých Tepliciach. 
Sprievodnou akciou je medzinárodná konferencia „Spoznajme sa lepšie“.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
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SPRÁVY PRE VÁS PRIPRAVILI DETI – REDAKTORI
NOVINÁRSKEHO KRÚŽKU CVČ RAJECKÉ TEPLICE

Dňa 26. júna 2010 sa pod 
záštitou Cyklistického 
spolku Žilina v areáli ZŠ 
Rajecké Teplice uskutoč-
nilo okresné kolo Národnej 
cyklistickej súťaže. 
Zúčastnilo sa ho v šiestich 
kategóriách 46 pretekárov, 
ktorých sprevádzali aj mno-
hí rodičia. Chceli by sme sa 
poďakovať  Ing. Michalovi 
Vyšňovi, trénerovi cyklistic-
kých krúžkov pri CVČ RT 
za zabezpečenie akcie, 
ako aj Michalovi Pialovi, 
Jaroslavovi Kasmanovi, 
Nikole Pialovej a Erikovi 
Balcerovi za pomoc pri 
technickom zabezpečení 
a organizácii pretekov.

Stolnotenisový turnaj
Dňa 25. 6. 2010 sa konal v telocvični stolnotenisový turnaj. Zúčastnili sa ho 13 hráči, samozrejme 

všetci pozitívne naladení a pripravení na hru.
Zúčastení  hráči: Samuel Macák, Tomáš Pažický, Marek Ďurovec, Norbert Jakubík, Stanislav Tomčík, Igor 

Pažický, Maroš Janura, Dagmar Hauerová, Daniela Líšková, Michal 
Piala, Kristína Kianíčková a Viktor Obermajer.

Súťažili v 3 kategóriach: mladší žiaci, starší žiaci, žiačky. 
V kategórii mladší žiaci sa umiestnil na prvom mieste Tomáš 

Pažický, na druhom mieste Marek Ďurovec a na treťom mieste Daniela 
Líšková.

V kategórii starší žiaci sa na prvom mieste umiestnil Stano Tomčík, 
na druhom mieste Igor Pažický a na treťom mieste Norbert Jakubík. 

Najlepšou žiačkou sa stala Dagmar Hauerová.

Cyklistické preteky
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Informácie

Futsalisti ZŠ Rajecké Teplice – Majstri Slovenska v U-15
V októbri šk. r. 2009/2010 sa opäť futsalový krúžok pri ZŠ Rajecké Teplice prihlásil do okresnej súťaže vo futsale 
kategórie žiakov. Všetky zápasy sa hrali v telocvični pri ZŠ Strečno. V základnej súťaži sme obsadili 2. miesto, ktoré 
nám zaručilo postup do regionálneho (krajského) kola. Nakoniec naši chlapci obsadili 1. miesto a stali sa tak víťazmi 
Makro Junior Cup-u 2010, čo sú vlastne majstrovstvá Stredného Slovenska a postúpili do celoslovenského finále, 
ktoré sa uskutočnilo 25. 5. 2010 v Predmieri.

Zápis do knihy Slovenských rekordov
Vo štvrtok 10. 6. 2010 sa v Rajeckých Tepliciach konal pokus o zápis do knihy Slovenských rekordov v kategórii 

„Najviac akordeonistov hrajúcich na jednom mieste“. Úlohou rekordmanov bolo sústrediť sa na jednom mieste a 
spoločne odohrať skladbu „Televízna 
šou“, ktorej autorom bol riaditeľ fes-
tivalu Miroslav Košnár. 108 akorde-
onistom sa podarilo ustanoviť nový 
slovenský rekord. Najmladší hráč 
mal 6, najstarší viac ako 70 rokov. 
Atmosféra v sále bola fantastická, 
rekord sme oslávili spontánnym 
potleskom nielen rekordmanov, ale 
aj množstva divákov. Pokus o zápis 
do knihy Slovenských rekordov sa 
konal v rámci IX. ročníka medziná-
rodného akordeónového festivalu 
Euromusette a Goldentango 2010. 
Okrem samotného súťažného festi-
valu bol pre návštevníkov v stredu 9. 
júna o 19,00 pripravený aj slávnostný 
koncert, na ktorom vystúpil Orchester 
Akordeonika z Bojníc a slávny akor-
deonista Michal Červienka.

Naši chlapci sa v silnej konkurencii 
družstiev z Bratislavy, Prievidze, Čane 
a Strečna  nestratili, celý turnaj bez 
prehry vyhrali a stali sa Majstrami SR 
žiakov do 15 rokov.
Za 6 rokov existencie futsalového krúž-
ku pri ZŠ Raj. Teplice, v poslednom 
roku pri CVČ, naši žiaci boli 3-krát 
účastníkmi celoslovenského finále 
vo futsale žiakov do 15 rokov. V roku 
2005 v Bratislave obsadili 5. miesto, 
v roku 2009 v Trnave znova obsadili 
5. miesto. 
Tretí pokus bol však úspešný a naši 
chlapci sa stali Majstrami SR vo futsa-
le, kde v boji o 1. a 2. miesto porazili 
žiakov ZŠ Strečno. Rozhodli pokutové 
kopy v pomere 5:4 a chlapci zo ZŠ 
Rajecké Teplice získali pohár Majstra 
SR vo futsale U-15-

O úspech sa pričinili 
žiaci: Rudolf Červený, 
Kristián Štrba, 
Martin Prieložný, 
Juraj Horník, 
Tomáš Židek, 
Michal Prieložný, 
Peter Sádecký, 
Martin Knapec, 
Maroš Chrachala, 
Marián Martinka, 
Milan Kazimír 
pod vedením trénerov 
Mgr. Miroslav Tropko a Mgr. Peter 
Knotek. 
Na záver by sme radi poďakovali 
všetkým, ktorí nás počas 6-tich ro-
kov existencie futsalového krúžku 
morálne a materiálne podporovali:
DTS Slovakia – pán Miroslav ŠTRBÁK, 

Alizea – pani Alica JANČIKOVÁ, Rada 
rodičov pri ZŠ Rajecké Teplice, Kofola 
– pán Roman PALIESEK, Elit – pán 
Branislav SZMEK, KLAuto – pán Karol 
GAŽURA, pán Tomič, pán A. Jakisch, 
CVČ, primátor mesta.   Peter Knotek, 
Miroslav Tropko 


