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Návšteva veľvyslanca USA v Rajeckých Tepliciach 
 
Dňa 26. januára 2006 navštívil naše mesto americký veľvyslanec na Slovensku J. Ex. Rodolphe M. 
Vallce. 
Prezrel si mesto, kúpeľný areál a stretol sa s primátorom mesta a vedením Slovenských liečebných 
kúpeľov, a. s.. Živo sa zaujímal o históriu mesta a kúpeľníctva, ako aj o rozvojové zámery mesta, 
SLK, a. s. a celého regiónu. V príjemnej atmosfére odovzdali hostitelia pánovi veľvyslancovi 
spomienkové predmety.  
 
 

Udalosti, stretnutia, aktivity 
 
- výročná členská schôdza (VČS) DHZ v Rajeckých Tepliciach  
- VČS členov COOP Jednota v Rajeckých Tepliciach 
- účasť mesta na Regióntour Brno (CZ) 
- účasť mesta na Slovakiatour Bratislava 
- zasadnutie združenia Skládky odpadu Rajeckého regiónu 
- recyklačný fond – združenia Rajecká dolina organizácia separovaného zberu jednotlivých komodít 
- rokovanie o aktualizácii web stránky mesta Rajecké Teplice 
- zasadnutie predsedníctva Euroregiónu Beskydy v Strečne 
- zastúpenie mesta na konferencií Žilinská inovačná politika 
- relácia v Rádiu Fajn venovaná mestu Rajecké Teplice s primátorom mesta 
- ples Rady rodičov pri ZŠ 
- ples hasičov DHZ Rajecké Teplice 
- rokovania s riaditeľom TV Patriot Ing. Slaninkom o možnosti šírenia TV signálu 
- rokovanie so starostami obcí Stránske, Kunerad a Kamenná Poruba o ďalšom postupe pri 
fungovaní Spoločného obecného úradu (SOÚ) v roku 2006 na úseku stavebného konania 
a opatrovateľskej služby 
- účasť primátora mesta na oslavách 10. výročia založenia SLK, a. s. Rajecké Teplice 
- prerokovanie pripomienok k VZN o verejnom poriadku s dotknutými občanmi a podnikateľskými 
subjektmi vo veci reprodukovanej hudby a dodržiavania zákonných nariadení (hlučnosť, 
dodržiavanie nočného pokoja) 
- VČS združenia Nádej – zdravotne postihnutí v Rajeckých Tepliciach  
- rokovanie s vedením ZŠ o financovaní prevádzky a nákladoch na IQ a celý rok 2006 
- návšteva starostu obce Dolní Domaslavia (okres Frídek-Místek) a riaditeľky miestnej ZŠ vo veci 
nadviazania  spolupráce medzi školami a mestami  
- príprava MsZ – prerokovanie záverečného účtu mesta za r. 2005 
- rokovanie vo veci aktualizácie územného plánu sídelného územia Rajecké Teplice 
- rokovanie s Doprastavom, a. s. o ďalšom postupe budovania kanalizačného zberača 



- rokovanie s OB Pozemkový úrad vo veci vysporiadania pozemkov pri železničnej stanici 
 
 

Základná škola v Rajeckých Tepliciach slávi 45. výročie 
 
História školy začína dňa 10. 12. 1950. Vtedy bola v Rajeckých Tepliciach založená „Stredná 
škola“. Dovtedy žiaci dochádzali do okolitých škôl v Rajci, Kamennej Porube, Lietavskej Lúčke 
a v Žiline. Táto škola bola umiestnená v provizórnych priestoroch a na viacerých miestach 
Rajeckých Teplíc. 
Školský rok sa začal 7. 9. 1950. Škola mala vtedy 214 žiakov. Do tejto školy chodili aj žiaci 
z okolitých obcí a tzv. „ľudových škôl“ v Kunerade, v Poluvsí, v Stránskom a v Kamenej Porube. 
V škole vyučovalo sedem učiteľov. Prvým riaditeľom školy bol Ján Hollý. Učební bolo málo, 
a preto rozhodnutím Úradu vlády bol objekt Severoslovenských elektrárni od 1. 2. 1953 pridelený 
škole, ktorá tým získala ďalšie potrebné učebne. Počet žiakov stúpol na 311 a počet učiteľov na 11. 
Riaditeľom bol František Greguš. 
29. 5. 1960 bol položený základný kameň „Osemročnej strednej školy“. V tom čase navštevovalo 
školu 573 žiakov a učilo 22 učiteľov.  
Vyučovanie v novostavbe dnešnej školy začalo 1. 9. 1961. Školu navštevovalo 666 žiakov a učilo 
v nej 22 učiteľov. Riaditeľom bol Jozef Gabala.  
Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu bolo v roku 1975 vybudované v školskom areáli dopravné 
ihrisko, v roku 1980 učebňa v prírode na školskom pozemku a v roku 1982 boli uvedené do 
prevádzky dve telocvične spolu s kotolňou na plynové palivo. 
Stavba bola vybudovaná v akcii „Z“, kde pod vedením vtedajšieho riaditeľa školy Jána Hoju 
odpracovali mnohí učitelia, ale aj občania tisícky brigádnických hodín. S dobudovaním školy sa 
pokračovalo aj v ďalších rokoch. V roku 1984 sa žiaci začali stravovať v novej školskej jedálni. 
v roku 1996 sa vybudovalo 200 m atletickej dráhy, trávnaté futbalové ihrisko a tiež basketbalové 
ihrisko. Celý športový areál bol dokončený v roku 1998 vybudovaním tenisového kurtu 
a volejbalového ihriska. Riaditeľom v tomto období bol Mgr. František Frindt. V tomto školskom 
roku na našej škole pracuje 26 pedagogických pracovníkov ( z toho 4 na znížený úväzok), 2 
vychovávateľky, 2 vyučujúc i náboženskej výchovy, 4 prevádzkoví pracovníci. Našu školu teraz 
navštevuje 450 žiakov, riaditeľom je Mgr. Branislav Babinec. V našej škole sa žiaci učia nemecký 
a anglický jazyk. Svoje vedomosti môžu rozvíjať na krúžkoch v čase mimo vyučovania. 
v 7., 8. a 9. ročníku máme rozširujúce hodiny, na ktorých si môžu žiaci rozšíriť vedomosti z daného 
predmetu. Sú to: riešenia matematických problémov, cvičenia z geografie, práca s počítačom. 
V škole máme tieto krúžky: počítačový, programovania, športových hier, prírodovedecký, 
anglického a nemeckého jazyka, futbalový, volejbalový, strelecký, cyklistický a stolnotenisový. 
V krúžkoch pracuje v tomto školskom rok spolu 251 žiakov. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú 
súťaží, ktoré sú poriadané CVČ v Žiline. Je to najmä olympiáda v nemeckom jazyku,, matematická, 
fyzikálna, geografická a chemická olympiáda. V týchto súťažiach sú naši žiaci pravidelne úspešní 
riešitelia. V škole sa zameriavame na environmentálnu výchovu, prevenciu proti kriminalite a tiež 
prevenciu proti drogovej závislosti. 
Žiakov vedieme k samostatnosti a k tvorivému mysleniu. V minulom školskom roku sme z dotácie 
MŠ opravili strechu telocvične a prepadnutú palubovku. Taktiež bola opravená strecha na prvej 



budove. Boli zakúpené nové počítače pre žiakov, inovujeme školské pomôcky, dali sme urobiť 
plastové dvere na bočné vchody do oboch budov. 
 
 

Mesto na veľtrhu cestovného ruchu 
 
Mesto Rajecké Teplice, ako člen Euroregiónu Beskydy sa od 26. do 29. januára 2006 zúčastnilo na 
medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. V Inchebe Expo Áréne 
v Bratislave začala tohtoročná sezóna medzinárodnými veľtrhmi cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour, gastronómie Danubius Gastro, ich sprievodnými výstavami Šport, Poľovníctvo 
a oddych, cestovateľským festivalom Camera Slovakia, výstavou strojov a technológii Exposhop 
i obalov a baliacej techniky Gastropack. 
Na týchto vzájomne nadväzujúcich a obohacujúcich sa veľtržných a výstavných podujatiach sa 
predstavilo vyše sto regiónov, 19 národných turistických centrál a 32 zúčastnených krajín. Počas 
štyroch dní vystavovalo 861 vystavovateľov a výstavné expozície si prehliadlo 50 386 osôb. Prvý 
tohtoročný veľtrh sa tak zaradil nielen medzi najdynamickejšie rastúce, ale zároveň medzi vôbec 
najväčšie na Slovensku. Mesto Rajecké Teplice bolo podobne zastúpené aj na veľtrhu Regiontour 
Brno (CZ) v januári 2006. 
 
 

Historicky prvá Birmovka  
 
Na Deň matiek 14. 5. 2006 sa v našej farnosti, našom meste uskutočnila historicky prvá sviatosť 
birmovania. 146 birmovancov z Rajeckých Teplíc, Poluvsia a Stránskeho prijalo z rúk diecézneho 
otca biskupa Viliama Judáka dary Ducha Svätého. 
Prekrásnu slávnosť umocnilo pekné počasie, ale aj dobrá organizácia, a tak veriaci sa spokojní 
rozišli k slávnostnému obedu. 
 
 

Ocenenie držiteľov bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej  
Jánskeho plakety za darovanie krvi 

 
Primátor mesta Peter Dobeš za účasti zástupcov SČK Žilina slávnostne prijal odmenených držiteľov 
bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety za darcovstvo krvi. Ocenil ich 
ušľachtilosť a ľudskosť, ako i spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí takúto pomoc potrebujú. Poďakoval sa 
im za vzorný príklad iným, ktorí azda váhajú urobiť tento ušľachtilý čin a zúčastniť sa darcovstva 
krvi. Aj na stránkach Spravodajcu im primátor verejne ďakuje za príkladný čin.  
 
 

Informácie, stretnutia, prijatia 
 
- rokovanie s Povodím Váhu vo veci vybudovania odvodňovacieho kanála od Kuneradu a Konskej 
s vyústením do toku Bystrička z dôvodu protipovodňovej ochrany mesta 



 - koncom marca navštívila delegácia vedená starostom obce Dolní Domaslavice (okres F. Místek, 
CZ) našu základnú školu a mesto. Na Mestskom úrade ich prijal primátor mesta. Prerokovali sa 
možnosti spolupráce v oblasti školstva a cezhraničnej spolupráce na SK – CZ hranici 
- príprava projektu pre získanie finančných zdrojov pre opravu strechy na školskej jedálni 
- rokovanie so zástupcami Žilinského pluku Jozefa Gabčíka a Klubu vojenských výsadkárov SR 
o usporiadaní XII. ročníka memoriálu J. Gabčíka v behu na 13 km – cross 
- výročná členská schôdza Únie žien Slovenska 
- výročná členská schôdza Senior klubu 
- výročná členská schôdza klubu Nádej – zdravotne postihnutí 
- organizácia zrezania stromu – starej lipy (suchý strom) pri ZŠ, ktorá ohrozovala život a majetok 
občanov 
- rokovanie vo veci ukončenia nájmu KD v Poluvsí. Odovzdanie objektu do opätovnej správy mesta 
- zavedenie praktického výkonu mestskej polície v teréne 
- rokovanie s Doprastavom, a. s. vo veci výstavby chodníka popri št. ceste III/018 160  do Poluvsia 
- prehodnotenie kanalizačného zberača, rokovanie s dodávateľom Doprastav, a. s.  
- oslava Dňa učiteľov, Dňa matiek 
- rokovanie s riaditeľkou pošty v Rajeckých Tepliciach a zástupcom Regionálnej poštovej služby vo 
veci zotrvania pošty v doterajších priestoroch, ktoré sa majú za prevádzky rekonštruovať po zmene 
vlastníka budovy 
- ukončilo sa prvé zasadnutie volebných komisií pre voľby do NR SR dňa 17. júna t. r. 
- rokovanie so Slovenskou správou ciest Žilina o možnosti a alternatívach chodníka popri št. ceste 
1/64 pri kúpalisku od autobusovej zastávky po prechod cez železničnú trať, poriadok na parkovisku 
pri kúpalisku 
- rokovanie so zástupcami SVS, a. s. Žilina o pripravovanom rozdelení tejto spoločnosti na 
regionálne vodárenské spoločnosti 
- účasť primátora mesta na XVI. ročníku snemu ZMOSu 
- rokovanie s vedením kúpeľov, a. s. vo veci ďalšieho rozvoja kúpeľov v nadväznosti na potrebu 
aktualizácie územného plánu mesta 
- privítanie J. Ex. o biskupa Viliama Judáka na pôde mesta na historicky prvej birmovke vo farskom 
kostole v Rajeckých Tepliciach 
 
 

Stretnutie 
 
Dňa 28. 4. 2006 naša ZO OZ pripravila pre všetkých dôchodcov, ktorí pracovali pre školstvo 
v Rajeckých Tepliciach posedenie. Aby sme si mohli uctiť našich bývalých spolupracovníkov, 
museli sme osloviť pár ľudí s veľkým srdcom, ktorí si vážia človeka a ktorí sa pričinili svojimi 
finančnými príspevkami na tomto podujatí. Týmto chcem poďakovať pani Masarykovej (lekáreň 
Mária), p. Červenej (Klenoty), p. Kmetíkovi (darčeky), p. Jakischovej (reštaurácia Talisman), p.  
 
Kianičkovi, p. Žeriavovi (penzión Raj), p. Knoškovi (reštaurácia ENCIÁN) a p. Petre Miškolciovej. 
 
                                                                                   Mgr. Jana Sláviková, predsedníčka ZO OZ 
 



Pošta v Rajeckých Tepliciach 
 
3 otázky vedúcej Slovenskej pošty v Rajeckých Tepliciach, pani Valérii Sýkorovej: 
 
„Aký bude ďalší osud pošty v Rajeckých Tepliciach?“ 
Doposiaľ bola aj bude pošta v Rajeckých Tepliciach. Buď bude v doterajších priestoroch alebo 
v iných priestoroch, ktoré hľadá stredisko poštovej prevádzky Žilina. 
 
„Bude prevádzka v Rajeckých Tepliciach pokračovať?“ 
Bude a bude sa rozširovať o doručovateľské strediská. Od 1. 7. 2007 bude pošta v Rajeckých 
Tepliciach strediskovou poštou aj pre Zbyňov a Kamennú Porube + už existujúce Stránske, Konskú, 
Kunerad, Rajecké Teplice a Poluvsie. 
 
„Čo by ste našim čitateľom odkázali?“ 
Aby boli trpezliví, vec sa rieši, nepočúvať nepodložené informácie. Pošta rozhodne bude 
v Rajeckých Tepliciach.  
 
 

Mestská polícia v uliciach mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach dňom 1. 1. 2006 zriadilo mestskú políciu 
v Rajeckých Tepliciach, ako svoj poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí 
verejného poriadku, ochrany životného prostredia na území mesta a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 
Od 3. 4. 2006 sa začala samotná činnosť a výkon pracovníkov MsP v teréne. 
Od 13. 4. 2006 sa motohliadka v kombinácii s pešou hliadkou zamerala na parkovanie v zóne 
zákazu státia. Od 2. 5. 206 sú v meste Rajecké Teplice osadené parkovacie automaty, MsP sa 
zameriava na dodržiavanie platieb za parkovanie. Obyvatelia mesta a podnikatelia pôsobiaci na 
území mesta Rajecké Teplice si môžu zakúpiť na Mestskom úrade celoročné „POVOLENIA“  na 
parkovanie motorových vozidiel na platených parkoviskách v meste. 
Úlohou MsP v Rajeckých Tepliciach nie je len pôsobiť represívne, čiže postihovať protiprávne 
konanie, ale sa snažiť aj o preventívne pôsobenie. 
 
 

Deň narcisov v Rajeckých Tepliciach 
 
V piatok 7. apríla mali občania Slovenska po roku opäť príležitosť pomôcť dobrej veci. 
Finančná zbierka Dňa narcisov pomáha už 10. rok riešiť protirakovinový program 
ZO Únie žien v našom meste do tejto humánnej akcie zapája aj Rajecké Teplice. 
Tento rok sa do narcisových pokladničiek vyzbieralo 21 100 Sk. Každý, kto prispel, vykonal dobrý 
skutok, pomohol a patrí mu naše poďakovanie. Okrem tejto aktivity sa organizácia Únie žien stará 
o hromadný hrob padlých na cintoríne a pamätník obetiam 1. svetovej vojny – zabezpečuje výsadbu  
 



a ošetrovanie kvetov. Spolupracujeme aj s Detským domovom v Domaniži a pre deti pripravujeme 
rôzne podujatia a zbierku ovocia. 
 
                                                                                           Mgr. V. Vitková, predsedníčka ZO ÚŽ 
 
 

Rajecké Teplice oslávili 630. výročie svojho vzniku 
 
V tomto roku si pripomíname 630. výročie prvej písomnej zmienky. Mesto je síce mladé, no 
z hľadiska histórie bohaté na tradíciu. Prvé spoľahlivé svedectvo o existencii osady Teplice vydáva 
až listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376, keď sa nazýva Villa Tapolcha, čiže osada 
Teplice. Teplicami sa nazývali miesta, osady s teplými minerálnymi prameňmi. Usadlosť Teplice 
mali vždy v rukách tí feudáli, ktorí vlastnili hrad Lietavu. Po Jánovi Zápoľskom to bol Mikuláš 
Kostka, neskôr Kostkov zať František Thurzo. Takto sa i Rajecké Teplice dostali do vlastníctva 
Thurzovcov, ktorí už do konca 15. storočia hrali významnú úlohu v hospodárskom, politickom 
a kultúrnom živote viacerých krajín strednej Európy, najmä Uhorska a Poľska. 
Thurzovci dobre poznali liečivé účinky prameňov v Tepliciach a začali ich využívať. Za panovania 
Juraja Thurzu sa upravovalo nielen okolie prameňov, ale vďaka kúpeľom sa menila aj tvár okolia. 
V roku 1793 bol vypracovaný prvý rozbor minerálnych termálnych prameňov. V roku 1882 kúpele 
aj s hostincom a priľahlými pozemkami odkúpil právny zástupca Lietavského panstva Dr. Valér 
Šmialovský so svojím strýkom Alojzom Pichlom. Na jeseň 1898 sa na podnet Valéra Šmialovského 
začalo s výstavbou lokálnej železnice Žilina – Rajec a prvý vlak do Rajeckých Teplíc prišiel v roku 
1899. Nové storočie prinieslo pre Rajecké Teplice nové starosti. Pre zadĺženie kúpeľov sa tieto 
dostali pod súdnu správu a ich úpadok dovŕšila 1. svetová vojna. Nezabránili mu ani takí podnikaví 
jednotlivci ako Ladislav Hauser a Rudolf Flamm. Neskorší správca kúpeľov Ladislav Hauser sem 
prišiel v roku 1907 ako polesný barón Popper a neskôr grófa Ballestréma. Do tohto obdobia patrí aj 
výstavba neogotického kostolíka Nanebovzatia Panny Márie v Rajeckých Tepliciach, ktorý bol 
posvätený v roku 1909. V roku 1925 kúpele i s pozemkami kúpila revírna bratská pokladnica 
z Ostravy. Od základu sa zmenila tvár kúpeľov. V roku 1930 sa začalo so stavbou liečebného domu 
Baník a kúpeľného domu. Obdobne boli postavené hotely Veľká Fatra a Malá Fatra z rokov 1935 – 
1937. Kúpele mali upravené parky a bol založený prvý hasičský zbor v obci v roku 1927.  
V roku 1935 do celej obce zaviedli elektrinu. Ďalší rozmach kúpeľov začal po roku 1940, keď sa 
stali majetkom robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave. Druhá svetová vojna zasiahla aj do 
histórie obce. Rajeckú dolinu oslobodili príslušníci Česko-slovenského armádneho zboru v dňoch 
30. apríla až 1. mája 1945. Po skončení vojny sa postupne stabilizoval život v obci. V tom čase 
tvorili Rajecké Teplice súčasť obce Konská a osamostatnili sa až v roku 1951, keď tu podľa údajov 
v kronike žilo 460 obyvateľov. V roku 1959 dostali Rajecké Teplice štatút kúpeľného miesta, ktorý 
okrem iného vymedzil územia kúpeľov a zaručil ochranu liečivých prameňov. V lete 1960 postihla 
Rajecké Teplice veľká povodeň. V roku 1961 sa začalo vyučovať v novostavbe školy. Do 
Rajeckých Teplíc prichádzajú viaceré podniky, ktoré tu začali budovať rekreačné zariadenia. 
V rokoch 1980 – 1981 uskutočnili kúpele rekonštrukciu parku so sochou Žena po kúpeli od 
akademického sochára Rudolfa Pribiša z Rajca. Rajecké Teplice boli 8. februára 1989 povýšené na 
mesto. Táto udalosť i spoločensko-politické zmeny, ktoré priniesol november 1989 ovplyvnili ďalší 



rozvoj kúpeľného mesta. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, štátny podnik, boli 1. 2. 1996 
transformované na akciovú spoločnosť. 
 
 

Oslavy SNP – na večnú slávu synom Francúzska 
 
Synom Francúzska, ale aj Slovákom a všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na SNP, ktorého 62. výročie 
sme si pripomenuli 26. 8. 2006 výstavou pamätných fotografií a dokumentov vo vstupnej hale MsÚ 
v Rajeckých Tepliciach. Ako už z názvu vyplýva, veľký dôraz bol kladený na uctenie si pamiatky 
francúzskych partizánov, pod velením Georgesa de Lannuriena, ktorí bojovali a umierali za 
oslobodenie našej vlasti. Sprievodnou udalosťou osláv bola vernisáž výstavy majstra Štefana 
Pelikána, ktorý už tradične prezentuje svoju tvorbu, v ktorej zachytáva portréty spomínaných 
francúzskych partizánov a tiež pohľady na krajinu Bretónska i Slovenska, transformované 
v charakteristickom prevedení tohto umelca. Na spoločné otvorenie výstav prišlo prispieť svojou 
účasťou alebo myšlienkou v úvodnom hovorenom slove viacero významných osobností nášho 
regiónu ako predseda samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, prvý radca francúzskeho 
veľvyslanectva, ale v prvom rade bola vzácna účasť dvoch priamych účastníkov SNP francúzskej 
národnosti, ktorí našli svoje podobizne v spomínaných prácach majstra Pelikána. Kurátorom tejto 
výstavy bol už tiež tradične PhDr. Dušan Halaj Csc. 
V neposlednom rade treba spomenúť príhovor Mgr. Branislava Babinca, riaditeľa ZŠ v Rajeckých 
Tepliciach, ktorý poukázal na potrebu udržiavania osvety medzi mládežou o význame SNP v našich 
dejinách, ktorí si každoročne pripomíname štátnych sviatkom 29. augusta okrem iného ako akt 
záchrany humanistických ideí. 
 
 

Mestská polícia informuje 
 
Za 5 mesiacov bolo nahlásených 7 prípadov. Prevažne sa jednalo o poľských a českých turistov, 
ktorým boli vykradnuté motorové vozidlá a z nich cenné veci (videokamery, fotoaparáty, mobily 
a pod.). Ako perličku môžeme uviesť jedného návštevníka z Bratislavy, ktorý mal na zadnom 
sedadle voľne položený notebook v hodnote 60 000 Sk. Ďalej môžeme uviesť prípady, kedy 
návštevníci kúpeľov nechali na svojich vozidlách otvorené okná. Je na zamyslenie ako ľudia 
hazardujú so svojim majetkom a podávajú priam pomocnú ruku páchateľom trestnej činnosti. 
Samostatnou kapitolou sú priestupky na úseku dopravy. Za 5 mesiacov sme ich zaregistrovali vyše 
400. Vodiči ich páchajú hlavne v zákazoch vjazdu na ulici Školská, 1. mája a Súľovského, 
nerešpektujú dopravné značky ZÓNA zákaz státia pre centrum mesta, okrem platených parkovísk 
a vyhradených miest pre telesne postihnuté osoby. Veľa ľudí si myslí, že polícia je od toho, aby 
razantne, ukážkovo a drsne spacifikovala nespratníkov za pomoci donucovacích prostriedkov – 
obušok, putá, hmaty – chvaty. Pravda je taká, že policajt sa musí držať len litery zákona a nemôže 
ísť nad jeho rámec. Aj násilne vstúpiť do uzamknutého objektu, môže len vtedy, keď v ňom ide 
zjavne o ohrozenie života, zdravia alebo keď hrozí veľká škoda na majetku – požiar, plyn, 
prasknuté vodovodné potrubie. 
 
 



Rekonštrukcia triedy Materskej školy v Poluvsí 
 
Cez prázdniny sa vykonala rekonštrukcia triedy Materskej školy v Poluvsí. Zamestnanci MsÚ 
urobili niekoľko opráv:  
- vybúrali otvor v priečke, a tak zväčšili spálňu, ktorá svojimi rozmermi nevyhovovala počtu detí 
- premiestnili okienko, ktorým sa vydávala strava 
- vymaľovali priestory 
- natreli radiátory a nalepili za ne reflexné fólie 
- nalepili linoleum 
- položili dlažbu v umyvárke a detskom WC 
- zamurovali nepoužívané a v súčasnosti zbytočné východy 
Urobilo sa len to najnutnejšie, kvôli peniazom. Na úpravách sa podieľali aj rodičia a príbuzní. 5. 
júla celú škôlku vysťahovali a 25. augusta znova nasťahovali, urobili do šatne vešiaky (p. Toroňa, 
p. Kianička), lavičky (p. J. Vdovičík), darovali dlažbu (p. Sivoň), upravili elektroinštaláciu (p. 
Knapec) alebo prispeli finančne (p. Brodňan, p. Hoskovec). Všetkým srdečná vďaka. Ako – tak je 
teraz škôlka v poriadku. No je tam ešte niekoľko vecí, ktoré by sa mali urobiť. Spomeniem  len 
niektoré, napr. – úprava hygienických priestorov (zväčšiť kapacitu detských WC), výmena 
vchodových dverí (v zime premŕzajú) a ich nadstrešenie, oprava oplotenia, preliezok, okien, 
zateplenie vonkajšej steny v triede a v spálni, úpravy školského dvora (zhotovenie prístrešku na 
sedenie a ďalšie opravy). 
Viem, že všetko niečo stojí a financie vyčlenené na škôlku nestačia, preto prosím všetkých 
priaznivcov, ktorým na škôlke a na deťoch záleží, aby sa nad tým zamysleli a ak môže, pomohli. 
Akokoľvek. Sú to investície, ktoré ocenia nielen súčasní, ale aj budúci návštevníci predškolského 
zariadenia. 
                                                                                           Za rodičov PaedDr. Ľ. Hoskovcová  
 
 

Návšteva českého veľvyslanca v Rajeckých Tepliciach 
 
Dňa 3. novembra 2006 poctil mesto Rajecké Teplice svojou návštevou veľvyslanec Českej 
republiky na Slovensku J. Ex. pán Vladimír Galuška. 
Prejavil mimoriadny záujem o činnosť a aktivity samosprávy mesta, jeho prírodné i kultúrne krásy. 
Vyjadril spokojnosť nad spoluprácou Rajeckých Teplíc s českými partnerskými obcami Dolní 
Benešov v okrese Opava a Pozlovice pri Luhačoviciach, a tým nad vytváraním a prehlbovaním 
slovensko-českých vzťahov. 
Ocenil snahu obidvoch strán uchádzať sa o čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie, kde 
jednou z podmienok je fungovanie partnerstva samospráv cez slovensko-českú hranicu.  
 
 
 

Udalosti, stretnutia, prijatia 
 
- rokovanie s vedením Slovenskej pošty o možných náhradných priestoroch 
- rokovanie s vedením Slovenských liečebných kúpeľov o ďalšej spolupráci s mestom 



- zasadnutie Mestskej rady 
- rokovanie s Doprastavom, a. s. o dokončení miestnych komunikácií 
- zasadnutie Euroregiónu Beskydy 
 
 

Opravené schody 
 
V mesiaci október Oddelenie technických služieb mesta Rajecké Teplice odstránilo poškodenú 
dlažbu zo schodov Zdravotného strediska a položilo novú zámkovú dlažbu, ktorá vydrží väčšiu 
záťaž. Stihlo sa to pred blížiacou sa zimou, a tak pacienti budú mať bezpečnejší prístup k svojím 
lekárom. 
 
 

Družba a spolupráca medzi mestom Rajecké Teplice  
a obcou Pozlovice (Česká republika) 

 
20. októbra 2006 starostka obce Pozlovice pani Ing. Oľga Tkáčová a primátor mesta Rajecké 
Teplice pán RNDr. Peter Dobeš uzatvorili zmluvu o družbe a spolupráci. V rámci zmluvy sa 
subjekty dohodli na vzájomnej informovanosti o potrebách občanov, ako aj na vzájomnej výmene 
pracovných skúseností. Táto zmluva je zároveň zárukou rozvoja v oblasti kultúry, športu, školstva, 
podnikania a obchodu, rozvoja mikroregiónov ako aj propagácie činnosti občianskych združení 
a v neposlednom rade pri nadväzovaní medziľudských vzťahov. 
 
 

Spolupráca mesta a kúpeľov 
 
V Rajeckých Tepliciach sme svedkami veľmi dobrej spolupráce predstaviteľov mesta a majiteľa 
Slovenských liečebných kúpeľov, a. s. Rajecké Teplice. Jedná sa o zabezpečenie finančných 
prostriedkov na vypracovanie urbanistickej štúdie zóny vyhradenej ulicami Osloboditeľov, R. 
Súľovského, Ľ. Štúra, riečkou Kuneradkou a územím kúpeľného parku vrátane kúpeľného domu 
Aphrodite. Na otázku, čo prinesie táto štúdia mestskej zóny obyvateľom a návštevníkom Rajeckých 
Teplíc, odpovedal jej spracovateľ Ing. arch. Pavol Mikoláš z ateliéru ARCHPRO Žilina. 
„Uvedené vymedzené územie je najvzácnejšia časť mesta, ktorú treba spracovať podrobnejšie ako 
v územnom pláne. Som veľmi rád, že práve môj ateliér poverili primátor RNDr. Peter Dobeš 
a majiteľ kúpeľov p. Zdeno Miškolci touto dôležitou úlohou. Vypracované a schválené materiály 
budú samozrejme predstavené verejnosti: v skratke by som zatiaľ povedal asi toľko – v tomto 
vyčlenenom území je mojou povinnosťou skĺbiť predstavy o ďalšom rozvoji kúpeľov, ktoré 
v súčasnosti patria k najmodernejším na Slovensku a navrhnúť zástavbu v priľahlom území za 
riekou Kuneradkou tak, aby Rajecké Teplice mali napríklad svoje korzo s určením priestorov pre 
možné exponáty sochárskych sympózií, most slávy a pod. Taktiež vymedziť kritériá dostavieb 
niektorých výnimočných jestvujúcich objektov, kritéria dopravy a neposlednom rade ochrany 
zelene.  
Verím, že táto spolupráca mesta a kúpeľov bude pokračovať a po vypracovaní a schválení tohto 
projektu, príde na rad aj námestie Rajeckých Teplíc. 



2. decembra 2006 od 7.00 do 20.00 v priestoroch Mestského úradu  
v Rajeckých Tepliciach a Kultúrneho domu v Poluvsí 

 
Zoznam kandidátov pre voľby primátora mesta Rajecké Teplice: 
1. Peter Dobeš, RNDr., 49 rokov, geograf, Kresťanskodemokratické hnutie Slovenska, 
Demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana, SMER – sociálna demokracia 
 
2. Radoslav Chvojka, Ing. 37 rokov, štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 
  
3. Dušan Knapec, 48 rokov, ekonóm, Slovenská národná strana, Ľudová strana, Hnutie za 
demokratické Slovensko 
 
4. Jozef Mičuch, 51 rokov, živnostník, nezávislý kandidát 
 
 
Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach: 
 
Volebný obvod č. 1 – vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci. 
KANDIDÁTI: 
1. Mária Bezáková, 60 rokov, rehabilitačná sestra, KDH 
2. Eva Dobešová, 53 rokov, ekonómka, SNS, ĽS – HZDS 
3. Martin Knoško, 48 rokov, ekonóm, SDKÚ – DS 
4. Jaroslav Kňažúr, 54 rokov, strojár SNS, ĽS – HZDS 
5. Mária Mičurová, 48 rokov, zdravotná sestra, SNS, ĽS – HZDS 
6. Drahoslava Pagáčová, 49 rokov, farmaceutická laborantka, KDH 
7. Katarína Pialová, JUDr, 42 rokov, právnik, KDH 
8. Milan Remenec, 47 rokov, bezpečnostná služby, SNS, ĽS – HZDS 
9. Štefan Stehlík, JUDr., 63 rokov, právnik, KDH 
 
Volebný obvod č. 2 – vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 
KANDIDÁTI: 
1. Ján Čapek, 44 rokov, manažér, SNS, ĽS – HZDS 
2. Igor Kalna, Ing., 45 rokov, riaditeľ marketingu, SMER – SD 
3. Peter Kráľ, Ing., 43 rokov, technik, KDH 
4. Juraj Portašik, Ing. 40 rokov, manažér, SNS, ĽS – HZDS 
5. Mária Rostášová, prof. Ing. PhD, 56 rokov, vysokoškolský učiteľ, KDH 
6. Ladislav Šálek, 52 rokov, ekonóm, KDH 
7. René Uškovitš, 41 rokov, manažér, SNS, ĽS – HZDS 
 
Volebný obvod č. 3 – vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci 
KANDIDÁTI: 
1. Ján Bušík, 47 rokov, stolár, SNS, ĽS – HZDS 
2. Mária Kozáková, 56 rokov, dôchodkyňa, KDH 
3. Ján Majerský, Ing. PhD., 47 rokov, podnikateľ, SMER – SD 



4. Iveta Pialová, 39 rokov, riaditeľka firmy, KDH 
5. Tomáš Súkeník, 26 rokov, chemik, SNS, ĽS – HZDS 
 
 


