
číslo 4/2013

Spravodajca
Rajecké Teplice de

ce
m
be
r
20
13

www.rajecke-teplice.sk

Ocenenie mesta Rajecké Teplice v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér

/ Marta Zafková /

Na Galavečere v Dome kultúry Ružinov v Bratislave pri príležitosti „Medzinárodného dňa postihnutých“
dňa 03.1 2.2013 bola Mestu Rajecké Teplice udelená cena v VII. etape súťaže Samospráva a Slovensko bez
bariér za roky 2010 - 2013. Ocenenie prevzal primátor mesta RNDr. Peter Dobeš. Mesto Rajecké Teplice
rozvíja aktivity na odbúranie bariér, či už sociálnych, spoločenských, komunikačných, informačných,
architektonických. Z vlastných zdrojov mesta boli za hodnotené roky financované tieto aktivity: šikmá
schodisková plošina na Zdravotnom stredisku,
bezbariérový prístup k lekárni, nové WC pre
invalidov na prízemí budovy Mestského úradu.
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli
financované 2 projekty zamerané na
debarierizáciu: rekonštrukcia Základnej školy –
bezbariérové vstupy a revitalizácia námestia,
kde bolo vytvorené aj parkovacie miesto pre
hendikepovaných. V spolupráci s Áno pre
život, n.o. mesto búra bariéry už 15 rokov. Do
prihlášky boli zakomponované 2 hlavné
aktivity spolupráce mesta s mimovládnou
organizáciou - zapojenie troch zdravotne
znevýhodnených ľudí do pracovného procesu –
obchodík Darčeky@káva a Poradenské
centrum zamerané na psychologické a právne
poradenstvo.

Čas sviatočný, výnimočný a zázračný, ktorý sa s nehou v tichosti blíži k nám. Do našich domovov ,
príbytkov, do našich duší, pocitov. . . k nám rodinám, deťom, príbuzným, priateľom a známym. Čas, kedy sa
aspoň na chvíľu snažíme zastaviť sa a vychutnať si čaro Vianoc. Vianočné dni plné vône koláčov, kapustnice,
smaženej ryby a ostatných dobrôt precitnú do štedrého dňa. Ten nech nám prináša pohodu a pokoj pri
sviečkach Betlehemského svetla v kruhu našich najbližších.
Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho sa konca roka a očakávania toho nového. Prajem Vám, aby Vás ten
nadchádzajúci rok 2014 sprevádzal len v pozitívnom duchu, ktorý Vám prinesie viac pevného zdravia, viac síl a
šťastia v každodennom živote, zlepšenie medziľudských vzťahov, harmónie, pochopenia a zomknutia rodiny.
�ech Vám Vaše deti prinášajú len radosť a prítomnosť Vašich najbližších nech podporí vzájomnú dôveru a
porozumenie.
Chcem sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k
rozvoju a zveľadeniu nášho mesta Rajecké Teplice. Ďakujem Vám všetkým jednotlivcom – obyvateľom nášho
mesta vrátane miestnej časti Poluvsie, poslancom, spoločenským organizáciam, občianskym
združeniam, podnikateľom, neziskovým organizáciám, firmám, materskej a základnej škole,
pracovníkom zdravotníckych zariadení, farnosti Božského Srdca, zamestnancom mesta, ktorí
dennodenne svojou prácou a aktivitami dokazujete, že Vám život v našom meste nie je
ľahostajný.

S úctou Peter Dobeš primátor



- 2 - www.rajecke-teplice.sk

Spravodajca mesta Rajecké Teplice december 2013

Zo zasadnutíMestského zastupiteľstva.

/ Igor Masaryk /

Mestské zastupiteľstvo na 19. zasadnutí 7. novembra 2013:

Zobralo na vedomie :
- návrh programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2014-2016
- správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin na Základnej škole Rajecké
Teplice
- správu o výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké Teplice, jej výsledkoch a
podmienkach v školskom roku 2012/2013
- informatívnu správu „Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-2013“
- informatívnu správu o organizačno technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávnych krajov v
roku 2013
- žiadosť Daniela Javorana o odkúpenie časti pozemku p.č. KNE 898 v kat. úz. Poluvsie
- žiadosť Ing. Ladislava Ročiaka vo veci zabezpečenia priechodnosti miestnej komunikácie na Dolnej
ulice v Rajeckých Tepliciach, pri novostavbe rodinného domu sú zabezpečené 2 parkovacie miesta
(schválená situácia č. 2 zo stavebného konania).
- žiadosť Jozefa Myšiaka, vo veci umiestnenia „ Bytovej jednotky a dvojgaráže + prípojky inžinierskych
sieti“
- žiadosť Základnej školy Rajecké Teplice, o poskytnutie materiálu a vybavenia z CVČ. Odporúča
počkať do konca kalendárneho roka na vyjadrenie sa Ministerstva k financovaniu centier voľného času
- žiadosť Bc. Veroniky Daníškovej , o prenájom nebytového priestoru v areáli ZŠ Rajecké Teplice, v
budove telocvične na prvom poschodí . Odporúča počkať do konca kalendárneho roka na vyjadrenie sa
Ministerstva k financovaniu centier voľného času.

Schválilo :
- cenovú ponuku Pavla Pialu a manželky Jozefy na kúpu parcely C KN 351 /2 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 47 m2 k.ú. Poluvsie nad Rajčankou v sume 160,00 €, parcely C KN 1230/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 k.ú. Poluvsie nad Rajčankou v sume 180,00 €, ktorú
predložila mestská rada ako ponuku spĺňajúcu podmienky zámeru predaja tohto majetku mesta formou
priameho predaja schváleného uznesením MsZ č. 80/2013 zo dňa 12.09.2013, zverejneného na úradnej
tabuli mesta a na internetovej stránke mesta od 01 . 1 0. 2013 do 16. 1 0. 2013
- priamy predaj parcely C KN 351 /2 o výmere 47 m2 v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou za cenu 160 €,
parcely C KN 1230/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 k.ú. Poluvsie nad Rajčankou za
cenu 180,00 €, Pavlovi Pialovi a manželke
- žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu objektu ,,Čerpacia stanica LPG“ pri Benzinovej čerpacej stanici
VOMS, s.r.o.
- kúpu traktora s príslušenstvom pre potreby zabezpečenia technických služieb v meste

Ukladá :
- MsÚ vyzvať žiadateľa Daniela Javorana, na predloženie geometrického plánu na oddelenie časti
pozemku p. č. KNE 898 kat. úz. Poluvsie o kúpu ktorého má záujem.
- MsÚ vyzvať žiadateľa vytýčiť hranicu medzi ( komunikáciou ) pozemkom p. č. 235/1 KNC a
pozemkami žiadateľa p.č. 235/16, 235/1 5 KNC. Uvedené vytýčenie bude slúžiť ako podklad k
umiestneniu stavby.
- MsÚ zabezpečiť proces verejného obstarávania na kúpu traktora s príslušenstvom
pre potreby zabezpečenia technických služieb v meste
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Mestské zastupiteľstvo na 20. zasadnutí dňa 10.12.2013
Schválilo :
- VZN č.5/2013 o miestnych daniach na kalendárny rok 2014
- vyjadrenie k protestu prokurátora

Mestské zastupiteľstvo na 21.zasadnutí dňa 12.12.2013
Zobralo na vedomie:
- programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2015-2016
- stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k zmene č.2 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2013
- stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky
2014 – 2016
- plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva mesta Rajecké Teplice na rok 2014
- správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v Rajeckých Tepliciach za
školský rok 2012/2013
- žiadosť BDal, s.r.o, V. Tvrdého 793/21 , 010 01 Žilina. V zmysle UPN SÚRT a doplnku č. 7. , je možné na
uvedenej parcele po zbúraní existujúcej nehnuteľnosti postaviť polyfunkčný dom. Základná funkcia je obytná a
obslužná. Spôsob zástavby v zmysle regulatív, samostatne stojací polyfunkčný dom, v zóne občianskej
vybavenosti. Poznámka: treba zrealizovať splaškovú kanalizáciu DN 300 (v uvedenej komunikácií, ul. Lesná, sa
splašková kanalizácia nenachádza – vetva ,,K,,. Bolo vydané vodoprávne stavebné povolenie, vodoprávne. Bez
kanalizácie nie je možné stavbu povoliť – zrealizovať.
- berie na vedomie žiadosť p. Anny Mikundovej , Porúbka 155, 01 3 1 1 Žilina vo veci odstránenia stavby
betónového oplotenia z pozemku p. č. 944 KN C, v k.ú. Rajecké Teplice

Schválilo :
- zmenu č.2 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2013
- programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na rok 2014
- žiadosť Profi- NETWORK Slovakia, a.s. , vo veci umiestnenia kábla, za podmienky osadenie kábla 1 ,0 m od
hranice parcele s p. č. 522/1 KNC, 524, KNC a okrajom miestnej komunikácie na ul. Lesná p. č. 525/5 KNC
Rajecké Teplice.

Ukladá :
- MsÚ vyzvať žiadateľa o vytýčenie hranice pozemku p. č. 944 KNC a pozemku s p.č. 937/4 KNC, v k. ú.
Rajecké Teplice. Uvedené vytýčenie ukáže, či tvrdenie žiadateľa je podložené skutočnostiam. Na odstránenie
drobnej stavby netreba rozhodnutie stačí ohlásenie stavebnému úradu kedy stavbu budete odstraňovať v zmysle
§ 88 ods. 4) stavebného zákona.
- zabezpečiť stretnutie komisie, ktorá bola pre tento účel zriadená pri Mestskom zastupiteľstve a
prehodnotiť ďalší postup uvedeného riešenia ešte v roku 2013

Zamieta :
- žiadosť p. Jozefa Myšiaka, R. Súľovského č. 22/349, 01 3 1 3 Rajecké Teplice vo veci umiestnenia „ Bytovej
jednotky a dvoj - garáže + prípojky inžinierskych sieti“

Oboznámilo sa :
- s prezentáciou vo veci prestavby objektu bývalej materskej školy ul. Pri Bystričke na objekt zariadenia pre
seniorov

Kompletné znenie uznesení schválených na 18. zasadnutí Mestského
zastupiteľstvav Rajeckých Tepliciach zo dňa 12.9. 2013, si môžete pozrieť na:
http://www.rajecke-teplice. sk/?stranka=zasadnutia
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Rajecké Teplice – 8. najkrajšie mesto
Slovenska

/Marta Zafková /

Celoslovenský informačný internetový portál
Slovakregion – www.slovakregion.sk každoročne
vyhlasuje súťaž o titul „Najkrajšie mesto a obec
Slovenska“. Tento rok prebiehalo hlasovanie v súťaži od
1 .4.2013 do 31 .1 0.2013. V konečnom poradí sa Mesto
Rajecké Teplice umiestnilo na krásnom 8. mieste
s celkovým počtom hlasov 12 060, čo je o jednu pozíciu
vyššie ako v minulom ročníku.
Za všetky odovzdané hlasy nášmu mestu ďakujeme!

Oprava Domu smútku v Poluvsí

/Štefan Pagáč/

Práce boli začaté dňa 16.9.2013 demontážou
dlažby na prístupovom schodišti nádvoria
a následne pokládkou obrubníkov a dlažby vrátane
zafugovania. Na dome smútku boli vyrobené
drevené lišty na prichytenie skiel na okne
stolárskou dielňou p. Kianičku z Poluvsia. Lišty
boli napustené 1 x palisandrom. Dňa 26.9.2013
bola vybúraná celá dlažba z nádvoria a odvezená
traktorom na skládku do Šuje. Po vyčistení
priestoru boli osadené obrubníky na dvoch
schodoch pred DS a položená zámková dlažba. Do
10.1 0. 2013 bola osadená zámková dlažba na
celom nádvorí. Dňa 15.1 0.2013 bolo postavené
lešenie od firmy Dubec Štefan Zbyňov na prednú a
zadnú stranu domu smútku. 1 7.1 0.2013 pracovníci
firmy Drekona- Kianička Jozef Poluvsie vykonali
montáž drevených líšt na oknách vrátane
zasilikonovania. Následne pracovníci OTS
realizovali náter drevených prvkov, náter
záveterných líšt, rýň a dažďových zvodov,
napustila sa fasáda penetračným náterom a po
vyschnutí bol vykonaný náter fasádnou farbou.
Dňa 23.1 0.2013 bolo zdemontované a odvezené
lešenie, vyčistené stavenisko a práce ukončené.
Celkovo boli preinvestované finančné prostriedky
vo výške 2 166,32 EUR.

Správy mestskej polície.

/ Ján Valúch /

V mesiaci november riešili príslušníci MsP v Rajeckých Tepliciach viacero priestupkov na úseku dopravy, občianskeho
spolunažívania, majetku a na úseku verejného poriadku. Konkrétne sa jednalo o nasledovné priestupky.

- dňa 1 1 .1 1 .201 3 bolo oznámené z kempingu Slnečné skaly, že neznáma osoba v noci vyložila v areáli krabicu so štyrmi
psami. Prípad bol riešený v spolupráci s útulkom Zbýňov
- dňa 12.1 1 .201 3 bol hliadkou MsP zistený priestupok znečistenie ovzdušia spaľovaním škodlivých materiálov na ulici
Školská. Priestupok bol riešený v spolupráci s oddelením životného prostredia
- v priebehu mesiaca september MsP zistila pohyb dvoch túlavých psov po meste Rajecké Teplice. Bol privolaný pracovník
útulku pre zvieratá , ktorý zabezpečil odvoz
- na základe platného VZN č. 3/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území
mesta Rajecké Teplice, príslušníci MsP vykázali z námestia podnapité osoby, ktoré nerešpektovali tento zákaz
- za obdobie mesiaca november riešili príslušníci MsP 32 priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
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Revitalizácia mestskej zelene – Rajecké Teplice 2013

/ Svetlana Krúpová, Anna Ciriaková /

Mesto Rajecké Teplice zvolalo v dňoch 2-3.1 2.2013 verejné prerokovanie projektovej dokumentácie
revitalizácie mestskej zelene v Rajeckých Tepliciach.
Rozdelenie územia, ktoré zahŕňal projekt, bolo nasledovné:
Plocha č. 1 – Územie pri Vila Milica, detské ihrisko, bytovka č. 36
Plocha č. 2 – Územie okolo bytovky č.34
Plocha č. 3 – Územie medzi ulicou Školská, bytovkou – lesnícka, MsÚ
Plocha č. 4 – Územie medzi ulicami Školská a Pionierska
Na verejnom prerokovaní sa zúčastnilo vedenie mesta, pracovníci referátu životného prostredia,
spracovateľ projektu Ing. Anton Murčo, poslanci mestského zastupiteľstva - Ing. Vladimír Dikant, Emil
Barčiak a obyvatelia dotknutých území.
V rámci prerokovania jednotlivých územných častí, najviac pripomienkovanou časťou bola Plocha č.4,
kde vyvstal dlhotrvajúci a zásadný problém – parkovanie. Prítomní občania nesúhlasili s návrhom
parkovania tak, ako to bolo uvedené v prejednávanom projekte a podávali individuálne návrhy.
Pripomienky boli vznesené aj k plochám č. 1 a 3.
Od 16.1 2. 2013 do 17.01 . 2014 je vo vstupnej hale Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach zverejnený
prepracovaný návrh obnovy mestskej
zelene v Rajeckých Tepliciach podľa
jednotlivých riešených plôch. Prepracovaný
návrh je k dispozícii aj v elektronickej
verzii na www stránke mesta.
V prepracovanom návrhu sú zahrnuté
pripomienky občanov podané počas
zverejnenia a verejného prerokovania
návrhu obnovy zelene.
Návrhy a pripomienky k prepracovanej
verzii projektu môžu občania doručiť na
Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach, na
referát životného prostredia, č.d. 53 počas
úradných hodín v termíne do 17. 01 . 2014.

Projekty v meste Rajecké Teplice /Marta Zafková/

Mesto Rajecké Teplice podalo k 29.1 1 .201 3 tri projekty:
- rozšírenie kamerového systému Rajecké Teplice – žiadosť o dotáciu z výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality na
rok 2014. V projekte sa jedná o rozšírenie existujúceho kamerového systému o 4 nové kamery, ktoré budú umiestnené v týchto
miestach: ul. Farská – železničná stanica, križovatka Farská/Rajecká cesta, križovatka Školská / Rajecká cesta a križovatka
Osloboditeľov / Rajecká cesta ( pri penzióne Daniela ). Celkový rozpočet projektu je 19 674,60 €, z toho žiadaná dotácia
je 16 395,50 € (80 %) a spolufinancovanie mesta 3 279,10 € (20 %).
- moderná knižnica – žiadosť o dotáciu z dotačného systému Ministerstva kultúry SR na rok 2014 na nákup regálov, kresiel
a políc do knižnice na zabezpečenie postupnej obnovy zariadenia knižnice a skvalitnenie služieb poskytovaných v knižnici.
Celkový rozpočet projektu je 790,- €, z toho žiadaná dotácia predstavuje sumu 750,- € ( 95 % ) a spolufinancovanie
mesta 40,- € (5 %)
- kniha – najlepší priateľ človeka - žiadosť o dotáciu z dotačného systému Ministerstva kultúry SR na rok 2014 na nákup
kníh do knižnice – rozšírenie knižničného fondu mestskej knižnice. Po pozitívnych ohlasoch na zrealizovaný projekt v tomto
roku sme sa rozhodli opätovne podať žiadosť o dotáciu na nákup nových kníh pre čitateľov, ktorí navštevujú našu knižnicu.
Celkový rozpočet projektu je 1000,- €, z toho žiadaná dotácia je 950,- € ( 95 % ) a spolufinancovanie mesta 50,- € (5 %).
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�ové lavičky a mapa Rajeckej doliny na námestí v Rajeckých Tepliciach.

/Viktor Bučko, výkonný riaditeľOOCR Rajecká dolina/

Valné zhromaždenie členov oblastnej organizácie cestovného ruchu
s názvom Rajecká dolina, ktorej riadnym členom je aj mesto Rajecké Teplice,
zahrnulo do svojho plánu aktivít a rozpočtu na rok 2013, zakúpenie nových
lavičiek a stojanov.
Cieľom bolo naplnenie potrieb návštevníkov destinácie, ktoré vzišlo
z vykonaného prieskumu v roku 2012. Na stojane je umiestnená exteriérová
mapa, ktorej nákup organizácia realizovala ešte v roku 2012.
Lavičky ako aj stojany na mapy a samotné mapy sú umiestnené v každej
členskej samospráve organizácie. Ide o obce a mestá ako : Stránske, Rajecké
Teplice, Ďurčiná, Rajec, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany.

Spolu organizácia zakúpila 23 ks lavičiek a 7 ks stojanov. V mestách Rajecké Teplice a Rajec, sa členovia
organizácie, z hľadiska estetiky a miesta umiestnenia, rozhodli pre kovové stojany striebornej farby. V obciach sú
stojany vyrobené z dreva, impregnované hnedým odtieňom.

Nejde pritom o ojedinelú aktivitu organizácie. Od roku 2012, kedy
OOCR získala z ministerstva, na základe úspešného projektu, svoje prvé
dotačné prostriedky, už stihla realizovať viaceré projekty, ako napr. :
preznačenie viacerých turistických chodníkov v okolí Rajeckých Teplíc,
zabezpečenie množstva printových propagačných materiálov, v obciach
Rajecká Lesná a Ďurčiná sa zriadil informačný systém obcí, vybudovali sa
informačné tabule na začiatku parku hotela Skalka, organizácia má svoju
vlastnú informačnú internetovú stránka a svoje jedinečné logo, členovia majú
možnosť prezentovať svoje subjekty na rôznych výstavách ako doma tak aj
v zahraničí a veľa prostriedkov sa vynakladá na kompletnú marketingovú
komunikáciu. V decembri 2013 oblastná organizácia, za podpory partnerov, zabezpečila všetky Mikulášske
balíčky pre deti z členských obcí.

Posedenie s občanmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším .
/Marián Veselický /

V Rajeckých Tepliciach každoročne v októbri organizujeme posedenie s občanmi nad 70 rokov. Pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, tak chceme vyjadriť svoju vďaku, obdiv a lásku, ktorú prechovávame
voči našim starým rodičom. Posedenie s najstaršími bolo v utorok 22.októbra 2013. Po svätej omši bol
pre pozvaných hostí pripravený kultúrny program, kde po príhovore primátora mesta vystúpil sólista
opery SND, operetný bonviván Ivan Ožvát. Spoločenské posedenie pokračovalo v dobrej nálade vo
vstupnej hale mestského úradu pri tónoch akordeónu.
V mene vedenia mesta, poslancov a všetkých občanov, prajeme našim starkým veľa zdravia, sily a lásky.
Nech sú ešte dlho medzi nami šťastní a spokojní.
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Stretnutie poslancov Dolního Benešova a Rajeckých Teplíc

/ Igor Masaryk /

V piatok 15. novembra 2013 sa v Rajeckých Tepliciach
uskutočnilo spoločné stretnutie poslancov partnerských
miest Dolního Benešova a Rajeckých Teplíc. Poslancov
prijal na Mestskom úrade primátor mesta RNDr.Peter
Dobeš. Poslanci si potom v debate vymenili skúsenosti s
fungovaním samosprávy v Českej republike a na Slovensku.
Škoda, že naši poslanci neboli v plnej zostave, prišli len
štyria. Mohli si totiž vymeniť svoje poznatky a získať
množstvo zaujímavých nápadov pre svoju poslaneckú
činnosť. V budúcnosti sa plánuje viac vzájomných návštev,
pri ktorých budú mať aj občania z partnerských miest
možnosť vzájomne spoznávať spoločenský a kultúrny život
v týchto mestách.

Po stopách rodáka Jozefa Gabčíka

/Peter Fajbík, Miroslav Bellan/

Po stopách nášho slávneho rodáka z miestnej časti
Rajeckých Teplíc – Poluvsia, Jozefa Gabčíka, sa
v sobotu 16. novembra 2013 vybrala skupina ľudí s
účasťou primátora mesta RNDr. Petra Dobeša.
Hlavným organizátorom poznávacieho výletu bol
poslanec Mestského zastupiteľstva za časť Poluvsie –
Peter Fajbík a tiež Spoločnosť priateľov Slovenska
a Francúzska. Celú krásnu akciu dokumentoval fotograf
a bádateľ Ing. Miroslav Bellan.
Účelom zájazdu bola návšteva pamätných miest
spojených hlavne s poslednými chvíľami života nášho
hrdinu, oceneného po smrti mnohými vysokými
vyznamenaniami. Cieľ bol úzko
spojený s poctou obetiam
vykonávateľov vojenskej akcie –
atentátu na ríšskeho protektora
Heydricha a tiež vzdanie pocty
obetiam Heydrichiády.

Najskôr sme navštívili
Národnú kultúrnu pamiatku
Pamätník Lidice a múzeum
s informáciami o vyhladení obce
Lidice. Jej obyvatelia boli
vykonštruovane obvinení po
atentáte na Heydricha zo
spolupráce s britskou armádou
a celá obec bola vyhladená a
vyvraždená ako odplata za atentát. V srdci areálu je
smutný pamätník – súsošie lidických detí, ktoré fašisti
odvliekli do koncentračných táborov po odtrhnutí od ich
matiek. Pri tomto pamätníku naša malá delegácia
položila veniec a zapálila sviečku na večnú pamiatku
obetí tragédie, ktorú sa gestapo neštítilo vykonať aj na
tých najmenších, bezbranných deťoch.

Púť rodákov pokračovala okolo pamätníka na

zákrute, kde bol atentát vykonaný, na miesto popráv -
dnes v strede Prahy. Na týchto miestach boli denne
vykonávané popravy a preliata krv Čechov, ktorí sa
„previnili“ nesúhlasom s totalitným režimom.
Národný pamätník Heydrichiády - krypta chrámu sv.
Cyrila a Metoda v Prahe, ukončil našu oficiálnu časť
výletu. Pietne miesta, kde sa po atentáte Jozef Gabčík
s ďalšími šiestimi parašutistami ukrýval a hrdinsky
bránil proti presile asi 800 členov fašistických elitných
jednotiek. Ich úkryt po zrade parašutistu Čurdu gestapo
obkľúčilo a vojakov vo vnútri prepadlo. Tam Jozef
Gabčík, spolu so svojimi druhmi odmietol padnúť do

rúk gestapa a poslednú
guľku si bez rozdielu
každý nechal pre seba.
Ich čin okrem záchrany
miliónov Slovanov pred
Heydrichovým tzv.
„Konečným riešením“
znamenal odvolanie
podpisov Veľkej Británie
a Francúzska pod
Mníchovskou zmluvou.
Tento oficiálny akt bol
prvým krokom pre
povojnové usporiadanie
Európy a pre oficiálne

uznanie vlády prezidenta Beneša v Anglicku.

Cesta naspäť bola kvôli nabitému programu
venovaná hlavne oddychu, ale bolo vidieť, že nikto zo
zúčastnených neľutoval, že mal možnosť vidieť miesta,
v ktorých náš rodák JozefGabčík pomáhal tvoriť dejiny.
Česť jeho pamiatke.
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Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už
v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križvatkou
a po postavení miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj
významným železničným uzlom. Presídlila sa tu Vysoká škola
dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava.
Preto sa v Považskom múzeu v Žiline začala systematicky budovať
zbierka exponátov z oblasti histórie dopravy. Z dôvodu politických
vplvov v 80. rokoch i po roku 1989 sa rozvoj tejto oblasti utlmil,
avšak myšlienka vybudovania múzea dopravy pretrvávala. Priamo
v Žiline totiž chýbali a zatiaľ stále chýbajú vhodné priestory pre
múzejnú expozíciu (uvažuje sa o sťahovaní rušňového depa v Žiline
a vytvorenie múzejnej štvrte prepájajúcej depo a hrad Budatín).

V roku 2009, počas 1 10. výročia trate Žilina – Rajec sa nám vnukla myšlienka vybudovať múzeum dopravy
v menšom rozsahu v budove zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužíva, ale je
zrekonštruovaná a jej staničná hala je ideálny priestor pre inštaláciu dopravných exponátov. Od roku 2010 sme sa
snažili hľadať zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať až
tohto roku vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Po získaní všetkých administratívnych povolení na zriadenie
múzea, bude múzeum slúžiť verejnosti.
Návštevníci tu uvidia skutočnú traťmajsterskú železničnú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti

či ukážku historickej dopravnej kancelárie. Deti sa budú môcť zahrať s historickým modelovým koľajiskom. Toto
všetko bude dopĺňať množstvo dvojrozmerného obrazového materiálu, ktorý napomôže návštevníkovi v kocke
spoznať vývoj dopravy na celom Slovensku. Pritom však nechceme zabudúť na naše regionálne špecifiká, nakoľko
mnoho získaných predmetov pochádza práve z miestnej železnice Žilina – Rajec. Nebudú chýbať dobové
uniformy, sprievodné slovo lektora a občas sfunkčníme i niektoré staré stroje a zariadenia. Každoročne budú na
trati Žilina – Rajec premávať historické vlaky, tak ako sa to v roku 2013 dialo už po 4. raz v rámci podujatia
Rajecká Anča.
Ako je na Slovensku zvykom, žiadne dielo nevznikne bez osobného nadšenia a obeti autorov myšlienky. A to aj

v štátom dotovanej kultúrnej inštitúcii. Chceme však poďakovať najmä všetkým, ktorí nám nezištne pomohli pri
realizácii múzea, a to nielen materiálne, ale aj jednoduchou podporou myšlienky. Ich mená budú uvedené priamo
v múzeu. Zároveň však chceme vysloviť žiadosť o akúkoľvek ďalšiu podporu a oceníme záujem súkromných
zberateľov darovať alebo zapožičať nám ďalšie exponáty.

/ Príspevok pracovníkov Považského múzea v Žiline/

Foto z pootvorenia múzea 19. 10. 2013

Dňa 28. novembra 2013 bolo mestu
doručené uznesenie OR PZ v Žiline, ktorým
bolo prerušené trestné stíhanie vo veci
prečinu porušovania ochrany rastlín
a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona,
lebo sa nepodarilo zistiť skutočnosti
oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči
určitej osobe. V prípade pominutia
dôvodov prerušenia, teda v prípade zistenia
páchateľa sa bude v trestnom stíhaní
pokračovať.
Štátna ochrana prírody vyčíslila výšku
spoločenskej ujmy ku dňu 25.6.2013, ku
ktorej došlo poškodením 13 stromov,
na 28 499,- €.

Trestné stíhanie vo veci vysychania stromov pred hotelom Veľká Fatra bolo prerušené.
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Realizácia integrovaného informačného systému v Rajeckých Tepliciach

/ Igor Masaryk /

V polovici novembra bola dokončená realizácia 1 .etapy integrovaného
informačného systému v Rajeckých Tepliciach. Celkovo bolo inštalovaných
128 smerových tabúľ, ktoré onačujú ulice a objekty v meste. Tieto tabule
uľahčia orientáciu návštevníkom mesta a kúpeľným hosťom.
V decembri pribudla na námestí tzv. hovoriaca mapa, ktorá popisuje
zaujímavosti Rajeckých Teplíc, Poluvsia, Stránskeho a Kuneradu. Návštevníci
Rajeckých Teplíc sa tak po zadaní číselného kódu môžu dozvedieť v
anglickom a slovenskom jazyku o zaujímavostiach Rajeckých Teplíc. Zároveň
si môžu pomocou mobilného telefónu a aplikácie MobilCity stiahnuť
informácie do mobilu, poprípade sa pomocou tejto aplikácie nechať k danej
zujímavosti doviesť. Začiatkom roka 2014 pribudne na námestí ďaľšia
hovoriaca mapa, v ktorej budú informácie o celej Rajeckej doline. Tieto
zariadenia patria k najmodernejším v cestovnom ruchu na Slovensku. Jedna z
týchto máp, bude tiež vybavená displejom na ktorom bude aktálny čas, dátum

a teplota.
V ďalšej fáze bude realizované:
- vybudovanie, správa, údržba a modernizácia uličného
mestského informačného systému tabuľkového pre peších
i motoristov,
- správa, údržba a modernizácia úradných tabulí mesta
- návrh a realizácia systému uličných informácií , najmä
hovoriacich multijazyčných máp a systému QR kódov,
- vytvorenie mobilnej aplikácie MobilCity mesta tzv.
appky pre všetky najpoužívanejšie operačné systémy
(iOS, android, Windows phone),
- návrh riešenia vnútorného informačného systému
mestského úradu,
- vytvorenie softwaru umožňujúceho súčasné plnenie
webstránky mesta, facebooku mesta a mobilnej aplikácie
mesta,
- správa majetku mesta, na ktorom sú alebo budú umiestňované zariadenia v zmysle § 71 , ods. 1 ,
písmeno c) zákon č.50/1976 Zb.
- návrh technického riešenia WI FI zóny v meste
- jednotný reklamný systém v meste

Plán zasadnutíMestskej rady
a Mestského zastupiteľstva
mesta Rajecké Teplice na rok 2014

Mestská rada Mestské
zastupiteľstvo

30.01 .2014 13.02.2014
20.03.2014 27.03.2014
22.05.2014 12.06.2014
04.09.2014 1 1 .09.2014
23.1 0.2014 06.1 1 .2014
27.1 1 .2014 1 1 .1 2.2014

Spoločenská kronika 18.10. 2013 - 12.12.2013

�arodení:
Jakub Čerňanský 13. 1 1 . 201 3
Andrej Rostáš 14. 1 1 . 201 3
Matej Piala 17. 1 1 . 201 3

Manželstvo uzavreli:
Tomáš Majerčík a Júlia Pakošová 18. 1 0. 2013
Michal Tkačin a Jana Šottníková 19. 1 0. 2013
Milan Lipka a Beáta Čičková 16. 1 1 . 201 3
Pavol Jasenovec a Jana Domanická 16. 1 1 . 201 3

Úmrtia:
Ján Frnka 21 . 1 0. 2013
Helena Smudová 4. 1 2. 2013
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Aktivity základnej školy v š.r. 2013/2014: /Peter Knotek, riaditeľ ZŠ Rajecké Teplice /

Krúžková činnosť zahájená od 1.10.2013 v 14 krúžkoch, z ktorých je 12 bezplatných a 2 tanečné sú
čiastočne hradené rodičmi – tanečná škola Cieker. Krúžkovú činnosť vykonávajú učitelia školy.
Zaujímavá slovenčina v 9. ročníku – 20 žiakov
Chemický krúžok 22 žiakov
Futsal I. 1 5 žiakov
Futsal II. 1 6 žiakov
Novinársky krúžok 15 žiakov
Mediálny krúžok 16 žiakov
Relaxačný krúžok 14 žiakov
Športový krúžok – vybíjaná 24 žiakov
Tvorivé dielne 15 žiakov
Tanečný krúžok I. 1 1 žiakov
Tanečný krúžok II. 09 žiakov
Špec. Oddel. prac.tech činnosti 1 7 žiakov
Špec. Klub. telov. oblasti 21 žiakov
ZUŠ Žilina , elokované pracovisko

Akcie uskutočnené od začiatku šk. roku :
Maľované na skle – divadelné predstavenie pre žiakov 8. a 9.ročníka v Žilinskom divadle.
KOMPARO – cvičné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky.
GVOBOJ – matematická súťaž – Žilina
iBobor – celoslovenská informatická súťaž pre žiakov 1 . a 2. stupňa, kde si vyskúšali svoje logické myslenie
spojené s počítačovými zručnosťami.
Deň otvorených dielní – súťaž technickej zručnosti, ktorá sa uskutočnila na Dopravnej akadémii v Žiline v rámci
dňa otvorených dverí. Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši deviataci, ktorí sa prišli pozrieť na školu. O to je to krajšie ,
že si nakoniec odniesli víťazstvo.
Hallowenská party – pripravená žiakmi 9. ročníka a pedagógmi, kde sa všetci vytancovali v maskách. Deviataci
mladším spolužiakom pripravili rôzne súťaže.
Počas novembra a decembra prebehli súťaže a olympiády – geografická, dejepisná, pytagoriáda, v anglickom
jazyku, zo slovenského jazyka.
Výchovný koncert – 1 150.výročie príchodu Konštantína a Metoda. Krásne melódie si žiaci vypočuli v priestoroch
fary v Rajeckých Tepliciach.
Návšteva družobnej školy vo Willamoviciach, ktorá prebehla v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami
Rajecké Teplice a Wilamowice. Naše deti absolvovali pekné výlety do Parku miniatúr.
Obnovili sme vydávania školského časopisu SONDA, ktorý je vydávaný v rámci mediálneho a novinárskeho
krúžku. V súčasnosti vyšlo už druhé číslo.
Na škole bolo mikulášske dopoludnie, ktoré v spolupráci s Radou rodičov, pripravili pani učiteľky prvého stupňa.
Naši bývalí žiaci sa prestroj ili do kostýmov čerta, anjela a Mikuláša.
Dňa 18.decembra prebehol v škole vianočný futsalový turnaj žiakov školy.
V spolupráci s firmou Elcen pripravujeme montáž druhej interaktívnej tabule. Teraz pre žiakov A bloku – pre
modernizáciu výučby v škole.
V rámci projektu Digipédia sa podarilo získať do školy ďalšiu interaktívnu tabuľa, ktorá bude do školy dodaná
v priebehu prvého polroku kalendárneho roku 2014.

Pripravujeme:
Olympiády z ďalších predmetov, príprava žiakov na obvodné kolá
Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy
Lyžiarsky kurz Donovaly pre žiakov 7.,8. a 9.ročníka
Plavecký výcvik v spolupráci s kúpeľmi v Raj .Tepliciach pre žiakov 3. a 4.ročníka
Regionálny deň – projektové vyučovanie
Testovanie 9/ 2014
Škola v prírode pre žiakov 1 .stupňa
Deň otvorených dverí pre rodičov a priateľov školy

Akcie priebežne dopĺňame a aktualizujeme. Všetky dostupné informácie
nájdete na webovom sídle školy: www.skolarajecketeplice.edupage.org
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Horička bez odpadkov

Ešte pred prvou snehovou nádielkou sa
niekoľko dievčat z nášho mesta – Majka,
Nikolka, Danielka, Erika a Simonka, rozhodlo
vyčistiť horičku pri ulici Osloboditeľov.
Vyzbierali 7 vriec odpadkov, ktoré by inak
svedčili o nekultúrnosti niektorých občanov či
návštevníkov. Chceme sa im touto cestou
poďakovať a zároveň veríme, že táto ich
iniciatíva osloví najmä tých, ktorí si horičku
pomýlili so smetiskom.

Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš . . .

Na námestí SNP v Rajeckých Tepliciach sa v piatok 6. decembra stretol Mikuláš s našimi deťmi. Najskôr všetkých
pozdravil, slávnostne rozsvietil vianočný stromček a na
radosť všetkých deti spolu s anjelom rozdali deťom balíčky.
Blížiace sa Vianoce bolo cítiť na každom kroku, na každej
tvári. Sviatočnú atmosféru dotvárali medovníčky, svietniky,
vianočný punč a množstvo milých drobností, ktoré
v spolupráci s mestom pripravili Únia žien Slovenska,
Občianske združenie Kultúra a rôzny predajcovia.
Sprievodnou akciou bola výstava prác detí z výtvarného
odboru ZUŠ, ktorá bola inštalovaná vo výstavnej sieni
mesta. Za pomoc pri realizácii akcie ďakujeme: OOCR
Rajecká dolina, Súkromnej záladnej umeleckej škole
Yamaha a Kofole a.s. .

Tradičný poslovia – Mikuláš a anjel

LEKÁREŇ MÁRIA RAJECKÉ TEPLICE
OTVÁRACIE HODI�Y POČAS VIA�OČ�ÝCH SVIATKOV :
23.1 2.2013 - 7.30 - 17.00
24.1 2.2013 - ZATVORENÉ
25.12.2013 - ZATVORENÉ
26.12.2013 - ZATVORENÉ
27.12.2013 - 7.30 - 16.00
28.1 2.2013 - 7.30 - 12.00
29.1 2.2013 - ZATVORENÉ
30.12.2013 - 7.30 - 16.00
31 .1 2.2013 - 7.30 – 1 1 .00

01 .01 .2014 - ZATVORENÉ
02.01 .2014 - 7.30 - 16.00
03.01 .2014 - 7.30 - 16.00
04.01 .2014 - 7.30 - 12.00
05.01 .2014 - ZATVORENÉ
06.01 .2014 - ZATVORENÉ

Lekáreň Mária je otvorená
každú sobotu od 7.30 - 12.00

Lekáreň Mária Vám praje príjemné a
požehnané prežitie Vianočných
sviatkov.

Viac info na: www.lekarenmaria.sk




