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SPRAVODAJCA
Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach Číslo 2, marec 2007

MAŠKARNÝ PLES
V nedeľu 11. februára 2007 o 14,30 sa do mestského úradu začali trúsiť zvláštne postavičky s pomaľova-
nými tvárami, vojaci, víly, kovboji, princezné, čerti a iné nezvyčajné bytosti. Prízemie úradu sa zmenilo 
na rozprávkovú krajinu, kde sa všetci zabávajú, tancujú, súťažia a „papajú“ sladkosti. Všetky masky boli 
rovnako krásne a zaujímavé, všetky boli odmenené sladkými drobnosťami.

Milí spoluobčania!

Je tu opäť čas, keď končí zimné obdobie a pomaly prichádza jar. Prebúdza nielen prírodu, ale vďaka slnečným 
lúčom pookreje každý z nás. Práve toto obdobie odkrýva mnohé neduhy vo sfére životného prostredia. Aj postoje 
verejnosti k životnému prostrediu bývajú rôznorodé. Harmónia ktoréhokoľvek ľudského sídla je daná harmóniou 
vzťahov medzi všetkými jeho prvkami. Čoraz častejšie a nástojčivejšie sa ozývajú hlasy odbornej verejnosti a vedcov 
o potrebe ochrany našej zeme. Životné prostredie je súbor vzťahov medzi živou a neživou prírodou. Nerozvážnym 
zásahom do týchto vzťahov môžeme popretŕhať niektoré mimoriadne významné väzby a spôsobiť tak zmenu, ktorá 
môže mať pre nás nedozierne následky. Nemôžeme zmeniť celý svet, ale ten kúsok, ktorý nám patrí, áno. Skúsme 
sa pričiniť spoločnými silami o chránenie, zveľaďovanie, čistenie a udržiavanie priestoru, ktorý nás obklopuje. Veď 
aj naše mesto má svoju polohu určenú poludníkom a rovnobežkou, napriek tomu, že síce rozlohou nie je veľké, ale 
je neoddeliteľnou súčasťou našej planéty. Od toho, ako sa k problematike životného prostredia každý z nás postaví, 
bude závisieť aj krása nášho mesta, kvalita života našich občanov, ale aj návštevníkov a kúpeľných hostí.

                                                                                                 S úctou RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta

Radostné a pokojné prežitie 
Veľkonočných sviatkov prajú

 

primátor mesta, poslanci MsZ 
a zamestnanci mestského úradu 

Štátna opera Banská Bystrica po prvýkrát v Rajeckých Tepliciach
Evanjelium podľa Lukáša – vystúpenie Štátnej opery Banská Bystrica

Obdobie pred Veľkou nocou si pripomenieme aj vystúpením Štátnej opery Banská Bystrica v programe Evanjelium 
podľa Lukáša. Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Farským úradom v Rajeckých Tepliciach vás pozýva na 
uvedené vystúpenie, ktoré bude 30. marca 2007 o 17,00 h vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach.

                                                    Srdečne vás všetkých pozývame !
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II. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 1/2007 riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 1. februára 2007

Mestské zastupiteľstvo:

I.  BERIE NA VEDOMIE:
1/  Kontrolu plnenia Uznesení č. 8/2006 zo dňa 7. 12. 2006 a  č. 9/2006 z 15. 

12. 2006
2/  Žiadosť Jána Uríka, bytom Rozkvet  2079/170/4 , Považská Bystrica o ude-

lenie súhlasu trvalého pobytu v chatovej osade „Dielnice” na Chate, ktorú 
vlastní manželka Katka Uríková, bytom Zbyňov č. 5

3/ Informáciu primátora mesta o možnosti vytvorenia Domova sociálnych 
služieb v Rajeckých Tepliciach

4/  Žiadosť Štefana Sklenára bytom Žilina Závodie o prenájom nebytových 
priestorov v KD Poluvsie 

5/  Informáciu primátora mesta o programe hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta z apríla 2004 a potrebe jeho aktualizácie na nové progra-
movacie obdobie 2007 až 2013

6/  List Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

II.  SCHVAĽUJE: 
1/  Žiadosť Karola Maráka, Pneuservis, bytom Kunerad 229, 013 13  Rajecké 

Teplice o predbežný súhlas na výstavbu autoumyvárky na p. č. 625/7 KN 
v k. ú. Rajecké Teplice za podmienky: 

 a) spracovať zmeny PD, ktorú má spracované mesto Rajecké Teplice 
     na parkovanie osobných automobilov, na náklady žiadateľa.
 b) vysporiadať pozemky – vlastnícke pomery
2/  Žiadosť MUDr. Michala Jakubčíka, bytom K. Kašjaka, Rajecké Teplice 

osadiť dopravnú značku: Zákaz vjazdu nákladným vozidlám
3/  Žiadosť SLOVAK 1, UL. R. Súľovského 98, 013 13  Raj. Teplice  osadiť 

informačno-reklamnú  tabuľu na autobusovej zastávke v k. ú. R. Teplice
4/ Nájomné  nebytových priestorov v budovách majetku mesta. 
 a) Zdravotné stredisko mesta 
     lekári – prevádzkové priestory    600,- Sk / m2/rok
                    – spoločné priestory     500,- Sk / m2/rok
     ostatní nájomcovia
              – prevádzkové priestory  1.100,- Sk / m2/rok
                   – spoločné priestory    500,- Sk / m2/rok

Ročné nájomné sa v každom kalendárnom roku zvýši o percento inflácie 
vyhlásené Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
Prvýkrát sa takto zvýši nájomné počnúc mesiacom január 2008 
a končí decembrom 2011. Pri zvýšení sa za základ považuje ročné 
nájomné v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem OZ Kultúra).

 b) Ostatné nebytové priestory mesta 
Ročné nájomné sa v každom kalendárnom roku zvýši o percento 
inflácie vyhlásené Štatistickým úradom SR za predchádzajúci ka-
lendárny rok. Prvýkrát sa takto zvyšuje nájomné počnúc mesiacom 
január 2007 a končí decembrom 2011. Pri zvýšení sa za základ po-
važuje ročné nájomné v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem  
mestskej tržnice a Halač, spol. s r.o. – súkromná hudobná škola)

5/  Člena komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 
za SLK, a.s. Rajecké Teplice pána Zdenka Miškolciho

6/  Člena komisie sociálnych vecí, kultúry a vzdelávania pani Vincenciu 
Jakubskú 

7/  Dotáciu TIC – Rajecká pohoda vo výške 40.000,- Sk za podmienky vy-
pracovanie kategorizácie ubytovacích zariadení na území mesta Rajecké 
Teplice a na konci kalendárneho roka predloženia vyúčtovania dotácie

8/  Príspevok vo výške 5.000,- Sk pre volejbalový klub
                                                                                                  pokračovanie na str. 3

OZNAM
Vážení občania, najviac informácií 
o dianí v našom meste získate na 
oficiálnej internetovej stránke mesta 
www.rajecke-teplice.sk
Vaše námietky, pripomienky, ra-
dy a odporúčania radi príjmeme 
prostredníctvom mailu na adrese 
kultura@rajecke-teplice.sk, alebo 
formou listu v schránke umiestnenej 
v budove MsÚ. Radi uverejníme Vaše 
zaujímavé a podnetné články.
Za spoluprácu vopred ďakujeme. 

Vážení občania!
Združenie MMP prichádza s ponukou 
nasledovných prác: zrezávanie stro-
mov v extrémnych podmienkach, 
odvetvovanie, okliesňovanie stro-
mov, vyžínanie trávnatých poras-
tov, likvidácia drevného odpadu 
štiepkovačom.
V prípade záujmu kontaktuje, prosím, 
naše združenie na telefónnom čísle: 
0904 998 072.

Daňové a správne 
oddelenie informujú

Vyzývame daňovníkov, ktorí ešte 
nezaplatili daň za psa na rok 2007, 
aby tak urobili do 30. marca 2007.
Oznamujeme občanom, že platobné 
výmery za daň z nehnuteľností a po-
platok za komunálny odpad obdržíte 
do 15. mája 2007. Daň ste zo záko-
na povinní zaplatiť do 31. mája 2007 
a poplatok za komunálny odpad do 15 
dní od nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru. Daň z nehnuteľ-
ností aj poplatok za komunálny odpad 
môžete zaplatiť poštovou poukážkou, 
prevodom alebo v hotovosti na MsÚ 
v čase úradných hodín MsÚ:
Pondelok: 7,30 –11,00 12,00 – 15,00
Streda: 7,30 – 11,00 12,00 – 16,00
Piatok: 7,30 – 11,00

OZNAM
Oznamujeme občanom,

že vysielací čas
mestského rozhlasu

bude v pracovných dňoch
o 9,00 hod. ráno

a o 15,00 hod. popoludní.
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Spoločenská kronika
Narodení

Nela Valientová  23. 1. 2007
Soňa Súkeníková 1. 2. 2007
Jakub Valúch 6. 2. 2007
Sára Jakubíková 15. 2. 2007

Manželstvo uzavreli
Dušan Knapec 
a Martina Maliačková  3. 2. 2007

               

Opustili nás
Jozef Knapec  28. 1. 2007
Ondrej Šauša 5. 3. 2007
Štefan Truchlík 8. 3. 2007
Jozef Hrachala 10. 3. 2007
Magdaléna Brodňanová 12. 3. 2007

pokračovanie zo str. 2

III.  ZAMIETA 
1/ Žiadosť Miroslava Brodňana a Dany Brodňanovej, bytom Poluvsie 103,   

Rajecké Teplice  o majetko-právne vysporiadanie časti pozemku p. č. 312 
KN v k. ú. Poluvsie o výmere 292 m2, z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na výkup pozemkov pod miestne komunikácie

2/  Žiadosť Jána Hulíka, bytom Daxnerova 272/1, 010 01 Žilina o zmenu 
ÚPN SÚ Rajecké Teplice v časti na p. č. 522 KN v k. ú. Rajecké Teplice 
z dôvodu nesúladu žiadosti s Územným plánom sídelného útvaru Rajecké 
Teplice do doby vyriešenia správneho deliktu podľa § 106 zákona č. 50/
1976 Zb.(stavebný zákon) s firmou N.V.P. s.r.o., Žilina

3/  Žiadosť Mgr. Jaroslava Maršalu a manželky, bytom Školská č. 486/41,   
Rajecké Teplice  o zrušenie výpovede nájomnej zmluvy a prehodnotenie 
Uznesenia č . 7/2006 zo dňa 9. 11. 2006

IV.  UKLADÁ
1/   Uzavrieť zmluvu so žiadateľom Slovak 1, Ul. R. Súľovského 98, 013 13  

Rajecké Teplice o umiestnenie informačno-reklamnej tabule na autobu-
sovej zastávke v k. ú. Rajecké Teplice

2/  Preveriť podmienky trvalého pobytu podľa zákona č. 454/2004 Z. z. pre 
žiadateľa Jána Uríka, bytom Rozkvet  2079/170/4 , Považská Bystrica 

3/ MsÚ pripraviť podklady na rokovanie MsZ k vytvoreniu Domova sociálnych 
služieb v Rajeckých Tepliciach

4/ MsÚ zverejniť inzerát v Spravodajcovi mesta o prenájom priestorov za 
účelom zriadenia potravín u súkromných osôb v k. ú. Poluvsie

5/ MsÚ zabezpečiť aktualizáciu programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta na nové programovacie obdobie 2007 až 2013.

Zverejnenie jubileí
Milí spoluobčania,

životné jubileum je v každej rodine 
veľká slávnosť. I my radi prispe-
jeme k sviatočnej atmosfére uve-
rejnením blahopriania v našom 
Spravodajcovi. 

Pamätnica Jozefa Strečanského 
v partnerskej obci 

Poluvsie pri Prievidzi 
Napriek upršanému počasiu sa 
v sobotu 10. februára 2007 konal 9. 
ročník akcie PAMÄTNICA JOZEFA 
STREČANSKÉHO.
Stala sa súčasťou kultúrno-spoločen-
ského života obyvateľov tejto obce 
i širokého okolia. Pamätnicou sa 
vzdáva hold Jozefovi Strečanskému, 
zakladateľovi a dlhoročnému vedú-
cemu folklórnej skupiny Lubená, 
ktorý by v tomto roku oslávil 50. 
narodeniny. Súčasťou „Pamätnice“ 
bola prehliadka spevákov - neprofe-
sionálnych interpretov ľudovej piesne, 
vystúpenie FSk Lubená z Poluvsia 
a hosť Márie Mačoškovej, speváčky 
ľudových piesní z Prešova.
Sprievodným podujatím bola výstava 
z výberu fotografií z predchádzajú-
cich ročníkov Pamätnice Jozefa 
Strečanského. Celé podujatie sa 
nieslo v srdečnej a priateľskej atmo-
sfére, umocňovanej spomienkou na 
významného obyvateľa tejto dediny, 
ktorý svoju životnú púť pred 11 rokmi 
predčasne tragicky ukončil.
Veríme, že posolstvo, ktoré sa mu 
podarilo zasiať do sŕdc ľudí, bude 
ešte veľmi dlho živé.

Zber tetrapakových obalov v Rajeckých Tepliciach
Mesto Rajecké Teplice rozširuje zber separovaných odpadov o zber 

prázdnych tetrapakových obalov. Zber bude prebiehať vždy v posledný 
pracovný deň v mesiaci do vriec, ktoré občania dostanú zdarma spolu 
so Spravodajcom 02/2007. Prázdne obaly je potrebné prepláchnuť čistou 
vodou, aby nedošlo k rozkladu zvyškov nápojov a následnému nepríjemnému 
zápachu a množeniu baktérií.

Tetrapakový obal tvorí niekoľko vrstiev materiálov – pre čerstvé potravi-
ny vrstva kartónu a polyetylénu, pre trvanlivé – kartón, hliník a polyetylén. 
Medzi vrstvami lepidlo a navrchu farby, takže niektoré zdroje uvádzajú, že 
sa skladajú dokonca až zo šiestich vrstiev. Takéto obaly sú jednorazové. Ich 
opakované použitie pre balenie potravín je vylúčené. Z použitých nápojových 
kartónov vyrábajú izolačné dosky s výbornými tepelnými a protihlukovými 
vlastnosťami, ktoré nachádzajú uplatnenie najmä v stavebníctve. 

Preto vyzývame občanov, aby sa zapájali do separovaného zberu 
odpadov. Zvýšením množstva vyseparovaného odpadu v meste sa 
znížia náklady za uloženie odpadu na skládke, čo sa v konečnom dô-
sledku môže odzrkadliť na výške poplatku za komunálne odpady. Viac 
informácií o obaloch tetrapak nájdete na www.tetrapak.com/slovak

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
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Základnú školu v Rajeckých Tepliciach navštevu-
je tento školský rok 431 detí. Tento rok sa do prvého 
ročníka prihlásilo viac ako 30 prváčikov, takže škola bude 
môcť otvoriť dve triedy. V ZŠ sa okrem klasického vyu-
čovania venujú bohatej mimoškolskej činnosti a vy-
tvárajú podmienky pre mnohé ďalšie aktivity. Žiaci 
sa pravidelne zúčastňujú mnohých súťaží na okresnej 
úrovni, kde dosahujú výborné výsledky.

V minulom čísle Spravodajcu sme spomínali úspechy 
našich žiačok v písaní pôvodnej rozprávky v súťaži Detská 
literárna Žilina. Svoj „spisovateľský talent“ si môžu žiaci 
rozvíjať vo vlastnom školskom časopise. Nápad sa zrodil 
v hlave pani učiteľky Anny Dubovanovej, ktorá deti učí 
slovenský jazyk. Zástupcovia redakčnej rady Peter Klinec, 
Alžbeta Časnochová, Eva Grochalová, Andrej Valúch si 
vychovávajú svojich nástupcov, pretože ako deviataci na 
budúci školský rok opustia brány svojej základnej školy. 
Námety na články zbierajú na internete, v časopisoch, 
ale nápady sú hlavne z ich hlavy.

Dve mladé a šikovné žiačky Zuzana Kianičková 
(5. ročník) a Frederika Kavecká (6. ročník) sa zú-
častnili súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko 
v Žiline.

Na škole sa zorganizovalo školské kolo olympiády 
v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 69 žiakov. Dvaja 
žiaci postúpili do okresného kola. Boli to Michal Hodas 
a Matej Mahút. Matej Mahút bol v okresnom kole úspeš-
ným riešiteľom.

V školskom kole geografickej olympiády sa zú-
častnilo 34 žiakov. 

Spoločnosť Televos, s. r. o. realizuje projekt, ktorý 
je spolufinancovaný Európskou úniou a podporovaný 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Zameriava sa na cieľovú skupinu osôb s rodinnými 
povinnosťami na materskej či rodičovskej dovolenke 
alebo po jej ukončení.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie sociálnej inklú-
zie a rovnosti príležitostí na trhu práce prostredníctvom 
odstraňovania prekážok rovností mužov a žien s dôrazom 
na zosúladenie pracovného a rodinného života.

Nosnými aktivitami sú školenia, ktoré majú prispieť 
k uľahčeniu prístupu žien a mužov s rodinnými povinnos-
ťami ku vzdelávaniu, umožňujúce zvýšenie uplatnenia 
sa na trhu práce a zároveň zosúladenie ich rodinného 
a pracovného života. Školenia budú zamerané na oblasť 

TJ - VTJ – Rajecké Teplice – Konská
organizuje Medzinárodný futbalový turnaj žiakov o pohár primátora mesta

Dátum: 30. 6. 2007 od 8,30 h
Miesto: Ihrisko TJ - VTJ Rajecké Teplice – Konská

Kategória: Mladší žiaci; starší žiaci
Mužstvo na 1. mieste obdrží pohár primátora mesta. Mužstvá na 2. a 3. mieste vecné ceny. 

Do okresného kola postúpilo 10 žiakov. Dvaja žiaci 
Julián Vrábeľ (5. ročník) a Peter Papan (9. ročník) 
bol úspešnými riešiteľmi.

Deti rozvíjajú svoju činnosť v rôznych športových 
krúžkoch – volejbalový, strelecký, stolnotenisový, 
basketbalový, cyklistický. Futsalistické družstvo sa 
zapísalo v celoslovenskom finále pohára v Bratislave, 
kde starší žiaci obsadili vynikajúce druhé miesto a v ka-
tegórii mladších žiakov si vybojovali krásne štvrté miesto. 
Futsalové družstvo tvoria títo žiaci: Michal Kasman, 
Peter Sládecký, Juraj Knapec, Roman Maňák, Jozef 
Kazimír, Martin Vágai, Juraj Urbanec, Tomáš Prieložný, 
Pavol Lonc, Vladimír Kučera, Michal Hucík.

Škola vychádza v ústrety šikovným a nadaným 
deťom najmä z nižších ročníkov, aby rodičia nemuseli 
s deťmi dochádzať až do Žiliny. V priestoroch školy je 
preto k dispozícii výtvarný odbor základnej umeleckej 
školy zo Žiliny, ďalej tu funguje tanečný odbor a jazy-
ková škola. 

Na škole funguje od školského roka 2004/2005 počí-
tačový krúžok pod vedením pedagogičky Viery Jančovej. 
V rámci projektu Infovek – Tvorivá informatika s Baltí-
kom a medzinárodnej súťaže Baltík 2006 v Košiciach 
obsadil ôsme miesto Samuel Gavlák a Maroš Janura, 
štrnáste miesto Julián Vrábel a Jakum Hamza.

Naši žiaci sa zapájajú do kultúrnych podujatí, 
pomáhajú pri dobrovoľnej činnosti občianskym 
a záujmovým združeniam, zaujíma ich to a my ich 
v tom podporujeme.

Naša základná škola

rozvoja osobnosti, zdokonalenie práce s PC a ďalších 
schopností potrebných pre úspešnú prácu prostredníc-
tvom teleworkingu.

Okrem znalostí nevyhnutných pre prácu formou te-
leworkingu budú účastníci školenia oboznámení aj s po-
tenciálnymi zamestnávateľmi a budú im sprostredkované 
informácie o voľných pracovných miestach s možnosťou 
okamžite sa zamestnať.

Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním 
krátkeho životopisu na našu adresu: 

TeleVox, s. r. o., Slnečné námestie 3471, 010 15 
Žilina alebo na e-mailovú adresu: info@televox.sk. 
Informácie vám radi poskytneme aj na mestskom 
úrade na oddelení kultúry a vzdelávania u pani 
Babišovej.

Projekt Teleworking v regiónoch
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Preventívno–bezpečnostná akcia „Alkohol“
Pri preventívno-bezpečnostnej akcii „Alkohol“ policajti z Rajca v súčinnosti s MsP Rajecké 

Teplice skontrolovali 10 osôb mladistvého výzoru. Táto akcia bola zameraná jednak na predaj 
a podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, a taktiež na kontrolu za-
tváracej doby v pohostinstvách a reštauračných zariadeniach. Účelom akcie bolo odhaľovanie 
priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a trestného činu podá-
vania alkoholických nápojov mládeži. Preventívna akcia bola vykonaná z dôvodu nepriaznivého 
vývoja trestnej činnosti mládeže spáchanej pod vplyvom alkoholu.

Akcia sa konala v piatok 9. 2. od 21.00 do 22.30 hod. Polícia kontrolovala vytipované reštauračné zariadenia 
(Lojzo, Pltník, Marco, Elán, Veľká Fatra). 

Problém predaja a podávania alkoholických nápojov mládeže a s ním spojená trestná činnosť je v každej spo-
ločnosti nežiaducim javom. Preto polícia bude aj naďalej pokračovať v nepravidelných preventívnych akciách. 

                     Ing. Ján Valúch, náčelník MsP Rajecké Teplice

Mestská polícia informuje

Materská škola v Rajeckých Tepliciach bola za-
ložená v roku 1949. Od 1. 7. 2002 prešla pod zriaďo-
vateľa Mesto Rajecké Teplice. Mestské zastupiteľstvo 
svojím rozhodnutím v roku 2004 spojilo MŠ v Rajeckých 
Tepliciach s MŠ v Poluvsí pod jedno riaditeľstvo na Ulici 
osloboditeľov. 

V školskom roku 2006/2007 máme prihlásených 
v troch triedach 83 detí. Učiteľky materskej školy pra-
cujú podľa Programu výchovy a vzdelávania, v ktorom 
akceptujeme pozitívne aktivity dosiahnuté vo vývoji 
predškolskej výchovy.

V pedagogickej práci kladieme dôraz na vytváranie 
humánnych podmienok a na správny, partnerský, postoj 
učiteliek k deťom. Dbáme na rozvoj individuality a jedi-
nečnosti dieťaťa ako tvorivej a rozvíjajúcej sa osobnosti, 
schopnej rešpektovať záujmy a potreby svojich rovesní-
kov i dospelých. K tomuto zámeru prispieva uplatňova-
nie poznatkov z pedagogickej diagnostiky a individuálny 
prístup k dieťaťu.

Naša materská škola bola v roku 2006 vybraná 
ako jedna z 26 škôl v SR na overovanie kurikula. 
Výsledkom kurikula bude rámcový program práce, ktorý 
bude variabilný v rozvíjaní schopností a tvorivosti detí. 

V súčasnosti naša materská škola umožňuje deťom 
navštevovať krúžky anglického a nemeckého jazyka, 
tanečný a výtvarný krúžok. V elokovanej triede v Po-
luvsí pracujú deti pod vedením pána kaplána aj v krúžku 
náboženskej výchovy. V rámci výtvarného krúžku sa 
deti zapojili do celoslovenskej súťaže „ Žitnoostrovské 
pastelky“. Výtvarné práce sme posielali do televíznych 

 13. ročník memoriálu JOZEFA GABČÍKA

Žilinský klub Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov SR a Mesto Rajecké Teplice usporiadajú dňa 
19. mája 2007 (sobota) 13. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 13 km – cross. 
V sprievodnom programe sa predstaví žilinská skupina Aya a spevák Tomáš Bezdeda. V prípade priaznivého po-
časia uvidíte aj zoskok padákom. O podrobnom programe Vás budeme informovať v oznamoch mesta, na internete 
a prostredníctvom miestneho rozhlasu

relácií Elá hop a Gombička i do detského časopisu 
Zvonček. Pracujeme aj s učebnou pomôckou LEGO 
Dacta.

Chcem poďakovať rodičom detí navštevujúcich 
našu materskú školu za pomoc, spoluprácu, materiál 
a dary, ktoré využívame vo výchovno-vzdelávacej 
činnosti a pri slávnostiach. Osobitne ďakujem rodi-
čom z Poluvsia za výdatnú pomoc pri rekonštrukcii 
triedy a spálne počas letných prázdnin. Títo rodičia 
majú záujem i o rekonštrukciu umyvárky a WC. Moje 
poďakovanie patrí i zriaďovateľovi mestu Rajecké 
Teplice, pánovi primátorovi a pánovi prednostovi za 
starostlivosť o údržbu budov a materiálne zabezpeče-
nie tried, podporu pri nadobúdaní učebných pomôcok. 
Taktiež ďakujem pánovi poslancovi Majerskému za 
venovanie poslaneckých odmien počas celého vo-
lebného obdobia triede v Poluvsí. Tiež si vážime zo 
strany MsÚ vytváranie možnosti ďalšieho vzdelávania 
učiteliek našej MŠ, čo prispeje k ich profesionálnemu 
rastu a zvýšeniu kvality ich práce s deťmi.

Zároveň si dovoľujem oznámiť rodičovskej verejnosti, 
že v mesiaci marec sa budú prijímať deti do materskej 
školy k začiatku školského roka 2007/2008 na základe 
prihlášky. K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie 
o zdravotnom stave dieťaťa. Prihlášku môžu rodičia 
priniesť osobne alebo zaslať poštou do 31. 3. 2007. 
Oznámenie o prijatí alebo neprijatí obdržia rodičia pí-
somne do 30. 4. 2007. K školskému roku 2007/2008 
bude novoprijatých 21 detí.

        Vlasta Poliačková, riaditeľka MŠ 

ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
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Čo nové v mestskej knižnici?
Ešte je len marec a do našej mestskej knižnice nám už pribudlo viac ako 70 nových titulov. Či už ide o staršie, 

alebo novšie knihy, môžeme za ne poďakovať pani Eleonóre Sandanusovej, pani Božene Škorvánkovej a pani 
Alene Šulovej. Chceli by sme aj touto cestou pozvať do našej knižnice všetkých, ktorí majú radi dobré knihy, pretože 
určite si každý vyberie to svoje. Pre ženy sú hlavne zaujímavé knihy od Táni Keleovej-Vasilkovej, Petry Nagyovej-
Džerengovej, Danielle Steelovej atď. Pre záujemkyne máme aj knihy od našej spisovateľky Márie Hamzovej – Bozk 
nad kytičkou frézií, Vôňa karameliek a Láska s nami zatočí. 

Z ostatných zaujímavých titulov vyberáme: Kroniky Narnie, Brány do dávnoveku, Stolice na Slovensku, Odkaz 
templárskych rytierov, Vražda ako hra, Obchodní korespondence v anglickém jazyku + CD, Najlepšie recepty 
ľudovej medicíny, Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia, Atlantída, Studia bibliographica posonien-
sia, Upevňovanie demokracie na Slovensku, Literárne poklesky, Pán prsteňov 1,2,3, Denník princeznej a mnohé 
ďalšie.

Tento rok nám pribudli aj nové časopisy a preto si z našej ponuky môžete vybrať napr.: Slovenka, Život, Mama 
a ja, Mosty (politické noviny), Krásy Slovenska, Zdravie, Záhradkár, Kamarát, Enviromagazín a Geo. Máme tiež 
staršie čísla časopisov Emma, Eva, Pekné bývanie a Môj dom. Časopisy požičiavame aj domov, preto si môžete 
prísť vybrať, ktorý časopis Vám vyhovuje. Tešíme sa na Vás!

Informácie

Šikovné deti
Mestská knižnica pripravila pre šikovné deti zo zá-

kladnej školy malé poďakovanie za to, že svojím vysved-
čením a samými jednotkami urobili radosť nielen svojim 
rodičom, ale aj svojim učiteľom. 

Tieto deti sa mohli prísť zahlásiť do mestskej knižnice 
úplne zadarmo na celý rok, ak doniesli ukázať vysved-
čenie so samými jednotkami. Chceli by sme preto aj 
takto verejne poďakovať deťom za ich vytrvalosť v učení 
a popriať im aj do budúcich rokov veľa úspechov, aby 
sa im stále takto dobre darilo!

Sú to: Julián Vrábel z Poluvsia, Janka Súkeníková 
z Rajeckých Teplíc, Lenka Filipová z Rajeckých Teplíc, 
Andrejka Hlaváčová z Konskej, Evka Gabčíková z Ra-
jeckých Teplíc, Marek Hudek z Rajeckých Teplíc. 

  Blahoželáme!!!

PRIPOMÍNAME !!!

Chceme ešte raz pripomenúť občanom,
že knižnica v Rajeckých Tepliciach od februára

zmenila svoje otváracie hodiny nasledovne:

       Pondelok:  12.00 – 16.30

          Utorok:   12.00 – 16.30

         Streda:    12.00 – 17.30

        Štvrtok:  12.00 – 16.30

        Piatok:    09.00 – 13.00

Zároveň pripomíname, že od 31. 1. 2007 je znovu 
otvorená knižnica v Poluvsí, 

kde sú otváracie hodiny 
každú stredu od 18.00 do 20.00 hod.

Chceme oznámiť všetkým čitateľom,
že čitateľský preukaz z Poluvsia

platí aj v knižnici v Rajeckých Tepliciach. 

Detičky sa naučili, čo je to knižka
V dnešnom modernom svete plnom skvelej techniky 

si už len málokto nájde čas aj na dobrú knihu. A tak to 
ukazujú aj celoslovenské štatistiky zo všetkých knižníc na 
Slovensku. Každý rok sa vykazuje čoraz menej a menej 
čitateľov a klesá počet hlavne tých detských. Čím to je 
však spôsobené? Ako sme už spomínali, technikou. 

Dnes si dieťa namiesto dobrej knižky pustí radšej 
DVD alebo si sadne k počítaču a hrá sa hry. Často tou 
príčinou, prečo dieťa nechytí do rúk knihu, sú hlavne 
rodičia. Veď tí by mali od malička v dieťati vychovávať 
lásku ku knihám a čítať im od malička tie najkrajšie 
rozprávky. Preto je potrebné, aby sa rodičia venovali aj 
tejto stránke výchovy. Ale našťastie, nie je to tak vždy.... 
to by sme tým dobrým zodpovednejším rodičom krivdili. 
Našťastie sú deti, ktoré radi čítajú a nevedia zaspať bez 
rozprávky. 

Preto sme sa aj my rozhodli, že deťom zo škôlky 
v Poluvsí ukážeme, ako taká knižnica vyzerá. Pozvali 
sme ich do našej malej knižnice v Poluvsí, kde sa deti 
usadili a pracovníčky odd. kultúry mestského úradu v R. 
Tepliciach sa im venovali. Každé dieťa nám zaspievalo 
alebo zarecitovalo nejakú básničku a za to dostali čaj 
a sladkosť. Vysvetlili sme im, čo je to knižka, ako sa 
k nej majú správať a ako sa majú správať v knižnici, 
ktorú sme im aj ukázali a vysvetlili im,  ako to v takej 
knižnici funguje.

Dúfame, že si z tohto posedenia zobrali niečo k svojmu 
srdiečku, a že aj z nich raz vyrastú dobrí čitatelia, ktorí 
si budú knihy vážiť. 

Vezmem do prenájmu
obchodné priestory 

v Rajeckých Tepliciach 
cca 20m2 (voda+WC)
tel. 0907 851 418
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Informácie

Z ČINNOSTI SENIOR-klubu
Fašiangové posedenie v Senior-klube spojili dôchodcovia s hodnotením činnosti. Pri chutnom občerstvení 

pripravenom členkami klubu a pri tónoch harmoniky sa zabavili, zaspievali, zabudli na starosti. Bol to náš prvý 
„Šiška – bál“.

O týždeň sme na stretnutí v klube privítali poslankyňu MsZ z komisie sociálnych vecí, kultúry a vzdelávania p. 
Máriu Bezákovú. Zaujímala sa o problémy dôchodcov, ich potreby, radosti, starosti. Zoznámila nás so zložením 
komisie, s poskytovaním sociálnej výpomoci starším spoluobčanom. V živej besede sme si pohovorili aj o finančnej 
výpomoci, opatrovateľskej činnosti, o potrebe zariadenia dennej starostlivosti pre starších občanov, o čistote mesta, 
o možnosti parkovania pre zdravotne postihnutých, aj o zlepšení podmienok pre prácu v klube. 

Dôchodcovia chcú svoju starobu prežiť v pohode a pokoji a majú záujem spolupracovať na zlepšení kvality ich 
života. Pridáte sa? Stretávanie s priateľmi predlžuje život. Prečo by ste to neskúsili?                    Senior-klub (es)

Vážení spoluobčania,
V poslednom čase sme opäť zaznamenali zvýšený vý-
skyt voľne sa pohybujúcich psov, ktorí znečisťujú naše 
okolie. Dovoľujeme si Vám preto pripomenúť niektoré 
podmienky evidencie, vodenia a držania psov:
– pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, 

musí byť riadne označený známkou alebo čipom
– vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno 

len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo 
prsnom postroji

– za psa je zodpovedný držiteľ psa, alebo osoba, ktorá 
psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad

– držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť 
svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osobe, 
ktorú pes pohrýzol. Je tiež povinný skutočnosť, že pes 
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane 
alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evido-
vaný

– majiteľ psa je povinný znečistenie verejného priestran-
stva po psovi odstrániť

– majiteľ psa má povinnosť vodiť psa tak, aby sa zame-
dzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, 
poškodzovaniu zelene, atď.

Zakazuje sa:
– opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania 

(napr. pred obchodom)
– opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie 

bez dozoru na verejnom priestranstve (aj opustenie 
nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhub-
kom)

Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný:
– intravilán obce
– extravilán, kde ohrozuje občanov alebo osoby a spô-

sobuje škody na majetku

Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
– verejné miesta, kde sa konajú športové a kultúrne 

akcie
– ihriská
– úrady
– pietne miesta a miesta, ktoré sú označené: „Zákaz 

vstupu so psom!“

Za priestupok obec uloží pokutu od 500,- do 5000,- 
Sk. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí 
priestupku opakovane, uloží sa mu pokuta do výšky 
dvojnásobku pokút.

Veríme, že zodpovedným prístupom nás všetkých 
predídeme zbytočným konfliktom a prispejeme k udr-
žiavaniu príjemného a čistého životného prostredia 
v našom meste.

PODMIENKY DRŽANIA PSOV

KAM ZA KULTÚROU
Hotel Veľká Fatra – Nočný bar:
– streda 20,00 – 24,00 h – diskotéka 60. – 80.  roky
– štvrtok 20,00 – 24,00 h – barové nokturno,
   hudba na počúvanie a do tanca
– piatok 20,00 – 02,00 h – diskotéka 
– sobota 20,00 – 02,00 h – diskotéka
– nedeľa 20,00 – 24,00 h – tanečný večer so živou hudbou

Víkendové hudobné večery v KD Aphrodite:
– piatok od 18,00 h „Čarovné melódie“ – Vlado Hodas
– sobota od 15,00 h „Harfa“ – Tibor Kováč
– nedeľa od 14,00 h „Romantický klavír“ – Peter Peuker

Tieto programy sa budú pravidelne opakovať až do mája. 
V prípade pekného počasia sa začnú programy pred KD 
Aphrodite.

DHZ Rajecké Teplice
Dobrovoľný hasičský zbor Rajecké Teplice mal 

dňa 14. januára 2007 výročnú členskú schôdzu za 
účasti primátora mesta, na ktorej prítomní vyhodnotili 
správu o činnosti, schválili plán práce na rok 2007.

Na schôdzi boli voľbami doplnení členovia výboru 
a potvrdilo sa predsedníctvo pána Milana Remenca. 
Počas roka sa členovia zúčastnili okrskových schôdzach 
v okolitých dedinách, zabezpečovali Memoriál Jozefa 
Gabčíka, zber šrotu, realizáciu už tradičného plesu 
DHZ. 29. marca sa uskutočnil výjazd vozidla a členov 
na záchrannú akciu pri zatápaní Ulice osloboditeľov.

V diskusii sa prítomní vyjadrili o pozitívach činnosti 
zboru, ale rovnako nešetrili kritikou do vlastných radov 
s víziou a plánom, ako negatíva v tomto roku odstrániť.

Tento rok Hasičský zbor oslávi 80. výročie svojho 
vzniku. Pri tejto príležitosti sa chystajú oslavy, ktoré 
vyvrcholia v lete 2007. O ich prípravách vás budeme 
informovať.
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Informácie

Za uplynulý rok si na svoje konto môžu pripísať viacero 
úspešne splnených úloh. Za všetky spomenieme účasť 
na previerkach pripravenosti v obciach Zbyňov, Kunerad, 
Kamenná Poruba, absolvovanie pohárových súťaží 
v Kamennej Porube, Kunerade, Lietavskej Svinnej a na 
taktickom cvičení v Jasenovom, Kľačoch, Stránskom 
a Konskej. Členovia DHZ sú známi svojím darcovstvom 
krvi. Máme držiteľov diamantovej a zlatej Jánskeho pla-
kety. Na podnet našej organizácie sme úspešne začali 
každoročné posedenie pri guľáši.
Bokom neostáva ani technika, zabezpečenie preven-
tívnych prehliadok a ďalšia drobná činnosť. O tom, že 
preventívne prehliadky boli vykonané na dobrej úrovni 
a plnia svoje poslanie svedčí fakt, že v katastri Poluvsia 
sa nevyskytol ani jeden požiar. DHZ Poluvsie však po-
máhal pri likvidácii požiarov v Stránskom. Išlo o jeden 
lesný požiar, dva požiare spôsobené vypaľovaním trávy 
a jeden požiar v súkromnom priestore.
V spolupráci s MsÚ Rajecké Teplice, poslancami a členmi 
DHZ bola úspešne dokončená prístavba požiarnej zbrojni-
ce, vybudovanie detského ihriska, pódia pred KD a náter 
fasády KD. Pri tejto príležitosti DHZ ďakuje všetkým, ktorí 

sa na uvedenej činnosti podieľali a pomáhali, rovnako 
ďakuje primátorovi Petrovi Dobešovi a poslancom MsZ, 
ktorí svojím pochopením pomohli odsúhlasiť finančné 
prostriedky pre zabezpečenie toho, čo sme vybudovali. 
V tomto roku čaká DHZ milá slávnosť, keď si pripomenie 
80. výročie založenia DHZ v Poluvsí.
O programe a priebehu tejto slávnosti vás budeme 
priebežne informovať.

Výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru v Poluvsí
21. januára 2007 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Poluvsí. Činnosť 
hasičov je v dnešnej dobe náročná, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a to všetko vo svojom voľnom 
čase. Napriek tomu hasiči svoju robotu robia radi a podotýkame, že dobre.

5. marca 2007 vyvrcholila dvojmesačná príprava 
výstavy „Folklór očami detí“. V priestoroch Sobášnej 
siene Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach majú ob-
čania možnosť pokochať sa na dielach našich mladých 
umelcov. Autormi obrazov sú deti zo Základnej školy 
v Rajeckých Tepliciach, a deti, ktoré pracujú vo výtvar-
nom odbore Základnej umeleckej školy v Rajeckých 
Tepliciach. Na mnohých obrazoch vidno už v detskom 
veku mimoriadny talent autora, ktorý sa rozvíja aj vďaka 
pani učiteľke Mgr. Bariakovej.

Výstava potrvá do 19. marca 2007, keď budú na zá-
klade verejného hlasovania vyhlásení a odmenení traja 
najlepší maliari. Veríme, že pohľad dnešného dieťaťa 
na minulosť osloví aj vás.

Vernisáž výstavy „FOLKLÓR OČAMI DETÍ“


