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SPRAVODAJCA
Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach Číslo 1, január 2007

Vážení občania, milí čitatelia Spravodajcu!
 
Prvé dni Nového roka, keď píšem tieto riadky, počasie za oknami pripomína čokoľvek, len nie 

zimu.
V týchto dňoch, keď je tak či tak aspoň chladnejšie, ak už nie studeno, si viac uvedomujeme 

potrebu tepla. A možno nielen potrebu tepla z pece či radiátora, o ktorom podchvíľou čítame, či 
nám nezdražie, ale aj takého ľudského tepla. A nezdražie nám aj to ľudské teplo? Bude ho dosť 
a bude všetkým dostupné?

Ale je tu aj iný rozdiel. Teplo z uhlia, plynu, vetra či z atómu potrebujeme o čosi viac v zime. 
Teplo zo srdca a z duše potrebujeme po celý rok, každý týždeň, každú hodinu, minútu, sekundu.... 
po celý život. Bez neho mrzneme aj keď je vonku páľava.

Ktovie, aký bol pre koho z nás rok, čo skončil. Za to, že sme ho prežili bez omrzlín na tele, 
vďačíme vykurovacím zariadeniam, teplárňam a šatníku. A možno aj meteorológom, že nás dobre 
a včas informovali.

Za to, že sme aj minulý rok prežili bez omrzlín  na duši sa prichodí poďakovať všetkým tým, čo 
nás zohrievali svojím slovom, činmi a nemuseli to byť slová a činy vo vzťahu priamo k nám. Stačí, 
že nimi pretepľovali svet okolo nás, svet v ktorom žijeme, aby sme v ňom všetci neumrzli ako pri 
mínus štyridsiatich.

 Ďakujem a veľa ľudského tepla v pohľadoch, slovách, písmenách, dotykoch i skutkoch po celý 
tento rok.            S úctou Peter Dobeš, primátor mesta

Jeho súčasťou bolo predstavenie 
novozvolených poslancov, zvolenie 
zástupcu primátora, odsúhlasenie 
vzniku jednotlivých komisií a čle-
nov komisií a v neposlednom rade 
slávnostné zloženie sľubu poslancov 
Mestského zastupiteľstva. 

„Sľubujem na svoju česť 
a svedomie, že budem riadne pl-
niť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu 
Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné vše-
obecne záväzné predpisy a pri 
výkone svojej funkcie poslanca 
mestského zastupiteľstva ich 
budem uplatňovať podľa svoj-
ho najlepšieho vedomia a sve-
domia.“

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
V priestoroch Veľkej sály Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach sa 15. decembra 

2006 konalo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Noví poslanci Mestského zastupiteľstva s primátorom mesta
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XXIV. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 8/2006 riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach, zo dňa 7. decembra 2006 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo:

I.  Berie na vedomie:
1/  Kontrolu  plnenia Uznesenia č. 7/2006
2/  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny č. 2 rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu na roky 2007 

– 2009
4/  Výsledky komunálnych volieb 2006

II.  Schvaľuje:
1/  Zmenu č. 2 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2006
2/  Návrh viacročného rozpočtu  na roky  2007 – 2009
3/  VZN č. 42 o dani z nehnuteľnosti na rok 2007
4/  VZN č. 43 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2007
5/  VZN č. 44 o správe a prevádzke cintorínov, domovov smútku Mesta 

Rajecké Teplice
6/  Zvýšenie stravnej jednotky v školskej jedálni:
 a/  pre žiakov MŠ a ZŠ o 1,- Sk
 b/  pre cudzích stravníkov o 3,- Sk
 Uvedené zvýšenie stravnej jednotky bude použité na surovinový náklad
7/   Finančný príspevok:
 a) pri úmrtí občana Rajeckých Teplíc vo výške 1.500,- Sk
 b) pri narodení občana Rajeckých Teplíc vo výške 1.500,- Sk s účinnos-
     ťou od 1. 1. 2007

III.  Ukladá
1/  Zapracovať pripomienky k VZN č. 44 o správe a prevádzke cintorínov 

a domovov  smútku Mesta Rajecké Teplice
2/  Zadať vypracovanie plánu uloženia hrobov na novú časť cintorína v Po-

luvsí
3/  V zmysle sťažnosti p. Jána Jankecha, Zátočna 477/13 Rajecké Teplice 

zjednať nápravu

IV.  Ruší

1/  Uznesenie č. 7/2003 v časti II bod 2/

I. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

 

Z uznesenie č. 9/2006 riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach zo dňa 15. decembra 2006 vyberáme:

Mestské zastupiteľstvo:
I.  Berie na vedomie:
1/  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2006
2/  Návrh poslanca Ing. Jána Majerského, PhD.  vzdania sa jeho poslaneckej 

odmeny v prospech miestnej časti Poluvsie

II.  Schvaľuje:
1/  Týchto členov Mestskej rady:
      – Ing. Ján Majerský, PhD.
      – JUDr. Štefan Stehlík
      – Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
      – Ing. Juraj Portašík
      pokračovanie na strane 3

Poďakovanie za zbierku
V mene všetkých detí z Detského 
domova v Domaniži Vám srdečne 
ďakujeme za všetky hračky, hry, 
oblečenie a priania, ktoré ste, verí-
me, že z lásky, poslali.
Nech Vás iskričky v ich očiach i srd-
ciach hrejú na diaľku. Ďakujeme.

Poďakovanie
Dovoľte mi poďakovať sa vám za 
vzornú čistotu na mestskej tržnici. 
Nakoľko mesto Rajecké Teplice je 
kúpeľné mesto, ktoré navštívi veľa 
hostí, ktorí si všímajú tiež aj čistotu 
mesta. Keďže v predošlom období 
bola miestna tržnica často znečiste-
ná odpadkami, ohorkami z cigariet, 
je veľmi dobré, že mesto pristúpilo 
k tomu, že pracovníčka denne poza-
metá a uprace neporiadok v pasáži 
tržnice. Hostia si často prezerajú 
výklady miestnych obchodov aj po-
čas víkendu alebo vo večerných ho-
dinách. Uprataná tržnica je peknou 
vizitkou mesta.
Stanislav Baraník – BENA, Ďurčiná

V slovenskom Betleheme
Hudbou a piesňou pozývali do sveta, 
kde máme jeden k druhému veľmi 
blízko... 
I tak by sa dalo charakterizovať 
popoludnie 27. decembra 2006, 
kedy sa v kostole Božského Srdca 
Ježišovho v Rajeckých Tepliciach 
rozozneli vianočné piesne a koledy 
Gréckokatolíckeho katedrálneho 
zboru z Prešova, Folklórneho súboru 
Šarišan z Prešova, ľudovej speváčky 
Moniky Kandráčovej s rodinou z Krás-
nej Lúky a Obývačkového orchestra 
Ruda Patrnčiaka z Terchovej. 
Evanjelium v piesňach šíria počas 
vianočných sviatkov už šesť rokov, 
svojím umením rozveselili srdcia ľudí 
v mnohých kútoch Slovenska a tento 
rok zavítali i do nášho mesta. 
Názov koncertu je nositeľom 
najkrajšieho vianočného odkazu 
– Betlehemu, ako symbolu šírenia 
lásky a dobra medzi ľuďmi. 
Veríme, že v každom z nás zane-
chali kúsok tohto odkazu, aby sme 
ho i my mohli šíriť medzi našich 
blízkych.
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Spoločenská kronika
Narodení

Milan Pavelčík 21. 11. 2006
Benjamín Číšecký 4. 12. 2006
Miriama Hajniková 8. 12. 2006
Lukáš Staškovan 29. 12. 2006
Damian Lamoš 30. 12. 2006

Manželstvo uzavreli
Zuzana Papierniková
a Ján Grupáč 9. 12. 2006               

Opustili nás
Anastázia Mareková 15. 1. 2006
Anna Mináriková 23. 11. 2006
Margita Vytlačilová 3. 1. 2007
Oľga Igondová  16. 1. 2007

pokračovanie zo strany 2
2/  Zástupcu primátora mesta: JUDr. Štefan Stehlík
3/  Komisie Mestského zastupiteľstva Mesta Raj. Teplice a ich predsedov:
 a) Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia
         – predseda: Ing. Ján Majerský, PhD.
 b) Komisia finančná, podnikateľská a legislatívno- právna
         – predseda: JUDr. Štefan Stehlík
 c) Komisia sociálnych vecí, kultúry a vzdelávania
         – predseda: Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
 d) Komisia cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, športu a mládeže
         – predseda: Ing. Juraj Portašík
 e) Komisia na ochranu verejného záujmu 
         – predseda: Drahoslava  Pagáčová
4/  Členov komisií:
 a) Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia
     Mária Mičurová
     Štefan Šálek
     Ing. Danka Vráblová
     Štefan Pagáč
     Ing. Milan Tamborský
b)  Komisia finančná, podnikateľská a legislatívno- právna
     Ladislav Šálek
     Drahoslava Pagáčová
     Ing. Alexander Sopko
     Ing. Ľubica Majerová
     Janka Bohiníková
c)  Komisia sociálnych vecí, kultúry a vzdelávania
     Mária Bezáková
     Ľudmila Knapcová
     Milota Murčová
     Mgr. Ján Hojo
     Mgr. Eva Babišová
d)  Komisia cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, športu a mládeže
     Tomáš Súkeník
     Marián Veselický
     Martin Knoško
     Dušan Knapec
e) Komisia na ochranu verejného záujmu 
     Ing. Ján Majerský, PhD.
     Ing. Juraj Portašík

5/  Max. počet  členov v komisii je 7 členov

6/  Sobášiaci:
     – RNDr. Peter Dobeš
     – JUDr. Štefan Stehlík
    – Prof. Ing. Mária Rostášová,  PhD.

7/  Účinkujúcich pri občianskych rozlúčkach:
     – JUDr. Štefan Stehlík
     – Ing. Alexander Sopko

III.  Konštatuje:
1/  Zloženie sľubu poslancov Mestského Zastupiteľstva

IV. Ukladá:
1/  Predsedovi komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostre-

dia osloviť vedenie SLK, a.s. o doplnenia svojho zástupcu za člena tejto 
komisie

2/  Predsedovi komisie sociálnych vecí, kultúry a vzdelávania o navrhnutie 
ďalšieho člena tejto komisie

Naše talentované 
rozprávkarky

V Regionálnom osvetovom stredisku 
sa 12. decembra 2006 konala pre-
miéra súťaže Detská literárna Žilina 
v kategórii Rozprávka. Súťaž bola 
rozdelená do dvoch kategórií – deti 
vo veku od 8 do 10 rokov a vo veku od 
11 do 12 rokov. Víťazkami v prvej ka-
tegórii sa stali žiačky našej Základnej 
školy v Rajeckých Tepliciach Zuzana 
Kianičilová a Simona Jančíková. 
Vynikajúce 2. miesto v kategórii 
starších detí získali opäť naše 
žiačky Silvia Dikantová a Rebecca 
Remencová. Porota sa o našich 
„rozprávkarkach“ vyjadrila ako o 
„mladých autorských talentoch“ (M. 
Striššová). Držíme dievčatám palce, 
aby tento úspech bol len začiatkom 
ich úspechov.

OZNAM
Oznamujeme všetkým občanom a či-
tateľom, že od 1. 2. 2007 sa menia 
otváracie hodiny v mestskej knižnici 
v Rajeckých Tepliciach nasledovne:

Pondelok:  12.00 – 16.30
Utorok:      12.00 – 16.30
Streda:      12.00 – 17.30
Štvrtok:     12.00 – 16.30
Piatok:       09.00 – 13.00

OZNAM
Súkromný podnikateľ hľadá priestory 
v Poluvsí na zriadenie predajne po-
travín a doplnkového tovaru. Ponuky 
posielajte na MsÚ Rajecké Teplice.
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Rady ako ochrániť deti pred alkoholom a drogami.
Väčšina z nás vie, že nadmerné pitie alkoholu škodí 
nášmu zdraviu. Menej si uvedomujeme, aký veľký vplyv 
má na ľudské chovanie a jednanie. Alkohol odbúrava 
zábrany, posilňuje nedotklivosť a agresivitu, znižuje opa-
trnosť a obranyschopnosť. Stav podnapitosti často ústi 
v trestné činy – výtržnosť, dopravné nehody, znásilnenia 
alebo násilia voči členom rodiny.

Alkohol a naše deti.
Mládež sa s alkoholom stretáva v partiách, kluboch 
a diskotékach. Niektorí si môžu ublížiť, pretože nepo-
znajú bezpečnú mieru požívania alkoholu.

Ako môžu rodičia ovplyvniť vzťah detí k alkoholu?
–  Dávajte deťom dobrý príklad a sami príliš nepite.
– Vysvetlite deťom, že nie je nutné piť alkohol, aby sme 

boli veselí. Pitie má i svoje tienisté stránky.
–  Skúste deťom povedať, prečo si prajete, aby sa vyhýbali 

alkoholu. Vypočujte si ich názor a diskutujte spolu.
–  Povedzte im, že je dobré prestať piť skôr než zistia, 

že majú dosť. Môžu si objednať nealkoholický nápoj 
a nepodliehať diktátu partie.

–  Využite každú príležitosť, aby ste svoje deti varovali 
pred možným rizikom opilstva, ktoré vedie k sporom, 
potýčkam a obťažovaniu a môže skončiť predvedením 
na políciu.

–  Vlastným príkladom učte deti, že riadenie vozidla pod 
vplyvom alkoholu je riskantné a nebezpečné.

Chráňte deti pred drogami

–  Nevyhýbajte sa žiadnej diskusii s deťmi o drogách.
–  Dajte im najavo, že im pomôžete keby mali problémy.
–  Pokiaľ sa obmedzíte len na zákazy, vyhrážania a ne-

gatívne informácie, riskujete, že vám deti prestanú 
veriť.

–  Pomáhajte dieťaťu sa ubrániť nevhodnej spoločnosti.
–  Pomáhajte dieťaťu prijať hodnoty, ktoré uľahčia alkohol 

a drogy odmietať.
–  Vytvorte zdravé rodinné pravidlá.
–  Posilňujte sebavedomie dieťaťa.
–  Premýšľajte, čo by ste robili, keby Vaše dieťa začalo 

brať drogy. Hovorte o tom s inými rodičmi, učiteľmi 
a odborníkmi.

–  Skúste byť deťom dobrým príkladom (príliš nepite ani 
nefajčite).

–  Všímajte si zmien v chovaní dieťaťa. Pokiaľ začne brať 
drogy, stáva sa, že zle je, prestane športovať, venovať 
sa svojim záľubám, kamarátom v škole, je ospanlivé 
a klame.

–  Tiež sa môže stať, že zmiznú niektoré veci alebo penia-
ze, objavíte prášky, injekčné ihly zabudnuté na stole.

–  Všimnite si škvrny, alebo zápach, ktoré sú nezvyklé.
Samozrejme uvedené príznaky ešte neznamenajú, že 
vaše dieťa užíva drogy. Ak tomu tak je, vzniká veľké 
nebezpečenstvo, že sa predávkuje alebo nakazí infek-
ciou.

–  Pomôžte mu, nepodľahnite emóciám a beznádeji.
–  Vyhľadajte odborníkov – Protidrogová linka mladých: 

02/4333 0049

Záverečné rady pre rodičov.

–  Učte deti, aby otvárali byt len známym ľuďom, nebrali 
si nič od cudzích ľudí a nikde s nimi nechodili.

–  Veďte deti k tomu, aby si vážili svoje zdravie a rodinný 
majetok.

–  Majte vždy prehľad o pohybe svojich detí, vrátane toho 
s kým sa kamarátia.

–  Nájdite si každý deň aspoň chvíľku a porozprávajte 
sa s deťmi, majte prehľad o ich starostiach a problé-
moch.

–  Neodkladajte deti z nedostatku času k televízii. Čas na 
ich výchovu nevyvážite drahými darčekmi a dostatkom 
peňazí.

–  Vštepujte deťom základy právneho vedomia, ktoré sú 
primerané ich veku.

–  Naučte deti ako sa majú chovať v prípade, že sa stanú 
obeťou či svedkom trestného činu, čo majú robiť a kde 
hľadať pomoc (Polícia SR, mestská polícia, hasiči, zdra-
votná služba – ich telefónne čísla).

                    Ing. Ján Valúch, náčelník mestskej polície

OKIENKO MESTSKEJ POLÍCIE: 

Výročné valné zhromaždenie 
Hasičského zboru

v Rajeckých Tepliciach

Miestny hasičský zbor mal dňa 14. januára 2007 vý-
ročné valné zhromaždenie za účasti primátora mesta, na 
ktorom prítomní vyhodnotili správu o činnosti, schválili 
plán práce na rok 2007. Na schôdzi boli voľbami dopl-
není členovia výboru a potvrdilo sa predsedníctvo pána 
Milana Remenca. V diskusii sa prítomní vyjadrili o po-
zitívach činnosti zboru, ale rovnako nešetrili kritikou do 
vlastných radov s víziou a plánom ako negatíva v tomto 
roku odstrániť. Tento rok Hasičský zbor oslávi 80. výročie 
svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa chystajú oslavy, 
ktoré vyvrcholia v lete tohto roku. Viac informácií vám 
prinesieme v nasledujúcom čísle.

Vážení čitatelia
Vďaka sponzorovi firme Energodata Žilina,  ktorá 

dlhodobo sponzoruje vydávanie nášho Spravodajcu, 
vychádza prvé tohtoročné číslo skúšobne s farebnou 
obálkou. Navyše je celý Spravodajca uverejnený na 
webovej stránke www.rajecke-teplice.sk vo farebnej 
úprave v tvare PDF.

Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoj názor na nový  
obsah a formu nášho časopisu, aby sme sa ešte viac 
priblížili k Vám, našim čitateľom. Kontaktujte nás na 
adrese redakcie, ktorá je uvedená v tiráži časopisu. 
Ďakujeme.                                            Redakcia
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide....
Fašiangy – čas veselosti, tanca, spevu, dobrého jedla. Jednoducho čas, kedy je všetko dovolené.  Fašiangy 

sú obdobím od Troch kráľov do Popolcovej stredy, medzi vianočnými sviatkami a Veľkým pôstom. Tento názov je 
odvodený od nemeckého slova Faschang, ktorý znamená výčap a nápoj pred pôstom. 

Fašiangy sa, samozrejme, z ľudového hľadiska spájajú s mnohými magicko-prosperitnými úkonmi. Napr. varenie 
dlhých cestovín ako boli rezance alebo šúľance, malo zabezpečiť dobrú úrodu ľanu a konopí. Na Gemeri alebo 
Honte sa dokonca usporadúvalo rituálne sánkovanie. 

Fašiangy boli časom priadok, zakáľačiek a svadieb, ktoré sprevádzali početné hry, zábavy a nechýbali ani 
obchôdzky masiek a muzík po dedine. Aj to, že sa práve cez fašiangy najviac jedlo, malo svoj dôvod. Hovorilo sa 
totiž, že kto sa nenaje cez fašiangy, bude hladovať po celý rok. 

Fašiangové jedlá sú hlavne mäsité. Slaninu a klobásu, ktoré fašiangovníci dostali ako odmenu za obchôdzku, 
si napichovali na ražeň. Rituálnym jedlom sú však šišky (fánky, pampúchy), ktoré majú funkciu obradového pe-
čiva. Veľmi výrazná bola hlavne aktivita žien, hlavne mladých dievčat, aby sa vydali, pretože nevydatú dievku po 
fašiangoch stihol posmech celej dediny. Ženy si robili vlastné zábavy buď na priadkach alebo v hostincoch, kde 
nadmerne pili, skákali na konope, tancovali.  

Posledné tri dni pred pôstom, ktoré boli vyvrcho-
lením fašiangov, mali na Slovensku rôzne názvy napr. 
posledný fašang, bláznivé alebo šalone dni, ostatky, 
mjesopust, mjasnica atď. V starom slovanskom svete 
je obradová symbolika fašiangov zameraná na príchod 
jari, na zabezpečenie hojnosti, úrody, plodnosti, sýtosti 
a mnohé iné.  

Veľmi obľúbené boli samozrejme tance a piesne. 
Snáď najznámejšiu fašiangovú pieseň „Fašiangy, Turíce, 
Veľká noc príde....“ poznajú už malé deti a preto sa stala 
obľúbenou piesňou na celom Slovensku. Hlavnými témami 
týchto piesní je radosť z tanca u mladých, vyskakovanie 
starších žien, aby narástlo vysoké konope. Žiaľ za pomi-
nutím fašiangov a ako veľmi často sa opakujúca osoba 
je gajdoš – typický hudobník týchto zábav v minulosti. 

Neoddeliteľnou súčasťou sú určite masky. V rajeckej 
kotline – hlavne v obciach Čičmany či Fačkov bolo oddáv-
na známe chodenie s Turoňom. A samozrejme nemôže 
chýbať pochovávanie basy s predstieraným plačom 
a vynikajúcou zábavou. 

Dnes sa už fašiangové obchôdzky pomaly vytráca-
jú, no našťastie sú ešte obce, ktoré si pravé fašiangy 
bez masiek a sprievodov ani predstaviť nevedia. A to je 
správne. Veď zachovávanie zvykov našich predkov pre 
ďalšie generácie je nielen pekná činnosť, ale aj veľmi 
dôležitá.                          Knapcová Júlia

Štatistika za knižnicu za rok 2006
V minulom roku sa do miestnej knižnice prihlásilo 264 nových čitateľov. Návštevnosť knižnice stúpla aj vďaka 
zavedenému internetovému pripojeniu, ale nepochybne aj vďaka novým knihám a časopisom. V uplynulom roku 
bolo zakúpených 52 nových kníh a vďaka darcom knižnica získala až 170 kníh. 
Poďakovanie za darované knihy patrí hlavne p. Jánošíkovej, p. Škorvánkovej a sl. Očadlíkovej. 
Na ilustráciu uvádzame výber niektorých zaujímavých kníh, ktoré v roku 2006 pribudli do fondu mestskej knižni-
ce:
• K. Pacner – Hľadáme kozmické civilizácie • P. Uhrín – Literárny sprievodca po Slovensku • Proglas • C. Busquets 
– Dobrodružstvá škriatka Valentína • Kolektív – Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, II. • G. Dakin – Doba ľadová II • 
E. Schneider – Encyklopédia prírodnej liečby • I. Kapišinský – Planéta Zem • C.S. Levis – Kroniky Narnie • D. Brown 
– Digitálna pevnosť, Anjeli a démoni, Bod klamu, Da Vinciho kód • I. Molitor – Dievčatko z krajiny drakov I,II,III • 
J. Satinský – Čučoriedkareň II • A. J. Lee – Klíč k pochopení cenných papírů • L. Rieger – Burzovní lexikon •
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Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som 
Vám v krátkosti predstavil TJ.
Telovýchovná jednota ako taká je dobrovoľ-
né združenie občanov, ktorá má zabezpe-
čovať a organizovať pre občanov možnosť 
športového vyžitia, či už aktívneho, rekre-
ačného alebo pasívneho.

–  naša myšlienka a cieľ je: nie za každú cenu hrať 
vyššiu súťaž, ale vytvoriť podmienky hrania futbalu 
pre širokú verejnosť nášho regiónu, najmä z radov 
mladých ľudí,

–  nadviazať úzku spoluprácu s MsÚ Rajecké Teplice, 
ZŠ, SLK, podnikateľmi a rodičmi našich žiakov,

–  chceme udržiavať športový areál na Zábystričí v kul-
túrnom stave

–  stabilizovať zloženie výboru TJ,
–  nadviazať spoluprácu s neregistrovanými futbalistami 

Rajeckých Teplíc a Konskej,
–  zabezpečiť úspešné účinkovanie našich družstiev 

v súťažiach,
–  pripraviť pre trénerov dobré podmienky na tréningy 

a zápasy,
–  pripraviť tréningovú plochu (šetrenie a vylepšenie 

hlavnej hracej plochy),
–  upraviť šatne a sociálne zariadenia - dlažba, obklad, 

maľovanie...,

TJ VTJ RAJECKÉ TEPLICE – KONSKÁ informuje
–  od MsÚ by sme žiadali bližšiu spoluprácu - najlepšie 

by bolo, keby niektorý člen zastupiteľstva bol členom 
výboru a tým by získal prehľad o dianí v TJ a mohol 
by zasvätenejšie informovať celé MZ.

Súťaže: súťažný ročník  2006 / 2007

Družstvo   Súťaž        Počet    R.T.    Konská    Okolie 
                              hráčov

Dospelí      1. trieda     22 9    4    9
St. žiaci      III. liga 26 8         14            4
Ml. žiaci      III. liga     22  6 14    4
Prípravka                  10 5    5

V ďalšom čísle spravodajcu by som Vás rád oboznámil 
s plnením našich plánov ako aj bližším predstavením 
jednotlivých družstiev.
Záverom chcem poďakovať všetkým, čo nám pomohli 
v tejto náročnej práci a našli si dostatok času, aby deťom 
aktívne vyplnili voľný čas.
Poďakovanie patrí predovšetkým primátorovi Rajeckých 
Teplíc RNDr. Petrovi Dobešovi. Ďalší ľudia, bez ktorých 
by TJ nefungovala sú: Knapec Juraj, Čanecký Miroslav, 
Kasman Jozef, Tomaník Tomáš, Vdovičík Ján, Krkoška 
Jaroslav, Blahušiak Michal ...  
                       Capko Ján, predseda TJ VTJ Rajecké Teplice

Príslušníci MsP Rajecké Teplice počas časového obdobia uplynulých troch mesiacov riešili priestupky 
rôznej povahy a charakteru.

Jednalo sa najmä o:
– priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
– priestupky proti verejnému poriadku
– priestupky na úseku ochrany životného prostredia
– priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
– priestupky proti majetku a pod.
Všetky priestupky boli riešené v zmysle platnej legislatívy a pri osobnom doriešovaní priestupkov dbali na váž-

nosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustili, aby občanom v súvislosti s činnosťou MsP Rajecké 
Teplice vznikla bezdôvodná újma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiah-
nutie účelu sledovaného zákrokom.

Musím podotknúť, že tento proces nebol vždy jednoduchý, nakoľko priestupcovia boli niektorí pod vplyvom al-
koholu a ich správanie bolo neprimerané. Za spomínané obdobie bol založený technický prostriedok na zabránenie 
odjazdu motorového vozidla, a to v prípade ak stálo MV na mieste kde to bolo zakázané dopravnými značkami, 
alebo dopravnými zariadeniami a porušenie zákazu nebolo možné z viny priestupcu bezodkladne prejednať. Toto 
zariadenie bolo založené cez 210 krát. MsP Rajecké Teplice spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným 
útvarom policajného zboru – Rajec, ďalej spolupracujeme s orgánmi štátnej zdravotnej správy, orgánmi štátneho 
dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a inými štátnymi orgánmi.

Od 3. mája sa v meste Rajecké Teplice na základe schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva č. 2/2006 
osadili parkovacie automaty za účelom platenia parkovného na platených parkoviskách. Cena je stanovená na 20,- 
Sk/h. Parkovacie automaty sú v počte 3 kusy. (Nám. SNP, Ul. Rudolfa Súľovského, Ul. Lesná). Obyvatelia mesta 
Rajecké Teplice si môžu zakúpiť celoročnú parkovaciu kartu v hodnote 300,- Sk.

MsP v Rajeckých Tepliciach chce a bude aj naďalej pokračovať v nasadenom tempe. Neupustí od svojich 
základných povinností a s plnou vážnosťou bude dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy 
a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka prípadne pokynmi primátora mesta.

                  Ing. Ján Valúch, náčelník mestskej polície

Mestská polícia informuje
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V piatok 1. decembra t.r. sa v našej neziskovej organizácii 
Áno pre život z Rajeckých Teplíc  konala milá slávnosť 
– otvorenie nového Komunitného centra pri Domove 
Gianny B. Mollovej v Rajci. Toto dielo sme  začali reali-
zovať v roku 2002, kedy sme kúpili susedný objekt k už 
prevádzkovanému zariadeniu sociálnych služieb určený 
pre osamelé matky s deťmi v núdzi. Na kúpu objektu 
a jeho sanáciu prispeli organizácia Ja zum leben zo 
Švajčiarska a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR. Stavebné práce pokračovali pomaly z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov. V roku 2005 sa na 
stavbe začalo opäť pracovať aj vďaka mnohým dobrým 
ľuďom, ktorí dokázali pracovať aj bez nároku na mzdu. Na 
dokončovacie stavebné práce sme získali grant z Fondu 
sociálneho rozvoja a Nadácia SOCIA poskytla grant na 
vnútorné vybavenie centra.  
Nové komunitné centrum má slúžiť už nielen komunite 
v Domove Gianny B. Molla, ale aj širokej verejnosti. 
Naším cieľom je ponúknuť naše odborné i ľudské 
kapacity ľuďom v núdzi, hlavne ženám – matkám ma 
dlhodobej materskej dovolenke, znevýhodneným na trhu 
práce, a sociálne a hmotne núdznym rodinám. Priestor 
nového centra otvorí možnosť pre činnosť dobrovoľníkov 
s deťmi z nášho domova, pre činnosť materského cen-
tra, pre vzdelávacie aktivity, pre svojpomocné skupiny, 
poradenstvo i pre „hodinovú“ škôlku, ktorou chceme 
pomôcť ženám na MD. 
Slávnosť začala svätou omšou v miestnom kostole sv. 
Ladislava, ktorú celebroval dekan Vladimír Kutiš spolu 
s ďalšími kňazmi. Po ďakovnej svätej omši sa miestna 
komunita spolu s hosťami odobrali do nových priesto-
rov, ktoré boli požehnané. Slávnosti sa tiež zúčastnila 
europoslankyňa Anna Záborská so svojím manželom.  

Majitelia bytov, domov či pozemkov, pozor! Ak ste 
svoju nehnuteľnosť nadobudli v minulom roku, ne-
zabudnite, že ste povinní podať daňové priznanie.
Hoci samotná výška dane vám bude vyrubená až v po-
lovici mája, podanie treba stihnúť ešte do konca januára. 
Čo by ste o dani z nehnuteľnosti mali vedieť? Daň z 
nehnuteľnosti platia majitelia bytov, rodinných domov či 
pozemkov každý rok. Daňové priznanie však podávajú len 
tí z nich, ktorí ju nadobudli v minulom roku. Rozhoduje stav 
k dátumu 1. januáru 2007. V praxi to znamená, že daňové 
priznanie musíte podať, ak ste nadobudli nehnuteľnosť v 
období od 2. 1. 2006 do 31. 12. 2006. Povinnosť sa týka 
aj tých, ktorí podali daňové priznanie minulý rok, ale časť 
nehnuteľnosti predali, či skolaudovali na pozemku novú 
stavbu a pod. Daňové priznanie nepodáva len ten, kto tak 
urobil v predchádzajúcich rokoch a v jeho vlastníckych 
vzťahoch sa nič nezmenilo.
Spoluvlastníci! V prípade, že byt či dom vlastní viacero 
ľudí súčasne, podáva priznanie každý z nich podľa výšky 
svojho spoluvlastníckeho podielu. Ďalšou možnosťou je, 

Slávnostné otvorenie komunitného centra
Pozvanie prijal aj primátor Rajeckých Teplíc Peter Dobeš. 
V poobedňajších hodinách navštívili centrum ďalší hostia, 
medzi nimi aj vedúca odboru sociálnych vecí Žilinského 
samosprávneho kraja Marta Pauková, prezidentka Top 
centra podnikateliek SR Elvíra Chadimová a kolegovia 
pracujúci v sociálnej oblasti. Týmto hosťom sa v kul-
túrnom programe predstavili deti z domova spolu so 
svojimi kamarátmi z verejnosti. Predsedníčka správnej 
rady Marcela Dobešová  v príhovore spomenula históriu 
organizácie od roku vzniku 1998 a jej výsledky. 
Všetci sa tešíme otvoreniu nových priestorov, ktoré majú 
slúžiť pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Zároveň sa chceme 
poďakovať všetkým doborodincom, ktorí nám pomohli 
toto dielo dokončiť. Tiež ďakujeme všetkým hosťom, 
ktorí prijali naše pozvanie a svojou prítomnosťou nás 
povzbudili do ďalšej práce.
                 Anna Verešová, riaditeľka Áno pre život n.o.

Daň z nehnuteľnosti: Priznanie treba podať do konca januára
že sa dohodnú a daňové priznanie podá len jeden z nich. 
Túto skutočnosť sú však povinní oznámiť správcovi da-
ne písomne. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov, daňové priznanie podáva len jeden z nich.
Ako postupovať?
Daňové priznanie treba podať osobne alebo poštou na 
mestskom úrade, kde sa nehnuteľnosť nachádza a kde 
je zapísaná do katastra nehnuteľnosti. Tam môžete tiež 
konzultovať, ako správne priznanie vyplniť. Tlačivo získate 
na mestskom úrade, alebo na internetovej stránke
www.rajecke-teplice.sk / Dokumenty / tlačivá 
Dôležité termíny: Daňové priznanie v prípade zmeny 
treba podať do 31. 1. 2007
Daň Vám bude vyrubená do 15. mája 2007
Daň sa platí osobne do 31. mája 2007 v čase úradných 
hodín, alebo poštovou poukážkou, alebo prevodom 
cez účet. Ak vzniknú zmeny vlastníctva v priebehu ka-
lendárneho roka od  02. 01. 2007 do 31. 12. 2007, túto 
zmenu ste povinný nahlásiť do 30 dní na MsÚ – daňový 
referát.  

Účastníci slávnostného otvorenia Komunitného centra

Informácie
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Výsledky komunálnych volieb 2006 v číslach
– počet volebných obvodov:            3
– počet volebných okrskov:            3
– počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania:       3
– počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:     2299
– počet voličov, ktorým boli vydané obálky:     1336
– počet odovzdaných obálok:       1336
– počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
   pre voľby do mestského zastupiteľstva:      1278
– počet zvolených poslancov:             9
– počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora:  1316
– percentuálna účasť:        58 %

Kandidáti na post primátora mesta Rajecké Teplice získali nasledovný počet hlasov:
Kandidát č. 1  RNDr. Peter Dobeš   551 hlasov
Kandidát č. 2  Ing. Radoslav Chvojka  337 hlasov
Kandidát č. 3  Dušan Knapec   214 hlasov
Kandidát č. 4  Jozef Mičuch   214 hlasov
Za primátora mesta Rajecké Teplice bol zvolený RNDr. Peter Dobeš 

Do mestského zastupiteľstva boli zvolení:

Volebný okrsok č. 1:
JUDr. Štefan Stehlík 287 hlasov
Mária Mičurová  253 hlasov
Drahoslava Pagáčová 232 hlasov
Mária Bezáková  213 hlasov

Volebný okrsok č. 2:
Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. 240 hlasov
Ladislav Šálek    216 hlasov
Ing. Juraj Portašík        173 hlasov

Volebný okrsok č. 3:
Ing. Ján Majerský, PhD.  215 hlasov
Tomáš Súkeník  100 hlasov 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov mestského zastupiteľstva:

Volebný okrsok č. 1:
Katarína Pialová  205 hlasov
Milan Remenec  200 hlasov
Eva Dobošová  196 hlasov
Martin Knoško  176 hlasov
Jaroslav Kňazúr    92 hlasov

Volebný okrsok č. 2:
Ján Čapek   172 hlasov
René Uškovitš  148 hlasov
Igor Kalna   148 hlasov
Peter Kráľ   132 hlasov

Volebný okrsok č. 3:
Ján Bušík       95 hlasov
Iveta Pialová     75 hlasov
Mária Kozáková     25 hlasov

Volebná miestnosť č. 1 – Veľká sála MsÚ

Správa z účasti mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu
Mesto ako člen Euroregiónu Beskydy sa v januári zúčastnilo dvoch medzinárodných veľtrhov cestov-

ného ruchu. Prvý z nich – GO, Regiontour Brno – sa konal od 11. januára do 14. januára 2007. 
Prezentácia Rajeckých Teplíc za účasti primátora mesta mala veľký úspech. Návštevníci veľtrhu sa 

živo zaujímali o naše kúpeľné mesto, oslovila ich história nášho mesta, jedinečná geografická poloha 
i jeho súčasná atraktivita. Veľký záujem o naše mesto prejavili aj návštevníci druhého veľtrhu – ITF 
Slovakiatour Bratislava, ktorý sa  konal v dňoch 18. – 21. 1. 2007. Propagácia na týchto akciách 
je mimoriadne dôležitá pre zviditeľnenie tohto regiónu i mesta Rajecké Teplice v očiach 
turistov, záujemcov o kúpele i celej širokej verejnosti u nás a v zahraničí.

Informácie
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Martin Králik je ako prvý občan Rajeckých Teplíc 
zapísaný v Guinessovej knihe rekordov....

Určite mnohí z vás poznajú meno Martin Králik – 21 ročný mladý muž z Rajeckých Teplíc, o ktorom však určite 
len málokto vie, že jeho meno je zvečnené v Guinessovej knihe rekordov. Martin je veľmi nadaný mladý muzikant 
a práve vďaka tomu sa k takémuto rekordu dostal. Vyštudoval konzervatórium v Žiline a v súčasnosti je študentom 
2. ročníka VŠMU, FTF v Bratislave, odbor Zvuková skladba. Je bubeníkom v žilinskej hudobnej skupine Barabura, 
v skupine Exot,  no nepohrdne ani pozvaním od iných skupín. A vďaka takémuto pozvaniu od skupiny Sherpaband, 
sa dnes môže pochváliť zápisom v Guinessovej knihe rekordov. 

Všetko to začalo nápadom člena skupiny Martina Nogu, ktorý vymyslel, že práve ich skupina by mohla urobiť 
niečo, čím by sa zapísali do Guinessovej knihy. A tým 
nápadom bolo to, aby v priebehu 24 hodín celá skupi-
na zahrala koncert na najnižšom a najvyššom mieste 
na Slovensku. Organizovanie celej akcie bolo trochu 
zložité, ale nakoniec sa všetko úspešne podarilo. Na 
obidvoch akciách nechýbala samozrejme televízia Joj 
s Jozefom Kubányim, kamerami, fotografom a všetko 
sa mohlo začať. Tak 6. 10. 2006 zišli do najnižšie 
položeného miesta na Slovensku – do Bane mláde-
že v Novákoch – 300 metrov pod zemou. Prišli tam 
dokonca práve v čase, kedy baníci vyfárali, takže bol 
z toho aj pekný zážitok. V bani chlapci zahrali, kamera 
to zvečnila a mohli pokračovať v ceste. Nasledujúca 
cesta viedla do Tatier. Ubytovali sa v Tatranskom ho-

teli a ráno o šiestej sa vybrali na veľmi náročnú túru na 
Gerlachovský štít. Najhoršie to bolo s nosením hudobných 
nástrojov. Martin to zvládal veľmi dobre, horšie to bolo 
s nosením tuby. Chalani sa museli striedať, ale nakoniec 
to po piatich hodinách šľapania úspešne zvládli. A týmto 
bol nový Guinessov rekord na svete. Chalani dokázali 
v priebehu 24 hodín zahrať na najnižšom a najvyššom 
mieste na Slovensku, čo sa ešte nikomu nepodarilo. 
Tieto záznamy vysielala v niekoľkých reláciách televízia 
Joj, a môžete si to pozrieť aj na internete, na stránke 
www.joj.sk. Prajeme Martinovi, aby sa mu aj naďalej 
takto dobre darilo a nech svojím nadaním rozdáva radosť 
všetkým ľuďom! 

Farský úrad informuje - štatistika farnosti v roku 2006
Dovoľte nám touto cestou informovať Vás o udalostiach za uplynulý rok. 
V roku 2006 sa rozdalo približne 90.000 sv. prijímaní. Na akcii Dobrá novina sa vyzbieralo 26.985,- Sk (Rajecké 
Teplice: 19.450,- Sk, Poluvsie: 4.315,- Sk, Stránske: 3.330,- Sk). Od 19. do 26. novembra sa konali v našej farnosti 
ľudové misie. Účasťou na misiách mnoho našich farníkov urobilo niečo viac pre svoj vzťah k Bohu, ale i pre vzťahy 
v rodine a k celej našej farnosti. Skúsení misionári z Nitry a Bratislavy zaujali nielen erudovanými prednáškami, 
návštevami, vysluhovaním sviatostí, osobnými stretnutiami, ale aj svojím bezprostredným priateľským prístupom.
V našom farskom kostole sa tiež uskutočnili hodnotné duchovno-spoločenské koncerty.
V kaplnke sv. Gianny B. Molla vo farskom kostole sa konala púť na úctu a oslavu sv. Gianny.
Na záver ponúkame tabuľku najdôležitejších štatistických ukazovateľov.

     Rok 2006      rok 2005
  Krsty   35 (23 chlapcov, 12 dievčat)      40
  Sobáše  12         15
  Pohreby  26 (13 mužov, 13 žien)       24
  Birmovka  147 birmovancov
  I. sv. prijímanie 36 detí
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Informácie

Občianske združenie Kultúra v dňoch 8. - 9. 12. 2006, 
v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach, 
organizovalo veľtrh pod názvom „Rajecká dolina v srdci 
Európy“ v rámci projektu Interreg IIIA SR-PL. Táto akcia 
bola zameraná na oboznámenie verejnosti s činnosťou 
občianskych združení a neziskových organizácií z mik-
roregiónu Rajecká dolina.
Prezentovali sa tu Občianske združenie Kultúra 
Rajecké Teplice a jeho poľský partner v projekte 
Liceum ogólnoksztalcace towarzystwa szkolnego 
im. Mikolaja Reja z Bielsko-Biala, OZ Biela studňa 
z Jasenového, OZ Namsak a OZ Galileo z Kamennej 
Poruby, Áno pre život, n.o. Rajecké Teplice, Euroregión 
Beskydy Žilina, Cestovná agentúra Zenita.
Sprievodnou aktivitou boli tradičné Vianočné trhy, ktoré 
OZ Kultúra pripravuje každoročne. Tento rok sme pred-
stavili ukážky remesiel ako paličkovanie, výroba z prútia 
a keramiky, pečenie vianočných oblátok, ukážky tkaných 
a pletených výrobkov, výroba sviečok, drevené hračky. 
Návštevníci si mohli  kúpiť darček v podobe detského či 
remeselného výrobku.
V rámci programu pre deti sme pripravili v piatok divadel-
né predstavenie o predvianočných zvykoch a ľudových 
tradíciách a stretnutie s Mikulášom. Tešili sme sa účasti 
asi 100 detí. 
V sobotu popoludní bolo pripravené pre mládež a širo-
kú verejnosť cestopisné rozprávanie s dataprojekciou 

Rajecká dolina v srdci Európy
z horského prostredia. O svoje zážitky z ciest sa po-
delili naši rodáci, členovia horolezeckého klubu. Martin 
Baránek so svojou výpravou – Fajanské hory (Sibír) 
a Ing. Anton Dobeš, ktorý prezentoval  Pamír – výstup 
na pik Komunizmu (Izmail Somoni). Hosťom bol pán 
Vít Káňa, priamy účastník expedície v Etiópii na rieke 
Omo - a prezentoval film Pavla Barabáša OMO – Cesta 
do praveku. Projekt bol spolufinancovaný Európskym 
spoločenstvom.
Za spoluprácu pri príprave chceme poďakovať ďalej 
Nadácii Pontis, Mestu Rajecké Teplice, spoločnostiam 
Nelson s.r.o., Drevum s.r.o., Mairon s.r.o. ako aj dobro-
voľníkom a ostatným spolupracovníkom OZ Kultúra.
      Ing. Katarína Kráľová 
     štatutárny zástupca OZ Kultúra, Rajecké Teplice

Popoludnie 5. decembra 2006 vo Veľkej sále Mestského 
úradu patrilo všetkým deťom. Svoje umenie v podobe 
piesní, básničiek, tanca predviedli Mikulášovi, ktorý 
ohodnotil ich výkony sladkou odmenou a spoločnou 
diskotékou. 
Počas programu Mikuláš odovzdal zástupcovi 
Detského domova z Domaniže obrovskú kopu hračiek 
a oblečenia, ku zbierke ktorej prispeli najmä deti. 
Záver popoludnia sa niesol v znamení hudby a tanca. 
Deti sa mohli dosýta povykrúcať spolu s Mikulášom, 
čertom i anjelom.
Mikuláš medzi nás príde určite opäť. Veríme, že jeho 
stretnutie s deťmi bude rovnako čarovné ako bolo to 
posledné.

Mikulášku, dobrý strýčku...
Predvečer sviatku svätého Mikuláša má každoročne svoje čaro. Aj my sme radi prispeli k neopakovateľnej 
atmosfére tohto večera programom pre deti spojeným s rozdávaním darčekov od Mikuláša, vystrájaním 
Čerta a ochrannými krídlami Anjela. 


