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PREČÍTAJTE SI:

Hej, Rajecké, vy zemský raj ste pravý, 
o vašom vzniku i povesť to vraví: 
Keď anjel Boží v spravodlivom hnevu 
von z raja vyhnal Adama a Evu, 
meč – plameň v ruke, zachmúrená tvár 
a od raja zem ohraničil stenou – 
sotvaže zatresli sa nebies vrátka 
strhol sa medzi Adamom a ženou 
pre jablko to hriešne prvý svár. 

Bola to, milí, preukrutná hádka! 
On vinil ju a ona jeho. Skrátka – 
nechcela Eva uznať svoju vinu 
aj tiež k hriešnemu sa priznať činu – 
a hoc to nikdy nie je ženským zvykom, 
začala ona s nárekom a krikom: 

„Ej, ale som sa zle vydala! 
Pripravil si mi peknú česť! 
Prečo si jedol, čo si nemal jesť?“ 

„Ty si ma zviedla, uznaj, moje zlato!“ 
„Mal si mať rozum!“ pohotová nato. 
„Všetko sme mali v tom nebeskom stánku 
a zlakomí sa na mizernú plánku...“ 
„A kto ju trhal a mne podal – há?!“ 
„Mal si mi zabrániť, keď som trhala,“ 
a pustila sa znova v náreky, 
že môžu teraz blúdiť naveky, 
vyhnatí kamsi v kiesi pusté svety 
bez komfortu, bez módnej toalety, 
každému v nebi na posmechu istom, 
odiata iba figovým toť listom – 
tá hrdá dievka – teraz žena padlá – 
a bez zrkadla ešte – bez zrkadla!!! 
A ako slávne sedeli si v suchu! 
A plakala, až brnelo mu v uchu 
a plakala a vinila ho z činu, 
až skrúšene sám uznal svoju vinu. 
Ba zaprisahal sa jej napokon, 
že nezhrešila ona, ale on! 

A na dôvažok prisľúbil jej aj 
vystavať pre ňu nový zemský raj. 

Tak umierený hneď sa pribral k činu: 
nazvážal v polkruh vrchov – spevnil hory, 
nasadil voných jedlíc – dumné bory 
a romantikom že bol ináč vždycky, 
skalami všetko skrášlil fantasticky. 

Jas z neba zniesol, zemou rozstrel stíny, 
načiarol prstom v hore serpentíny, 
nechže si žienka horou pekne chodí! 
A naposled mu ešte napadlo: 
vydlabal jamku, nalial do nej vody: 
jazero dneska - vtedy zrkadlo. 

Keď Eva uvidela túto krásu, 
hoc na nebeské zvykla svetlice, 
rukami spľasla, skríkla od úžasu... 
Adam jej spravil Rajecké Teplice.

Ľudmila Podjavorinská – V Rajeckých Tepliciach, jún 1947
70 rokov od vzniku básne Rajecké Teplice

POZVÁNKY 2017
Farmársky deň – každá druhá sobota v mesiaci na Námestí SNP

Pietny akt kladenia vencov  –  28. apríl o 10 h cintorín Raj. Teplice
Stavanie mája – 30. apríl na Námestí SNP

Otvorenie kúpeľnej sezóny – 27. máj pred KD Aphrodite 
POLLUX - 40 rokov – 27. máj pred KD v mestskej časti Poluvsie

Kultúrne leto – máj, jún, júl, august, september
EUROMUSETTE & GOLDENTANGO – 1. a  2. jún v budove MsÚ 
HODY Rajecké Teplice, 90 rokov DHZ – 25. jún na Námestí SNP

HODY Poluvsie – 4. a 5. júl pred KD v mestskej časti Poluvsie
Letné slávnosti – 21. - 23. júl na Námestí SNP

Mesto Rajecké Teplice oznamuje občanom, 
že do 31. 5. 2017 si môžu vyzdvihnúť rozhodnutia z dani o nehnuteľ-

nosti a poplatku za komunálny odpad počas úradných hodín na Mestskom 
úrade v Rajeckých Tepliciach.

Občania mestskej časti Poluvsie si môžu vo štvrtok 4. 5. 2017 a 11. 5. 
2017 vyzdvihnúť rozhodnutia v kultúrnom dome v mestskej časti Poluvsie 
v čase od 13:00 h do 18:00 h. 

Uvedenú daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne, alebo 
prostredníctvom internet bankingu, Slovenskej pošty alebo banky.
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Informácie

Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
Najdôležitejšie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z činnosti Mestského úradu Rajecké Teplice

16. február 2017
schvaľuje: 
-  VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní 

názvov ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní 
stavieb v meste Rajecké Teplice,

-  zvolanie verejného zhromaždenia, vrátane dostatočnej 
publicity za účelom prerokovania účelu využitia bývalej 
budovy materskej školy na ul. Pri Bystričke

prerokovalo:
- obsah predmetnej petície 
berie na vedomie:
- záujem občanov za zachovanie areálu bývalej Materskej 

školy na výstavbu Domova dôchodcov – Domov so-
ciálnych služieb, ul. Pri Bystričke, 

- negatívne stanovisko k výstavbe bytových domov na-
vrhovaných v zmysle návrhu ÚPN SÚ Rajecké Teplice 
– Zmeny a doplnky č. 11,

- vystúpenie zástupcu a členov petičného výboru 
konštatuje, že
- príslušným na rozhodnutie v predmete petície je 

mestské zastupiteľstvo,
- petícia nepoukazuje na to, že doterajšími postupmi 

a rozhodnutiami orgánov mesta bol porušený zákon 
alebo iný všeobecne záväzný predpis, 

- petícia je podnetom pre intenzívnejšie riešenie pred-
metu petície, 

- mestské zastupiteľstvo si je plne vedomé dôleži-

-  výkup ďalších pozemkov pod chod-
ník popri ceste I/64 v mestskej časti 
Poluvsie, zabezpečenie projektovej 
dokumentácie s rozpočtom, 

-  vydanie územného rozhodnutia 
k vybudovaniu chodníka od že-
lezničného priecestia po autobu-
sovú zastávku pri kúpalisku Laura 
v smere z mesta do Žiliny,

-  doplnenie dopravného značenia 
v meste,

-  obnova náterov lavičiek na Námestí 
SNP,

tosti predmetu petície pre všetkých občanov mesta 
a z uvedeného dôvodu k veci pristupuje s maximálnou 
zodpovednosťou,

- predmetom petície je proces, ktorý je závislý od via-
cerých faktorov a ich vyhodnotenia, preto nie je možné 
vo veci predmetu petície rozhodnúť (zaujať stanovisko) 
na tomto zasadaní MsZ

ukladá:
-  mestskému úradu pripraviť všetky dostupné mate-

riály doteraz vypracované k projektu zariadenia pre 
dôchodcov do júna 2017

zamieta:
-  žiadosť spoločnosti SWAN, a. s. v zastúpení OTNS, 

a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava na výstavbu 
stožiara pre pokrytie mobilného a internetového signálu, 
na parcele č. 719/17 v k. ú. Rajecké Teplice v lokalite 
IBV Vrchy.

28. marec 2017
schvaľuje:
- podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč-

ného príspevku k projektu „Zníženie  energetickej 
náročnosti budovy Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach“,

- vypustenie bodu č. 8 Bytové domy na ul. Pri Bystričke 
a bodu č. 15 Dom dôchodcov za materskou školou 
na ul. Osloboditeľov z návrhu Zmien a doplnkov č. 11 
ÚPN SÚ Rajecké Teplice

-  ukončenie stavebných prác v rámci 
investičnej akcie „Budovanie par-
koviska za bytovým domom č. 185 
na ul. Pionierskej“,

-  zabezpečenie verejného obstará-
vania na rozšírenie kamerového 
systému v meste, Workout parku, 
umelého trávnika na minifutbalo-
vom ihrisku v ZŠ, 

-  zabezpečenie projektovej do-
kumentácie a vyjadrení od štát-

Fašiangy -  pochovávanie basy

nych orgánov k investičnej akcii 
„Budovanie parkovacích plôch 
pred bytovým domom č. 186 a za 
bytovým domom č. 394“,

-  podanie žiadostí o dotácie na 
rekonštrukcie dvoch hasičských 
zbrojníc v Rajeckých Tepliciach 
a v mestskej časti Poluvsie, 

-  podanie žiadosti na organizovanie 
medzinárodného akordeónového 
festivalu,

Obnova náterov lavičiek na Námestí SNP
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Rokovania a pracovné stretnutia

Spoločenská kronika
Narodení

Artur Smieško   6. 11. 2016
Mário Mičian  22. 11. 2016
Zara Al Hakim  5. 12. 2016
Sofia Vanková  6. 1. 2017
Laura Chabadová  30. 1. 2017
Lucia Chabadová  30. 1. 2017
Dominika Reguľová  15. 2. 2017
Oliver Gažúr  9. 3. 2017

Manželstvo uzavreli
Peter Eliáš 
a  Terézia Kianičková  16. 9. 2016
Ján Baránek 
a Ivana Kozlíková  22. 10. 2016
Thomas Michael Tullett 
a Ivana Mrázová  20. 1. 2017
Tomáš Filo 
a  Petra Petrášová  25. 2. 2017

Opustili nás
Anna Bemšová  12. 11. 2016
Angela Dudová  23. 11. 2016
Martin Kianička  24. 12. 2016
Eliška Smiešková  5. 1. 2017
Margita Rostášová  7. 1. 2017
Helena Knapcová  19. 1. 2017
Anastázia Kianičková  23. 1. 2017
František Hoskovec  25. 2. 2017
Štefánia Kotríková  1. 3. 2017
Zara Al Hakim  7. 3. 2017

-  rokovanie so SAD, a. s. Žilina ohľadne získania stanoviska k budovaniu 
zastávky prímestskej dopravy pred zdravotným strediskom (ZS), SAD 
neodporučila budovať zastávku z viacerých faktorov: vzdialenosť medzi 
zastávkou autobusová stanica a požadovanou novou zastávkou pred ZS 
je iba 350 m, čo je v rozpore s predpísanou vzdialenosťou 800 - 1000 m, 
zastávku je možné zriadiť len v jednom smere do Rajca, v opačnom smere 
od Žiliny nie je možné odbočiť do mesta pri železničnom priecestí. 

  Vybudovanie je tiež v rozpore s vybudovaním dopravného uzla integro-
vanej dopravy, ktorý je plánovaný v lokalite železničnej a autobusovej 
stanice, 

-  účasť na rokovaniach Euroregiónu Beskydy, Združenia miest a obcí 
Rajecká dolina, Združenia obcí Rajecká dolina – zberný dvor, Skládka 
odpadov Šuja, OOCR Rajecká dolina,

-  opätovné rokovanie s riaditeľkou odboru zdravotníctva Žilinského sa-
mosprávneho kraja o možnosti rozšírenia poskytovania zdravotníckej 
starostlivosti o ďalšieho špecialistu v priestoroch zdravotného strediska 
– žiaden so špecialistov neprejavil záujem zriadiť ambulanciu v priestoroch 
Zdravotného strediska v Rajeckých Tepliciach,

-  rokovanie so SLK Rajecké Teplice, a. s. o  zámene pozemkov za jestvujúci 
cintorín v Rajeckých Tepliciach. Zámena pozemku pri bývalom amfiteátri 
- prebieha, 

-  rokovanie so Slovenskou správou ciest Žilina ohľadne získania parkoviska 
pri Kúpalisku Laura do majetku mesta - prebieha,

-  rokovanie so ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina o získanie súhlasu na 
umiestnenie kamery na budove ŽSR v Rajeckých Tepliciach za účelom 
zvýšenia bezpečnosti cestujúcich na autobusovej stanici - prebieha,

-  pravidelné rokovania s VÚC Žilina ohľadne budovania Rajeckej cykloma-
gistrály,

-  rokovania so zástupcami COOP Jednota Žilina ohľadne pripravovanej 
investičnej akcie – rekonštrukcia predajne COOP,

-  rokovanie s Mestom Martin a ZUŠ M. Haľamovej Martin o zriadení elo-
kovaného pracoviska pre tanečný krúžok v ZŠ,

-  rokovanie so starostkou Oľgou Tkáčovou v partnerskom meste Poz-
lovice.

 Ples Mesta Rajecké Teplice
V sobotu 18. februára 2017 sa 

v priestoroch Hotela Skalka Rajecké 
Teplice konal druhý ročník Plesu 
Mesta Rajecké Teplice. Primátorka 
mesta Mgr. Katarína Hollá privítala 
166 zúčastnených hostí a následne 
ples slávnostne otvorili svojim vystú-
pením malí tanečníci z tanečnej sku-
piny SALVEO Základnej umeleckej 
školy v Rajci. Výbornú zábavu počas 
noci vytvorili nadaní speváci a hudob-
níci zo skupiny TIMEX. 

Poďakovanie mesta patrí spon-
zorom, ktorí štedro prispeli hodnot-
nými cenami do tomboly. 

Tešíme sa na stretnutie na 
mestskom plese i v budúcom roku 
– 20. januára 2018.
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Primátorka odpovedá občanom:
1/ Chcem sa spýtať, či nové osvet-
lenie prinieslo nejakú úsporu ?

Modernizácia verejného osvetle-
nia v  meste a mestskej časti Poluvsie, 
ktorá bola úspešne ukončená v de-
cembri 2015, skutočne priniesla 
značnú úsporu vo výške 13 058,38 
EUR. Chcem podotknúť, že v  rámci 
modernizácie verejného osvetlenia 
bolo pridaných 92 svetelných bodov. 
V meste máme celkovo 542 svetel-
ných bodov.
2/ Ako dopadla petícia za dom dô-
chodcov na ul. Pri Bystričke ?

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva rozhodli, že funkčné využitie 
bývalej budovy materskej školy na ul. 
Pri Bystričke zostáva nezmenené, to 
znamená, že sa ponecháva pre dom 
dôchodcov tak, ako to bolo schvále-
né v Návrhu Zmien a doplnkov č. 7 
ÚPN SÚ Rajecké Teplice. Poslanci 
tak podporili vôľu občanov.
3/ Kedy sa začne stavať chodník 
pri hlavnej ceste v Poluvsí ?

Chcem uistiť občanov mestskej 
časti Poluvsie, ktorí na tento chodník 

už dlhé roky čakajú, že osobne doze-
rám na priebeh zabezpečenia výkupu 
dotknutých pozemkov. O chodníku sa 
skutočne v minulosti len rozprávalo 
a neurobili sa žiadne kroky preto, aby 
sa budoval. K dnešnému dňu máme 
odkúpených 9 pozemkov a zostáva 
odkúpiť už len 2 pozemky. Musím 
konštatovať, že kúpa pozemkov je 
veľmi komplikovaná, nakoľko sme po-
mohli vlastníkom vybaviť 2 dedičské 
konania a v jednom prípade získať 
súhlas exekútora a daňového úradu. 
V súčasnosti sa spracúva projektová 
dokumentácia, ktorá je finančne ná-
ročná, ale v rozpočte musíme na ňu 
nájsť financie. Verím tomu, že ešte 
v tomto roku bude vydané územné 
rozhodnutie a následne stavebné 
povolenie. Ak všetko dobre pôjde 
a nenastanú iné komplikácie týkajúce 
sa vyjadrení príslušných štátnych or-
gánov k stavbe, začneme s výstavbou 
chodníka v budúcom roku.
4/ Rozpráva sa o Cyklotrase zo 
Žiliny do Rajeckých Teplíc, bude 
sa stavať ?

V tomto roku sa vedú intenzívne 
diskusie ohľadne Rajeckej cykloma-
gistrály s dotknutými mestami a ob-
cami, VÚC ako aj projektantom. Je 
pripravená dokumentácia pre územné 
rozhodnutie, čaká sa na posúdenie 
vplyvu na životné prostredie – EIA 
a následne bude vydané stavebné 
povolenie. Bude potrebné zahájiť 
výkup pozemkov, čo bude predsta-
vovať nemalé finančné prostriedky 
z rozpočtu mesta. Cyklomagistrála 
má prechádzať cez cestu I/64 a že-
lezničné priecestie v mestskej časti 
Poluvsie, kde sa vyskytol problém 
s financovaním rekonštrukcie tohto 
priecestia čo sa týka zabezpečova-
cieho zariadenia. Nakoľko sa jedná 
o neoprávnený výdavok, požiadali 
sme o pomoc, pretože mesto by 
nezvládlo financovanie z vlastných 
zdrojov. 

V budúcom roku sa očakáva 
vyhlásenie výzvy, v rámci ktorej je 
možné získať príspevok na financo-
vanie vo výške 95 % oprávnených 
výdavkov.

1.   Ples Mesta Rajecké Teplice.
2.   Fašiangy.
3.   Detský maškarný ples.
4.   Vystúpenie skupiny Fragile.
5.  Pietny akt kladenia vencov pri 

príležitosti oslobodenia mesta.
6.   Memoriál Jozefa Gabčíka.
7.  Deň Zeme – organizovanie 

brigád zameraných na čistenie 
mesta a vodných tokov, údržba 
verejných priestranstiev, výsadba 
kvetov a kríkov.

8.   Stavanie mája.
9.   Výstava historických pohľadníc 

pri príležitosti 640. výročia prvej 
písomnej zmienky o Rajeckých 
Tepliciach, otvorenie galérie 
predstaviteľov mesta, organizo-
vanie výtvarnej súťaže pre žiakov 

ZŠ na témy: Ja a moja rodina, Ja 
a moje mesto. 

10. Slávnostná akadémia ku dňu 
matiek v spolupráci so ZŠ.

11. Otvorenie Letnej sezóny 2016 
s hlavným organizátorom OOCR 
Rajecká dolina.

12. Medzinárodný akordeónový 
festival.

13. Hody Rajecké Teplice.
14. Hody v mestskej časti Poluvsie.   
15.  Letné slávnosti.   
16. Prehliadka historických vozi-

diel.
17. Prvý ročník burčiakových sláv-

ností.
18. Mesiac úcty k starším – sláv-

nostná akadémia v spolupráci 
so ZŠ.

Stavanie mája

Bilancia roku 2016

Počet obyvateľov: 2.985       Počet narodených detí: 31       Počet úmrtí: 25

Realizované kultúrne a spoločenské akcie
19. Výstava obrazov a fotografií.
20.  Pietny akt pri pamätníku obetí 1. 

svetovej vojny.
21. Mikuláš a slávnostné rozsvietenie 

vianočného stromčeka.
22. Divadelná hra – Rodinný prie-

van.
23. Silvester 2016 na Námestí 

SNP.
24. Uvítania detí do života.
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Úspešne ukončené
- „Vybudovanie parkoviska za 

bytovým domom č. 185 na ul. 
Pionierska“

Podané:
Mesto Rajecké Teplice k dnešné-
mu dňu podalo nasledovné žiadosti 
o dotácie, ktoré sú v procese schva-
ľovania:
- „Spájame to cenné v nás“ – projekt 

cezhraničnej spolupráce s mestom 
Pozlovice

-  Žilinský samosprávny kraj
- „Moderná škola v Rajeckej doline“ 

– vybavenie odborných učební ZŠ 
Rajecké Teplice

-  Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR

- „Kamarátka kniha – kamarát počítač“ – Fond na pod-
poru umenia SR

- „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Poluvsie“ 
– Ministerstvo vnútra SR

- „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Rajecké 
Teplice“ – Ministerstvo vnútra SR

Schválené:
- „Euromusette & Goldentango 2017“ - Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR – 4.000,- EUR
- „Rozšírenie kamerového systému v Rajeckých 

Tepliciach“ – Ministerstvo vnútra SR – 10.000,- EUR
- „Workout Rajecké Teplice – telocvičňa pod holým 

nebom“ - Žilinský samosprávny kraj - 700,- EUR
- „Špeciálne čistiace vozidlo“ – Environmentálny fond 

SR – 100.000,- EUR

1. Rozšírenie kapacity materskej 
škôlky na ulici Osloboditeľov o 15 
miest vytvorením novej triedy, 
kúpeľne, toaliet, kancelárie pre 
pedagógov, kuchynky, izolačky, 
šatne a schodišťa. Zakúpenie 
interiérového a exteriérového 
vybavenia, terénne úpravy. 

2. Zateplenie obvodového plášťa 
objektu materskej škôlky na 
ulici Osloboditeľov. 

3. Oprava a náter vonkajšej fasády 
zdravotného strediska.

4.  Výstavba kolumbária a terénne úpra-
vy na cintoríne v R. Tepliciach.

5.  Zateplenie časti fasády a náter 
fasády mestskej tržnice.

6.  Výstavba I. etapy parkovacích 
plôch na ul. Pionierska za byto-
vým domom č. 185.

7. Rekonštrukcia malej telocvične 
– položenie novej polyuretánovej 
podlahy vrátane náraďovne. 

8.  Vybudovanie parkoviska v mest-
skej časti Poluvsie pre potreby 
cintorína.

9.  Zabezpečenie  osadenia zvodidiel 
pri ceste III. triedy do mestskej 
časti Poluvsie.

10. Posilnenie osvetlenia na Lúčnej, 

Školskej ulici, pred garážami na 
Pionierskej ulici.

11. Oprava výtlkov - 300 m2 na 
území mesta a mestskej časti 
Poluvsie.

12. Položenie nových podláh v ambu-
lanciách lekárov na zdravotnom 
stredisku. 

13. Zakúpenie žalúzií, výmena interié-
rových dverí, zakúpenie kuchyn-
ského vybavenia vrátane elek-
trického sporáka do Kultúrneho 
domu v mestskej časti Poluvsie.

14. Výroba a montáž zábradlia na 
moste cez Kuneradský potok.

REALIZOVANÉ INVESTÍCIE

PROJEKTY V MESTE

Parkovisko na ul. Pionierska

Vizualiácia workout - telocvičňa pod holým nebom 
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Dobrovoľné 
hasičstvo patrí 
k neodmysli-
teľnej súčasti 
života takmer 
každej obce 
a mesta. Hasiči 
okrem toho, že  
ochraňujú svoje 

domovy a domovy svojich blízkych, 
sa podieľajú aj na organizovaní kul-
túrnych a spoločenských podujatí. Nie 
je tomu inak ani v našom meste. Na 
území mesta pôsobia dva dobrovoľné 
hasičské zbory – jeden v mestskej 
časti Rajecké Teplice a druhý v mest-
skej časti Poluvsie. 

DHZ Rajecké Teplice si v tomto 
roku pripomína úctyhodné 90. výročie 
svojho vzniku. Pripomeňme si preto 
kúsok jeho histórie, tých, ktorí ju 
tvorili ale i tých, ktorí v tejto cennej 
tradícii pokračujú dodnes. Patrí im 
naše poďakovanie a úcta.

Prvý hasičský zbor založili v ob-
ci v roku 1927, kedy kúpele i s po-
zemkami vlastnila Revírna bratská 
pohľadnica z Ostravy. V tom istom 
roku zakúpili aj prvú striekačku, na 
ktorú prispel vo veľkej miere vlastník 
kúpeľov. Hasičský zbor mal vtedy 13 
členov. Neskôr získal požiarnu zbroj-
nicu, ktorá stála vedľa hlavnej cesty 
pri liečebnom dome Baník a bola 
majetkom kúpeľov. V roku 1958 
mal zbor 18 členov a bol vybavený 
požiarnym autom Dodge a jednou 
motorovou striekačkou. V tom čase 
sa požiarne zbory dorozumievali 
telefonicky a to iba počas pracovnej 
doby. Počas dní pracovného pokoja 
a v noci komunikovali pomocou 
spojok na motocykloch. Pán Ivan 
Straňanek bol zodpovedný za vy-
rozumenie Poluvsia a Stránskeho, p. 
Ján Achymský za Konskú a p. Jozef 
Janísek a Milan Šálek boli k dispozícii 
veliteľovi. V prípade požiaru bol v obci 
vypnutý elektrický prúd, čo mal na 
starosti p. Štefan Kotrík, obvodný 
montér. Na prelome 70. a 80. rokov 
20. storočia dostal zbor nové auto 
Avia 30 s motorovou striekačkou 
PPS 12 a Tatru 148. V roku 1994 
hasiči získali klubovňu, o štyri roky 
neskôr dokončili výstavbu garáže na 
Kuneradskej ceste, kde je dodnes 
i nová klubovňa.

Do histórie zboru sú natrvalo 
zapísaní jeho predsedovia – Ján 
Sandanus (zároveň najdlhšie pri-

spievajúci člen – 46 rokov), Jozef 
Jakubčík, Justín Knapec, Ján 
Rostaš, Ján Čapek a súčasný 
predseda Milan Remenec. V zbore 
sa od jeho vzniku vystriedali desiatky 
členov. Mená tých, ktorých sa poda-
rilo z dostupných prameňov zistiť, sú 
zdokumentované v kronike a archív-
nych materiáloch hasičského zboru. 
Dnes má hasičský zbor 32 členov.

Na výročnej členskej schôdzi 
v januári 2017 boli do výboru 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Rajecké Teplice zvolení Milan 
Remenec - predseda, členovia Juraj 
Hollý, René Uškovitš, Ferdinand 
Repka, Pavol Hodas,  Eduard Hančin 
a Martin Kostolný.

Členovia hasičského zboru sa 
podieľajú na zabezpečovaní spolo-
čenských podujatí organizovaných 
mestom,  zúčastňujú sa na brigádach 
a cvičeniach, pravidelne kontrolujú 
lesné porasty, hladinu vodných tokov, 
zabezpečujú preventívne prehliadky 
rodinných domov. 

Svojmu poslaniu venujú svoj 
voľný čas a sú počas všedných 
i sviatočných dní pripravení nezišt-
ne pomáhať svojim spoluobčanom 
a neraz i občanom v susedných 
obciach.

Do ďalších rokov vám, milí hasiči, 
prajeme pevné zdravie, porozumenie 
vašich rodín a veľa šťastia a odvahy 
pri zásahoch. Nech vás ochraňuje 
váš patrón svätý Florián.

Dobrovoľní hasiči v Rajeckých Tepliciach 
– sú tu pre nás už 90 rokov

Program osláv 90. výročia 
DHZ Rajecké Teplice

Nedeľa 25. 6. 2017

 9.00 –  Slávnostný sprievod z ná-
mestia do kostola

 9.30 –  Hodová sv. omša venovaná 
hasičom

14.00 – Prezentácia hasičskej tech-
niky – námestie

15.00 – Koncert DH Stranianka 
– námestie

16.00 – Videofilm o zásahoch ha-
sičov pri povodni

Sprievodné podujatie: Výstava fo-
todokumentácie z činnosti DHZ

Prvý hasičský zbor

DHZ 2017
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Za obdobie posledných troch 
mesiacov riešili príslušníci MsP 
v Rajeckých Tepliciach viacero 
priestupkov na úseku dopravy, 
chovu a držaní psov, občianskeho 
spolunažívania, majetku, verejné-
ho poriadku a VZN o dodržiavaní 
prevádzkových hodín na území 
Mesta Rajecké Teplice. Mestská 
polícia sa taktiež podieľala na 
zabezpečovaní kultúrnych akcií 
konaných na území Mesta Rajecké 
Teplice (pomoc pri organizačnom 
zabezpečení Mikuláša a vianoč-
ných trhov a taktiež fašiangov 
2017). V mesiaci január a február 
smeroval výkon hliadok k zameraniu 
sa najmä na oblasť priestupkov na 
úseku ochrany pred alkoholizmom 
a inými toxikomániami u mladis-
tvých osôb. Ďalšia oblasť pôsobenia 
mestskej polície bola zameraná na 
riešenie priestupkov proti plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky, kde 
sa nám osvedčil systém objektívnej 
zodpovednosti a boli udelené bloko-
vé pokuty v celkovej výške 170 €.

- hliadka MsP riešila v mesiaci 
január narušovanie verejného 
poriadku, ktorého sa dopustili 
dvaja bezdomovci v priestoroch 
autobusovej stanice,

- na základe oznámenia občanov, 
hliadka MsP riešila narušovanie 
verejného poriadku v zdravotnom 
stredisku, ktorého sa dopustil ob-
čan Zbyňova,

- hliadka MsP riešila v blokovom 
konaní osobu, ktorá neoprávnene 
vyberala pred obchodným domom 
Jednota peniaze na charitu,

- hliadka MsP riešila porušovanie 
zákona o chove a držaní psov na 
území mesta,

- hliadka MsP vylustrovala za pomoci 
štátnej polície dva vraky automobi-
lov na území mesta a zabezpečila 
ich odstránenie.

MsP bude i naďalej vykonávať 
uvedené ale i mnohé ďalšie činnosti 
smerujúce k ochrane zdravia, majetku 
a bezpečnosti občanov mesta tak ako 
vlastnou činnosťou  tak aj v spolupráci 
s občanmi.

Mestská polícia informuje o svojej činnostiÚSPEŠNÁ BILANCIA JDS
v Rajeckých Tepliciach

V stredu 15. marca 2017 sa zišli 
v zasadačke Mestského úradu v Ra-
jeckých Tepliciach členovia základ-
nej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska, aby bilancovali svoju 
činnosť za minulý rok.

Bolo im potešením, že ich pozva-
nie prijala aj primátorka mesta pani 
Mgr. Katarína Hollá. Predsedníčka 
základnej organizácie Anna Per-
kovičová podrobne rozobrala aktivi-
ty seniorov v minulom roku, ktoré sa 
mohli uskutočniť aj vďaka podpore 
a dotácie mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach.

Naše mesto sme predstavili 
a ukázali zástupcom okresných 
organizácií z 11 okresov Žilinského 
kraja, keď sa tu v lete 2016 zúčastnili 
krajského turistického zrazu. 

Členovia JDS mali možnosť 
výhodnej dovolenky v Chorvátsku, 
v Podhájskej a spoločného zájazdu 
do Poľska dokonca dvakrát za minulý 
rok. Nielen spoločné akcie, ale aj člen-
ské schôdzky utužili naše priateľstvá 
a dnes už môžeme povedať, že táto 
spolupráca nám prináša potešenie, 
radosť, ale aj poučenie, veď vždy sa 
povie nejaký ten recept, ako si znížiť 
cholesterol, udržiavať kĺby, či posil-
ňovať imunitu. Najnovšie  búchaním 
s pätami o zem bojujeme proti ciev-
nym problémom.

Môžeme povedať, že bilan-
covanie predchádzajúceho roka 
bolo úspešné, všetci boli spokojní 
a tešia sa už na akcie JDS v tomto 
roku. 

Na záver posedenie s občerstve-
ním bolo štedré a domáci zákusok 
„metrový koláč“ pochválila aj pani 
primátorka, tiež šikovnú „cukrár-
ku“ Hanku Repkovú. Výbor ZO sa 
postaral o ostatné občerstvenie, 
aj jednotlivé členky ZO priniesli 
rôzne dobroty. Odznelo tiež veľa 
podnetných nápadov a návrhov. 
Výročná členská schôdzka ZO JDS 
splnila svoj účel.

           PhDr. Anna Perkovičová
           Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplice a Oblastná or-
ganizácia cestovného ruchu Rajecká 
dolina pripravila ku Dňu Zeme akciu 
pod názvom 
Týždeň pre čisté mesto, ktorá sa 
uskutočnila od 18. 4. do 22. 4. 
2017.
Na akcii sa zúčastnili:
Základná škola v Raj. Tepliciach: 
zber odpadkov v uliciach mesta
DHZ Rajecké Teplice: cesta I/64 
od priecestia po železničnú stanicu 
v Poluvsí 
DHZ  Poluvsie: od Medzihorskej po 
rázcestie, Jednota Poluvsie – Slnečné 
Skaly
TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská: 
Kuneradský potok
Únia žien: okolie zdravotného stre-
diska, pamätník pri kostole
Jednota dôchodcov: autobusové 
nástupište, park pod kostolom
Senior klub: ulica Farská

Športový klub Poluvsie: cintorín 
v Poluvsí - kaplnka - rezervoár
CyS akadémia P. Sagana: chatová 
osada Medzihorská

Ďakujeme, že ste podporili dob-
rú vec vyčistením širšieho okolia 
našich obydlí, záhrad  a verejných 
priestranstiev. 

Týždeň pre čisté mesto

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, Hodžova 20
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Muži – TJ VTJ R. Teplice - Konská 
Domáce zápasy
  9. 4. 2017 – 15:30 TJ Horný Hričov 
23. 4. 2017 – 16:00 TJ Bánová B
  7. 5. 2017 – 16:30 Družstevník Rašov
28. 5. 2017 – 17:00 TJ Veľké Rovné
11. 6. 2017 – 17:00 TJ Kolárovice

Dorast - TJ VTJ R. Teplice - Konská
Domáce zápasy
  8. 4. 2017 – 10:00 ŠK Lietava 
22. 4. 2017 – 10:00 TJ Bitarová
30. 4. 2017 – 13:30 TJ Veľké Rovné
13. 5. 2017 – 10:00 TJ Rozvoj Mojš
27. 5. 2017 – 10:00 TJ Divina
10. 6. 2017 – 10:00 TJ Fatran Krasňany

Žiaci - TJ VTJ R. Teplice - Konská
Domáce zápasy
23. 4. 2017 – 10:00 FK Strečno 
  7. 5. 2017 – 10:00 OŠK Kam. Poruba
11. 5. 2017 – 17:00 FK Trnové
21. 5. 2017 – 10:00 TJ Nezbud. Lúčka
  4. 6. 2017 – 10:00 FK Ďurčiná
17. 6. 2017 – 10:00 TJ Babkov

Poďakovanie
Ďakujeme za sponzorský dar – komplet-
nú futbalovú sadu dresov s logom klubu 
pre mladších žiakov, ktorú venovali naši 
spoluobčania Ing. Milan Bucha a Ing. 
Juraj Bucha – za mužstvo mladších žiakov 
Ľuboš Pastucha, tréner
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ROZPIS ZÁPASOV 

JARNEJ ČASTI FUTBALISTOV 
TRIEDIŤ ODPAD MÁ ZMYSEL

Spomienka na fašiangy a maškarný ples detí


