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Námestie je obľúbené kultúrno-spoločenské miesto,
ktoré ľudia prijali za svoje a majú ho radi

Dňa 30. augusta 2014 sa Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie spolu s poslancom MsZ p. Knapcom a rodinnými príslušníkmi členov
zboru zúčastnil osláv 70. výročia SNP v družobnej obci Poluvsie pri Prievidzi. Príjemné prostredie obce, športové aktivity, ktorých súčasťou
bol aj priateľský futbalový zápas i občerstvenie prispeli k vzájomnému utuženiu priateľských vzťahov. Večer bol zakončený vatrou zvr-
chovanosti. Chceme sa touto cestou zároveň poďakovať obci Poluvsie pri Prievidzi za to, že nás na toto podujatie pozvala.

Výbor DHZ Poluvsie

Priateľská návšteva

Letné slávnosti sa už tradične konali na námestí, ktoré sa stalo obľúbeným
kultúrno-spoločenským centrom mesta Rajecké Teplice. Tohtoročné sláv -
nosti sa tešili obrovskej návštevnosti. Bohatý program zaujal nielen obyvate -
ľov mesta ale aj obyvateľov z okolitých miest a taktiež kúpeľných hostí.

Počas letných slávností námestie žilo hudbou

Poďakovania primátora mesta Petra Dobeša
Primátor mesta ďakuje:
Za spoluprácu v uplynulom volebnom období 2010–2014 poslancom mestského zastupiteľstva, všetkým zamestnancom mestského
úradu, spoločenským organizáciám, štátnej správe, samosprávam, firmám, bankovej sfére, podnikateľom, pracovníkom v oblasti kultúry,
školstva, sociálnych vecí a športu, dobrovoľným organizáciám, hasičom, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a všetkým,
ktorí svojou prácou prispeli k pozdvihnutiu a rozvoju nášho kúpeľného mesta.
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zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 11. septembra 2014
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva vyberáme
PREROKOVALO
– Monitorovaciu správu Programového roz -

počtu mesta Rajecké Teplice k 30. júna
2014 

– Správu nezávislého audítora o overení úč-
tovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013 

– VZN 2/2014 – Prevádzkový poriadok vere-
jných ihrísk 

– VZN 3/2014 – Trhový poriadok 
– Vstup mesta Rajecké Teplice do OZ MAS

Rajecká dolina 
– Správu o realizácii a zabezpečení projek-

tového zámeru vybudovania Rajeckej
cyklomagistrály v úseku Žilina – Rajecké
Teplice 

– Informatívnu správu o projekte Dni európ -
skeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach 

– Informatívnu správu o Voľbách do
orgánov samosprávy obcí 15. 11. 2014 

– Použitie rezervy z finančných prostried-
kov na refundáciu výstavby bikrosovej
dráhy vo výške 4 023,21 EUR 

– Žiadosť Ľuboša Knapca, bytom Považská
Bystrica o odkúpenie parcely p. č. 245/4
KNC o výmere 103 m2 v k. ú. Poluvsie nad
Rajčankou, ktorá slúži sčasti ako prís-
tupová komunikácia k rodinnému domu. 

– Žiadosť Sciuto s.r.o., Tichá 12, 010 01
Žilina o zmenu funkčného využitia
územia na pozemku p. č. 561/1 KNC v k.
ú. Rajecké Teplice

– Žiadosť o zmenu a doplnok č. 9 k územ-
nému plánu sídelného útvaru Rajecké
Teplice, žiadanú firmou Sciuto s.r.o.,
Tichá 12, Žilina

– Žiadosť žiadateľov Gabriel Pán, Slad-
kovičova 685, 015 01 Rajec, Pead Dr.
Zdena Rybáriková, Sladkovičova 685/,
015 01 Rajec, Radoslav Ponechal, Tr-
navská 1356/9, 01008 Žilina o predbežný
súhlas na výstavbu RD na pozemku s p.
č. 1076/16, 1076/17 KNC v k. ú. Poluvsie
nad Rajčankou 

– Žiadosť Ing. Petra Vargu, Bohrova 1, 851
01 Bratislava o prerokovanie návrhu ob-
služnej komunikácie, ktorá rieši prepoje-
nie lokality Lúčky Lány na dopravnú
infraštruktúru mesta Rajecké Teplice 

– Žiadosť DGB consult, s.r.o. so sídlom so
sídlom Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina o
vyjadrenie k rekonštrukcii a prístavbe
jestvujúceho domu č. 1 na p. č. 523/1,
523/7 KNC v k. ú. Rajecké Teplice na ul.
Lesná na zmenu účelu „Penzión s minip-
ivovarom“

– Správu o hodnotení vplyvov navrhovanej
činnosti „Diaľničný privádzač Lietavská
Lúčka“, vypracovanú Národnou diaľnič-
nou spoločnosťou a.s. a predloženú Min-
isterstvu ŽP SR

– Žiadosť APHRODITE s.r.o, Panenská 33,
BRATISLAVA o zriadenie vecného bre-
mena na pozemku p. č. 601/2 KNC v k. ú.
Rajecké Teplice na stavbu: „Prípojka ter-
málnej vody“

– Žiadosť p. Antona Čelku a Terézie o kúpu
pozemku p. č. C KN 269/1 o výmere 598
m� orná pôda v k. ú. Rajecké Teplice

– Informatívnu správu o činnosti OZ
Kultúra

SCHVAĽUJE
– VZN 2/2014 – Prevádzkový poriadok vere-

jných ihrísk 
– VZN 3/2014 – Trhový poriadok 
– členský príspevok mesta Rajecké Teplice

ako člena Združenia Horné Považie pre
rok 2014 vo výške 1,- EUR 

– členský príspevok mesta Rajecké Teplice
ako člena Združenia Horné Považie na
rok 2015 v sume rovnajúcej sa výdavkom
na projektovú dokumentáciu na Rajeckú
cyklomagistrálu určenú pomerne počtom
kilometrov pripadajúcich na k. ú. Rajecké
Teplice, za podmienky schválenia rov-
nakého uznesenia všetkými súčasnými,
resp. budúcimi občanmi a mestami, ktoré
sú členmi Združenia Horné Považie 

– použiť finančné prostriedky vo výške 
4 023,21 EUR na zakúpenie detského
ihriska na ul. Osloboditeľov, Rajecké
Teplice 

– žiadosť Sciuto s.r.o., Tichá 12, 010 01
Žilina o zmenu funkčného využitia
územia na pozemku p. č. 561/1 KNC v k.
ú. Rajecké Teplice 

– žiadosť o zmenu a doplnok č. 9 k územ-
nému plánu sídelného útvaru Rajecké
Teplice, žiadanú firmou Sciuto s.r.o.,
Tichá 12, Žilina za týchto podmienok: 

– všetky náklady spojené so spracovaním a
obstaraním predmetnej Zmeny a doplnku
č. 9 k ÚPN SÚ RT hradí žiadateľ 

– žiadateľ zabezpečí spracovanie a ob-
staranie doplnku k ÚPN SÚ RT – odborne
spôsobilými osobami, 

– zmluvne sa zaviaže, že uhradí náklady a
spoplatnené stanoviská aj poštovné po ich
vyučtovaní na účet Mesta Rajecké Teplice. 

– žiadosť žiadateľov Gabriel Pán, Slad-

kovičova 685, 015 01 Rajec, Pead Dr.
Zdena Rybáriková, Sladkovičova 685, 
015 01 Rajec, Radoslav Ponechal, Tr-
navská 1356/9, 01008 Žilina o predbežný
súhlas na výstavbu RD na pozemku s p.
č. 1076/16, 1076/17 KNC v k. ú. Poluvsie
nad Rajčankou za podmienky realizácie
súkromnej prístupovej komunikácie a in-
žinierskych sietí na vlastné náklady. 

– žiadosť DGB consult, s.r.o. so sídlom so
sídlom Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina o
vyjadrenie k rekonštrukcii a prístavbe
jestvujúceho domu č. 1 na p. č. 523/1,
523/7 KNC v k. ú. Rajecké Teplice na ul.
Lesná na zmenu účelu „ Penzión s minip-
ivovarom“ za podmienky kladných
záväzných stavísk dotknutých orgánov
štátnej správy. 

– II. alternatívu navrhovanej činnosti „ Di-
aľničný privádzač Lietavská Lúčka“ 

– zriadenie vecného bremena na pozemku
p. č. 601/2 KNC v k. ú. Rajecké Teplice
pre žiadateľa APHRODITE s.r.o, Panenská
33, BRATISLAVA na pozemku p. č. 601/2
KNC v k. ú. Rajecké Teplice na stavbu:
„Prípojka termálnej vody“ 

POVERUJE
– primátora mesta Rajecké Teplice ako

člena Združenia Horné Považie, usku-
točniť všetky potrebné úkony na prípravu
a realizáciu projektu Rajeckej cyklomag-
istrály 

UKLADÁ MESTU
– vytýčiť uvedený pozemok p. č. 245/4

KNC o výmere 103 m2 v k. ú. Poluvsie nad
Rajčankou v teréne. Na základe ohliadky
v teréne sa rozhodne a ďalšom postupe. 

ZAMIETA
– žiadosť Ing. Petra Vargu, Bohrova 1, 851

01 Bratislava o prerokovanie návrhu ob-
služnej komunikácie, ktorá rieši prepoje-
nie lokality Lúčky Lány na dopravnú
infraštruktúru mesta Rajecké Teplice.

– žiadosť p. Antona Čelku a Terézie o kúpu
pozemku p. č. C KN 269/1 o výmere 
598 m� orná pôda v k. ú. Rajecké Teplice

ODPORÚČA 
– žiadateľovi vybaviť si vyjadrenia od vlast-

níkov pozemkov, po ktorých je navrhnutá
obslužná komunikácia.

– prijatie delegácie seniorov z obce Stankovany – odovzdanie doku-
mentu elektrizačného zabezpečenia stanice Rajecké Teplice z
roku 1922 pre expozíciu doprav ného múzea

– účasť na otvorení hotelového komplexu Aphrodite Palace
– prijatie zástupcov z partnerského mesta Klanjec-Chorvátsko
– prerokovanie postupu k podaniu žiadosti na odkanalizovanie os-

távajúcich častí mesta
– účasť na členskej schôdzi Združenia obcí Rajecká dolina
– účasť na stretnutí klubu Nádej na Zábystričí
– otvorenie kultúrneho leta hodovou sláv nosťou
– účasť v MŠ ku dňu detí spolu s požiarnikmi, zdravotníkmi a zás-

tupcami Armády SR.
– zabezpečenie odberu krvi
– rokovanie o cyklotrase Žilina(Zariečie) Rajecké Teplice ŽSR v

spolupráci s VÚC
– prerokovanie s ÚPSVaR o účasti dlhodobo nezamestnaných na

aktivačných prácach
– príprava hodovej slávností v Poluvsí
– prerokovanie kultúrneho programu počas Letných slávností 2014
– rokovanie o vytvorení MAS (miestna akčná skupina) Rajecká

dolina na financovanie rozvojových zámerov v novom pro-
gramovacom období 2014 – 2020

– účasť na vyhodnotení hodového šachového turnaja o pohár
primátora

– rokovanie o prevádzke skládky odpadov rajeckého regiónu
– organizovanie pietnej spomienky k 100. výročiu 1. svetovej vojny

s položením venca pri pamätníku
– rokovanie s Urbariátom Stránske vo veci súhlasu umiestnenia det-

ského ihriska ul.Osloboditeľov
– prijatie delegácie školy z družobného mesta Wilamowice–Poľsko
– vytvorenie Združenia Aglomerácia Rajecké Teplice spolu s Konskou,

Kam, Porubou, Stránskym za účelom odkanalizovania častí obcí.
– prijatie delegácie zo slovenskej obce Padina-Srbsko (reg.Vojvod-

ina) a Guče so stredného Srbska
– prijatie delegácie umelcov z Gminy Wilamowice – PL prevzatie

daru pre mesto Rajecké Teplice vo forme obrazov s motívmi
mesta a okolia pre stálu galériu

– odhalenie náhrobnej tabule pri hrobe 31 neznámych vojakov z
príležitosti 70. výročia SNP

– účasť primátora so ZO Únie žien Slovenska na pietnej spomienke
v obci Lipovec pri hrobe Karola Kašjaka – rodáka

– organizovanie Dni Európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach
za účasti partnerských miest z PL,CZ,SRB,HR a SK

– pomoc pri zabezpečení včelárskej nedele
– účasť primátora na otvorení nového školského roka 2014/15
– gratulačný list k 30. výročiu FsK Lubená v Poluvsí okr.Prievidza
– zasadanie správnej rady Združenia obcí Rajecká dolina (ZORD)

vo veci riešenia komunálneho odpadu a separovaného zberu
– prerokovanie navrhovanej činnosti – dialničný privádzač Lietav -

ská Lúčka
– účasť na zasadaní VZ ZORD

Udalosti-stretnutia-aktivity mesta Rajecké Teplice

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov nehnuteľnosti k bezodkladnému pripojeniu
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie
kanalizácie“ za účelom ekologického odvádzania splaškovej odpa dovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením nehnu teľnosti
na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta do výšky 331€. 
Bližšie informácie Vám poskytne Zákaznícke centrum Žilina.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

PETER DOBEŠ, RNDr.
PETER FAJBÍK, 
KATARÍNA HOLLÁ, Mgr.

MIROSLAV CHODELKA, Mgr.
MARTIN KNOŠKO, 

Volebný obvod 1:

VIKTOR BUČKO
VLADIMÍR DIKANT, Ing.
PETER HLAVÁČ
SAMUEL HUDEC
MIRIAM HULÍKOVÁ, Mgr.
MIROSLAV MIHÁL, Ing.
DRAHOSLAVA PAGÁČOVÁ
LADISLAV VÁLKA
KATARÍNA VALÚCHOVÁ, Mgr.
JÁN ZÁŇ

Volebný obvod 2: 
1.VLADIMÍR BRATH
2.IGOR KALNA, Ing.
3.ELENA KOBOLKOVÁ
4.MÁRIA MASARYKOVÁ, PharmDr.
5.PETER MUZIKÁŘ
6.MARTINA PAPANOVÁ, Bc.
7.VALENTÍN PRIELOŽNÝ
8.ŠTEFAN ROJÍK
9.MÁRIA ROSTÁŠOVÁ, Prof. Ing. PhD.
10.ĽUBOMÍR ŠIMKO, Ing.

Volebný obvod 3: 

ROMAN HUSÁR, JUDr.
JOZEF KNAPEC
JOZEF KNAPEC
STANISLAV MAJERČÍK
PAVOL SULOVEC

Komunálne voľby 2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 (komunálne voľby) 

sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014, 
od 7.00 do 20.00 hod.

Miestna volebná komisia v Rajeckých Tepliciach pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala
týchto kandidátov:

Miestna volebná komisia v Rajeckých Tepliciach pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
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Nezisková organizácia Áno pre život, n. o.
so sídlom v Rajeckých Tepliciach úspešne
ukončila projekt rekonštrukcie chráneného
pracoviska vďaka podpore z Nadačného
fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Chránené pracovisko Remeselné dielne sídli
v  priestoroch Spojenej katolíckej školy
v Rajci. Pracujú tu 4 pracovníci, z  toho 3
zdravotne znevýhodnení občania. Zameri-

avajú sa predovšetkým na výrobu medov -
níčkov, ktoré sú zo strany verejnosti veľmi
obľúbené. Vďaka podpore projektu bola
vymenená drevená podlaha nevyhovujúca
z  hygienického hľadiska, boli vyrobené
stoly na mieru vhodné pre imobilných
občanov, kompletne vymenené elektroinš-
talačné rozvody. Pred vstupom do dielne sú
inštalované prenosné nájazdové rampy

s  ohľadom na dostupnosť pracoviska pre
imobilných občanov. K  úspechu projektu
veľkou mierou prispeli dobrovoľníci, ktorí
pomáhali pri rekonštrukcii na úkor svojho
voľného času. Záverom projektu bolo podu-
jatie pre verejnosť spojené s  návštevou
zrekonštruovaných priestorov chráneného
pracoviska – Deň otvorených dverí. Počas
tohto dňa boli prezentované aj výrobky
dielní. Pozvanie prijali zástupcovia Spojenej
katolíckej školy v  Rajci, zástupcovia
farského úradu v Rajci, členovia Správnej
rady, spolupracovníci a dobrovoľníci našej
neziskovej organizácie. Okrem kvanti-
tatívnych výsledkov pomohli aktivity pro-
jektu zvýšiť kvalitu pracoviska pre
zdravotne znevýhodnených zamestnancov,
ktorí tu môžu uplatniť svoje zručnosti,
schopnosti a  môžu podávať kvalitný
a  zdravie neozhrozujúci výkon. „Práca je
totiž najdôležitejším nástrojom na osobnú
zmenu a plnohodnotné začlenenie ohroze -
ných osôb do spoločnosti“, dodala Anna
Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie.
Vďaka práci, kontaktu a podpore verejnosti
sa zvýši aj sebavedomie zdravotne postih-
nutých zamestnancov. Ďalšou dôležitou
zmenou je pohľad verejnosti na ľudí so
zdravotným postihnutím, ktorí sú stále vní-
maní okrajovo.

Zdravotne znevýhodnení občania majú lepšie podmienky pre sebarealizáciu

Mesto Rajecké Teplice podalo ku koncu
júla na Environmentálny fond žiadosť
o poskytnutie podpory formou dotácie na
rok 2014, z ktorej chce zatepliť Zdravotné
stredisko v Rajeckých Tepliciach. V prípade
schválenia prispeje realizácia projektu
k zvýšeniu energetickej hospodárnosti bu-
dovy, v  ktorej sú poskytované zdravotné
služby všeobecného, zubného či detského
lekára aj pre spádovú oblasť okolitých obcí,
ktoré pod stredisko patria. Celkové náklady
na realizáciu projektu sú vo výške 161 143
Eur, z toho požadovaná dotácia je 153 086
Eur a spolufinancovanie zo strany mesta je
8 057 Eur.

Projekty v meste

Snaha o uctenie si slávneho rodáka sa pomaly mení na skutočnosť
– práce na pamätníku plk. i.m. Jozefa Gabčíka sa začali koncom
augusta, po spracovaní projektovej dokumentácie a  vybavení
všetkých potrebných povolení. Na výstavbu pamätníka mesto vyh-
lásilo dobrovoľnú zbierku, na ktorej sa doteraz vyzbieralo 8 666
Eur.  Projekt podporil aj Nadačný fond Kia Motors Slovakia v
Nadácii Pontis (grant z Nadácie Pontis je 3 000 Eur). Z grantu bude
nakúpený materiál na výstavbu pamätníka. Pamätník bol oficiálne
odhalený 11. októbra 2014. Autorom busty je Mgr. art. Peter Repka.

Realizácia projektu umožnila stretnutie 140 občanov z partnerských miest, z ktorých 50
pochádzalo z mesta Dolní Benešov (Česká republika), 50 z Wilamowíc (Poľsko), 20 z Klan-
jeca (Chorvátsko) a 20 z Padiny (Srbsko). 
Stretnutie sa uskutočnilo v Rajeckých Tepliciach (Slovensko) od 30. augusta 2014 do 
31. augusta2014. Dňa 30. augusta 2014 účastníci zamerali svoju pozornosť na výsadbu stro-
mov priateľstva, výstavu o partnerských mestách – Kolorit Európy, workshopy o Európskom
parlamente, kde sme privítali aj europoslanca Branislava Škripeka a odbornú diskusiu o
cestovnom ruchu. Dňa 31. augusta 2014 účastníci zamerali svoju pozornosť na workshop
o Európskej dobrovoľníckej službe a prezentáciu miestnych neziskových organizácií a
občianskych združení. Diskusie a workshopy dopĺňal po obidva dni bohatý kultúrny pro-
gram na námestí, spoločne s tvorivými dielňami a trhom ľudových remesiel.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Mesto Rajecké Teplice podalo k 19.sep-
tembru žiadosť o  dotáciu z  Úradu vlády
Slovenskej republiky na obnovu fut-
balového miniihriska, ktoré sa nachádza
v areáli Základnej školy v Rajeckých Tepli-
ciach. V  prípade poskytnutia dotácie by
bola vykonaná na ihrisku celková údržba –
výmena umelého trávniku, oprava manti-
nelov, výmena sietí a ich uchytenia. Dotáciu
na vynovenie ihriska by mesto veľmi uví-
talo, keďže sa jedná o nemalú finančnú či-
astku. Celkové náklady na projekt sú
plánované vo výške 26  940,14 Eur,
požadovaná dotácia je 25  592,14 Eur
a spolufinancovanie mesta tvorí 1 348 Eur.

Pamätník 
plk. i.m. Jozefa Gabčíka

Projekt Dni Európskeho priateľstva v Rajeckých Tepli-
ciach financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Futbalové miniihrisko

Zateplenie zdrav. strediska

Členovia občianskeho združenia Turis -
tický štvorček na podnet prevádzkovateľa
campingu Slnečné skaly zorganizovali v
poslednú júnovú sobotu akciu, zameranú
na čistenie Rajčianky na území nášho
mesta. Z koryta a brehov vyzbierali 60 vriec
odpadu, likvidáciu odpadu na skládke
zabezpečilo mesto. Aktivitu združenia oce-
nil primátor mesta ďakovným listom.

Čistenie Rajčianky

Stromy pred hotelom v centre mesta sa po
minuloročnom poškodení nezazelenali.
Polícii sa počas vyšetrovania nepodarilo
získať dôkazy o  tom, kto skutok spáchal
a trestné stíhanie bolo zastavené. Mesto vy-
dalo spoločnosti Aphrodite – SLK Rajecké
Teplice, s.r.o. súhlas na výrub stromov
a  vzhľadom na ich vysokú spoločenskú
hodnotu uložilo kúpeľom povinnosť
vykonať náhradnú výsadbu 50-tich stromov
(obvody kmeňov od 21 do 45 cm) na
pozemkoch mesta a  verejne prístupných
plochách v spoločenskej hodnote 18 274 €.
Výsadbu sú povinní zrealizovať do 30. no-
vembra 2015. Okrem výsadby sú povinní
uhradiť finančnú náhradu vo výške 2 000 €.
Tieto prostriedky budú použité na
starostlivosť o  dreviny na pozemkoch
mesta.

Dňa 10. septembra 2014 uskutočnila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. na pôde MsÚ
v Rajeckých Tepliciach spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na živ-
otné prostredie Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka pre mesto Rajecké Teplice a pre
obce Porúbka a Turie. V rámci stavby privádzača je naprojektovaná úrovňová križovatka
na ceste I/64 pri campingu Slnečné skaly, pričom boli predložené 2 variantné riešenia:

(1) – okružná križovatka s 2 jazdnými pruhmi 
(2) – malá okružná križovatka s jedným jazdným pruhom. Tu sa počíta s osadením

multifunkčnej steny na zmiernenie nepriaznivých vplyvov (hluk, svetelné žiarenie, emisie). 
Spracovateľ správy odporúča variant (2) vzhľadom na menší záber územia a vzhľadom

na navrhované zmierňujúce opatrenie. Toto variantné riešenie schválili poslanci MZ na za-
sadnutí dňa 11. septembra 2014.

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka

Výrub líp pred bývalým
hotelom Veľká Fatra

Fotografia z odhalenia pamätníka plk. i. m. Jozefa Gabčíka
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Mesto Rajecké Teplice zakúpilo pre základnú školu v Rajeckých Tepli-
ciach školský nábytok (lavice, stoličky a učiteľskú katedru) pre 6
tried. Zároveň zakúpilo aj novú laminátovú podlahu do 3 tried. Škola
zabezpečila vymaľovanie tried a osadenie podláh. Žiaci našej školy
tak po prázdninách prišli do moderných, čistých a vynovených tried.
Zároveň bolo pred budovou ZŠ osadené detské ihrisko, kde si môžu
žiaci nižších ročníkov oddýchnuť od učenia.

Mesto Rajecké Teplice zakúpilo pre našich malých spoluobčanov detské ihriská, na ktorých si môžu deti precvičiť svoju zručnosť a
šikovnosť. Ihriská sú osadené na ul.Lúčna, pri detskom ihrisku za poštou a v Základnej škole. V priebehu mesiaca október bude nainš-
talované ešte jedno ihrisko na ul.Osloboditeľov.

Akcie, ktoré pripravuje mesto Rajecké Teplice
sa tešia obrovskej návštevnosti a popularite

V Rajeckých Tepliciach boli inštalované nové detské ihriskáMesto Rajecké Teplice zakúpilo
pre základnú školu nový 
školský nábytok, podlahy 
a ihrisko

Počas celého roka sa v kultúrnom centre konajú aktivity a podujatia pre deti, mládež a dospelých, ktoré sú pripravované v spolupráci
s materskými, základnými, strednými školami a pod. Medzi najpopulárnejšie aktivity mesta patria Letné slávnosti. Cyklistické cestné
kritérium, Euromusette a Goldentango a ďaľšie zaujímavé akcie.

Mesto Rajecké Teplice v  spolupráci so ZŠ a  OZ Tilia uskutočnilo
vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO
Cash & Carry v rámci grantového programu Ľudia pre stromy úpravy
zelene v areáli základnej školy. Hlavným poslaním projektu bola
spoločná účasť rodičov, žiakov a pedagógov pri tvorbe krajšieho oko-
lia školy. Zámerom projektu bolo oživiť zeleň výsadbami krovinných
druhov najmä v  častiach, ktoré boli zošľapávané a neestetické.
V rámci projektu sa uskutočnila brigáda, na ktorej niekoľkí ochotní
rodičia a žiaci pod vedením Ing. Murča vysádzali kríky do
novovytvorených záhonov. Pri úprave plôch, na ktorých sú osadené
nové lavičky, zasa pomohli žiaci počas vyučovania. Aj touto cestou
všetkým zúčastneným ďakujeme. Ďalšiu starostlivosť o nové výsadby
bude zabezpečovať mesto v spolupráci so základnou školou.

Úpravy zelene v areáli ZŠ
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Vyprovokovali ju výstrely, ktoré 28. júna 1914 vypálil v Sarajeve
srbský nacionalista, mladý študent Gavrilo Princip , ktoré usmrtili
arcivojvodu Františka Ferdinanda dę Este, následníka trónu habs-
burskej monarchie a jeho manželku. Tento incident navliekol do vo-
jnového konfliktu vtedajšie mocnosti: Rakúsko – Uhorsko,
Nemecko, Rusko, Francúzsko, Veľkú Britániu. Po štyroch rokoch
zabíjania sa vyriešilo len málo ich politických sporov, ale životom
za to zaplatilo desať miliónov ľudí. Obetiam 1. svetovej vojny stoja
v mestách a obciach pamätníky. Jeden z nich máme aj našom meste.
Stojí pred kostolom a bol postavený v r. 1923 z prostriedkov, na ktoré
sa poskladalo 6 obcí. Mená 82 mladých mužov, povolaných do vojny
a ktorí sa z nej už nevrátili, nám živým pripomínajú akým zlom
a hrôzou je vojna. Podľa kroniky z Rajeckých Teplíc narukovalo 20
mužov. 6-ti z nich sa už k svojim blízkym nevrátili – ich mení si
môžeme prečítať na pamätníku. Rok po vojne sa zo zajatia vrátili 4:
Gajdošík Karol, Sandánus Štefan, Sandánus Michal, Súľovský Filip.
Aj tí čo vojnu prežili, mali na zvyšok života podlomené zdravie
a v pamäti hrôzostrašné spomienky.

Všetky tieto ľudské obete si zaslúžia, aby sme ich pamiatku ctili
a o Pamätník sa starali. V našom meste to dlhodobo zabezpečuje
v spolupráci s mestom ZO Únie žien Slovenska

Za ZO Mgr. Viera Vitková 

Teraz 74, vtedy 4 roky života som mal, no
spomienky z rozprávania brata po návrate
domov sa mi v pamäti uchovali.

Môj najstarší brat Milan Sandanus (1926
– 2006) rodák a po celý život obyvateľ Ra-
jeckých Teplíc, bol jedným z 12-člennej
skupiny, ktorá 28. augusta 1944 odišla na
pokyn učiteľa Karola Kašjaka na partizán-
sky štáb v  Kuneradskom zámku. Mal 18
rokov a boli tam aj jeho ďalší teplickí roves-
níci – kamaráti: Karol Ďurana, Alojz
Folovský, Ladislav Folovský, Juraj Červen.
Pôvodne sa mali v Kunerade ešte cvičiť so
zbraňami, no ranný rozkaz veliteľa Popova
bol iný – ráno okamžitý presun do Sklabine
pri Martine, kde bolo sídlo 1. part. brigády
M. R. Štefánika, ktorej velil P. A. Veličko.
Prešli cez Martinské hole a  hlásili sa u
veliteľa. Ten ich vyzval, aby si rozmysleli, či
sa správne rozhodli a chcú bojovať. Zostali
všetci a  tu zložili aj partizánsku prísahu.
Veličko vymenoval Karola Kašjaka za
veliteľa frontového družstva na úsek Vrútky-
Strečno. Úloha bola zastaviť postup ne-
meckých vojsk. Hneď pri druhej útočnej
akcii sa brat aj s kamarátom Karolom Ďura-
nom doslal do nemeckého zajatia. Putovali

do zajateckého táb-
ora v  nemeckom
meste Jena. Zakúsili
tam hrozný hlad
a  celodennú vyčer-
pávajúcu prácu. Ich
úlohou aj s  ostat-
nými zajatcami bolo
odstra ňovanie nevy-
buchnutých bômb
po náletoch z  letis -
kovej plochy. Že im
každý deň hrozí
smrť si uvedomovali, no útrapy, ktoré v tá-
bore zažívali sa im zdali horšie než koniec
života. Neskôr pracovali aj cukrovare. Tu
pod hrozbou smrti z odhalenia si napchá-
vali cukor za opasky odevu, aby zahnali
hlad. Zo zajateckého tábora ich oslobodila
americká armáda. Domov ich posielali na
svojich nohách cez americkú okupačnú
zónu. Cesta domov trvala 3 týždne, pre-
važne peši. Žobrali o jedlo a vodu. Z Par-
dubíc do Brna sa viezli nákladným autom.
Že sa brat vracia domov sme sa dozvedeli
listu, ktorý poslal a dostali sme ho, keď sme
na poli vykopávali zemiaky. Bolo, že to ra-

dosti a  úľavy zo strachu. Brat prišiel na
nepoznanie vychudnutý a  zoslabený. Ale
žil! Rozprávaniu nebolo konca-kraja. Až
doma sa brat dozvedel, čo sa stalo s Kaš-
jakom aj naším susedom Súľovským a a os-
tatnými.

Dlhé roky potom pracoval ako hospodár
teplickej organizácie ZPB, zúčastňoval sa na
oslavách SNP, viackrát bol v Lipovci, kde sú
pochovaní jeho bojoví súputníci.

Takto si ho v spomienkach uchováva brat
Ing. Martin Sandanus.

Sedemdesiatka SNP a naše ulice

ktoré sa zapísali do dejín ako 1. svetová vojna
Spomienky na brata, účastníka SNP

Rajecké Teplice, ako každé mesto alebo dedina, má svoje ulice,
ktoré majú svoje názvy. Jednou z nich v našom mestečku je aj Ulica
Karola Kašjaka, ktorý ako náš miestny učiteľ, spoluobčan a hlavne
organizátor odboja v našom mestečku, aktívny účastník SNP, svojím
životom zaplatil za našu budúcu slobodu. V auguste roku 1944
spolu s ďaľšími dobrovoľníkmi z nášho mesta a okolia po krátkom
výcviku v sídle odboja v Kuneradskom zámku odišiel do priamych
bojov smerom na Sklabiňu a hneď po prvom boji s nemeckými vo-
jakmi padol pri partizánskej obci Lipovec pri Martine, ktorá bola za
pomoc partizánom z polovice vypálená. Karol Kašjak je tam spolu
so svojimi spolubojovníkmi aj pochovaný na miestnom cintoríne,
kde sa nachádzajú aj hroby ďalších partizánov z  Rajca, zo
Stránskeho, z  Kamennej Poruby a  iných mnohých neznámych
účastníkov bojov.

24. augusta 2014 sme sa ženy zo ZO Únie žien Slovenska v Ra-
jeckých Tepliciach spolu s pánom primátorom Petrom Dobešom
pripojili k pietnemu aktu kladenia vencov pri príležitosti 70.výročia
SNP v Lipovci, kde sme si spolu s občanmi Lipovca položením kyt-
ice a symbolickým zapálením sviečok uctili pamiatku Karola Kaš-
jaka a všetkých tých, čo v  tomto krásnom kúte našej domoviny

položili životy za budúcnosť nás všetkých. Slávnosť bola o to do-
jemnejšia, že sa jej zúčastnili aj priami príbuzní Karola Kašjaka, a to
jeho syn Karol a dcéra Janka. Po krátkom kultúrnom programe
a malom pohostení sme si osobne zaspomínali na ich otca, na dobu,
keď až pomocou dokladov a obrúčky mohli identifikovať svojho
manžela a otca. Ozrejmili sme si vtedajšie udalosti, historické dá-
tumy, na ktoré pomaly ale isto už zabúdame. V Lipovci nás ozaj
srdečne privítali a ocenili našu snahu aspoň takýmto spôsobom
poďakovať za obete životov pri takom významnom počine Slovákov
ako bolo SNP.

ZO Únie žien Slovenska Rajecké Teplice chce touto cestou
poďakovať nášmu Mestskému úradu, hlavne pánovi primátorovi P.
Dobešovi, ktorý si osobne našiel čas, a spolu s nami absolvoval
návštevu v Lipovci. Srdečne ďakujeme a dúfame, že na nášho spolu-
občana Karola Kašjaka si spomenieme aspoň vtedy, keď budeme
kráčať peknou Kašjakovou ulicou. Pristavme sa aj pri pamätnej tab-
uli, ktorá je na budove starej školy (dnes obchod LIMARO)
a v duchu poďakujme za obeť jeho a mnohých ďalších.

Marta Štiffelová

V roku 2014 si pripomíname sté výročie udalostí

1.svetová vojna

Fotografia z akcie združenia Nádej, ktorá sa konala 12. júna 2014.

Guláš na Zábystričí

Návšteva v rámci Vojvodiny a slovenskej Padiny ako partnerského
mesta bola i návšteva mesta Guča v strednom Srbsku

Prijatie u predsedu okresu, ktorý rokoval o možnostiach pomoci srbským samosprávam v príprave žiadosti z predvstupových fondov. 

Poďakovanie za možnosť vystúpenia na Letných
slávnostiach 2014 v Rajeckých Tepliciach.

Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice ponúka pre deti od 5 do 15 rokov
záujmové krúžky na školský rok 2014/2015
Šachový krúžok
Lukostreľba
Keramický-hrnčiarstvo
Ručné práce
Turistický
Kalčeto
Kreatívna dielnička

Miesto konania 1x týždenne 2hodiny
KOMUNITNÉ CENTRUM DOMČEK Ra-
jecké Teplice
(oproti kostolu)
Pre mládež od 15 rokov otvárame od ok-
tóbra
Klub 15+ ( každú sobotu od 16.00) 
Informácie a prihlášky: 0903/566846
ozkultura@nextra.sk
www.ozkultura.sk
Tešíme sa na Vás!

Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice 
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Pán primátor, ako je to s územným
plánom mesta, najskôr skúsme čo
je to územný plán, o aký dokument
sa jedná?“
Mesto Rajecké Teplice má spracov-
aný územný plán sídelneho útvaru
Rajecké Teplice. Systematicky ho
aktualizuje a v súčasnosti prebieha
príprava na 9. zmenu a doplnok
územného plánu. Spoločenské
pomery, život v meste ako i zmeny
vo vlastníckych vzťahoch vyvolali
potrebu vypracovať nový územný
plán pre celé administratívne
územie mesta, ktorý ako základný
dokument slúži pre riadenie rozvoja
sídla a jeho administratívneho
územia.

Pre koho má slúžiť územný plán?“
Územný plán rieši rozvojové
zámery mesta. Život prináša takéto
zmeny a preto zabezpečujeme
zmenu a doplnok ÚP. Je to nástroj,
ktorý má v kompetencii samospráva
a slúži nielen podnikateľskej sfére
ale celej širokej verejnosti. Určuje
zásady a regulatívy v území, hod-
notí systematicky územie. Prostred-
níctvom neho sa vytvárajú
podmienky na zmeny a vzhľad
mesta. Ide o to, aby sa tu občania a
návštevníci cítili dobre. Aby boli
kvalitne vybavené hotely a penz-
ióny, dobré stravovacie služby, up-
ravené záhrady a verejná zeleň,
informačné tabule, lavičky, fontány,

detské ihriská a pod. Čiže vytvára
zóny pre bývanie, rekreáciu,
kúpeľníctvo, šport a oddych ako i
zónu priemyslu, prevádzok a
služieb. Územný plán je potrebné
upravovať, viesť k nemu širokú
diskusiu s občanmi a odbornou
verejnosťou. To všetko nás čaká. Je
to tak dôležitá téma, ku ktorej sa
budeme vyjadrovať.

Ako sa občania dívajú, že sme
kúpeľné mesto?
Myslím si, že občania nášho mesta
sa stotožnili s tým, že patríme
medzi strediská cestovného ruchu
známe nielen doma ale i v
zahraničí, predovšetkým kúpeľnou

Opýtali sme sa primátora RNDr. Petra Dobeša, ako je to s
rozvojovými zámermi mesta aj s ich reálnym plnením.

Samospráva Rajeckých Teplíc pripravuje 
doplnenie Územného plánu ako najdôležitejšieho
rozvojového dokumentu mesta

turistikou a welness pobytmi. Pori-
adajú sa tu rôzne podujatia nadre-
gionálneho významu nielen pre
domácich občanov ale i pre širokú
verejnosť. Možno i tí, ktorí v ces-
tovnom ruchu nepodnikajú, sú radi,
keď k nám zavítajú kúpeľní hostia
či návštevníci mesta a širia jeho
dobré meno.
To je úloha nás všetkých, aby nás aj
takýto dokument spájal, aby
ponúkal vhodnosť lokalít mesta pre
rozvojové zámery alebo určoval
výhľad do ďalších období, aby tak
ako doteraz naše mesto napre-
dovalo. Konkurencia je silná a ob-
stojí ten, kto pripraví reálne
možnosti rozvíjania mesta
vzhľadom na financovanie, eko-
nomickú a finančnú kondíciu
mesta. 
Naše mesto patrí k najmenej

zadĺženým mestám. Veľmi zod-
povedne rozhoduje, ako a kde
použiť zdroje. 
Uvedomuje si mieru o patrnosti v
čerpaní fondov z Európskej únie a
spoluúčasť banky na prekrytie
spolufinancovania projektov. Je to
výsledok zodpovednej politiky ve-
denia mesta aj mestského zastupi -
teľstva, ktoré jednotlivé úvery
prehodnotilo a schva ľovalo.
Máme výsledky aj prime -
rané finančné krytie pre
ďalšie obdobie. Stále sme
zaujímavým partnerom
pre bankové subjekty v
prípade, ak by bolo
potrebné prekrytie úveru
pre náročnejšie mestské
investície. To svedčí o
zodpovednosti a prístupu
pri riešení jednotlivých

zámerov.
Dôležité pre naše kúpeľné mesto je
nielen pokračovať v zodpovednej
politike mesta.Úroveň Rajeckých
Teplíc je základ aj budúcej stability.
Každá náhla zmena prináša zhorše-
nie stavu a stojí za zváženie či v
tomto smerovaní pokračovať alebo
či je dostatočný dôvod na zmeny.
Ide o to, aby tu nielen návštevník
zavítal ale, aby sa sem vrátil.

RNDr. Peter Dobeš,
primátor mesta Rajecké Teplice
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Narodení:
Kiara Vdovičíková, nar. 26. 6. 2014

Jakub Útly, 6. 7. 2014
Lujza Bariaková, 11. 7. 2014
Tobias Paperňák, 14. 8. 2014

Michal Urban, 27. 8. 2014
Ester Žofia Verešová, 28. 8. 2014

Nela Svrčková, 28. 8. 2014
Dávid Súkeník, 2. 9. 2014

Manželstvo uzavreli:
Tomáš Majerčík a Nikola Štrbová, 

28. 6. 2014
Vladimír Marcinka a Mgr. Erika Knapcová, 

12. 7. 2014
Ing. Pavol Martančík a Dominika Šoltésová, 

19. 7. 2014
Jozef Kuchar a Katarína Koperová, 

16. 8. 2014
Ľuboš Knapec a Lucia Rovňaniková, 

23. 8. 2014
Michal Urík a MVDr. Zuzana Čerňanská, 

3. 8. 2014
Jaroslav Škorvánek a Mária Ševčíková, 

30. 8. 2014
Maroš Lenárt a Ing. Anna Harantová, 

30. 8. 2014

Úmrtia:
Margita Pialová, 5. 7. 2014

Klementína Kostolná, 11. 7. 2014
Milan Kohút, 10. 8. 2014

Hana Domanická, 26. 8. 2004
Margita Tomaníková, 28. 8. 2014

Jiřina Juríčková, 11. 9. 2014

MATRIKA

Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa
deň za dňom, rok za rokom a my sa v
určitých chvíľach zastavíme. Október –
Mesiac úcty k starším je najvhodnejším
obdobím na takéto stretnutia. Je obdobím,
v ktorom sa zastavíme, zaspomíname,
vyjadrí me poďakovanie.
Pripomenieme, že na seniorov mesto Ra-
jecké Teplice nezabúda, že si vážime prácu,
ktorú vykonali. Aj keď sú už na zaslúženom
odpočinku, predsa naďalej pomáhajú.
Mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v
meste. Stále sú plní elánu a tak si takmer
neuvedomujeme ich pribúdajúce roky. A
keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť,
vyslovujeme seniorom veľké ĎAKUJEM za
ich celoživotnú prácu.

každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí je čas.
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb,
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