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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 3, jún 2012

Vážení spoluobčania, milí návštevníci nášho kúpeľného mesta.
Končí sa školské vyučovanie a začína dovolenkové obdobie, kedy naše mesto navštívi viac hostí ako 

obvykle. Či už je to prírodné otvorené kúpalisko, kúpeľné objekty, autocamping, či návšteva množstva turis-
tických zaujímavostí nášho mesta a celej Rajeckej doliny. Podnikateľské subjekty sa dôkladne pripravovali 
na turistickú sezónu. Patrí Vám za to poďakovanie, že sa venujete tejto oblasti podnikania, akým je cestovný 
ruch, vytvárate pracovné príležitosti a pomáhate zabezpečovať miestny a regionálny rozvoj. 

 Máme tu opäť koniec školského roka. Deviataci odchádzajú za ďalším vzdelaním a tí mladší ostávajú. 
Touto cestou chcem poďakovať ako zriaďovateľ našej základnej školy všetkým pedagógom za odovzdané 
vedomosti a trpezlivosť pri výchove žiakov počas dní školského vyučovania. V dnešnej dobe nie je jedno-
duché udržať si učiteľskú autoritu a obhajovať v zložitých spoločenských podmienkach stavovskú profesiu 
pedagóga. Pri tejto príležitosti ďakujem aj učiteľkám materskej školy, že sa venovali našim najmladším 
občanom počas uplynulého školského roka, ako aj Centru voľného času a spoločenským organizáciam za 
ich doterajšiu prácu.

Nakoniec dovoľte milí čitatelia v mene svojom, v mene vedenia mesta a mestského zastupiteľstva, zaželať 
Vám príjemné dovolenkové chvíle pri oddychu v kruhu Vašich blízkych. Jedna známa  povedala, že cestovanie 
je ďalšie vzdelávanie. Ak teda idete spoznávať krásy našej vlasti alebo iné miesta mimo Slovenska, tak Vám 
prajeme veľa príjemných zážitkov z poznávania krajín, ich kultúry a želáme šťastný návrat domov.

S úctou                     Peter Dobeš, primátor mesta

Ako ste si už mnohí určite všimli, na verejnom osvetlení zrekonštruova-
ného námestia pribudli kvetináče plné krásnych muškátov, ktoré nám 
skrášľujú centrum mesta Rajecké Teplice. 
S podporou vedenia mesta v spolupráci s Oddelením technických služieb 
mesta Rajecké Teplice rozkvitlo námestie za minimálne náklady.
Pracovníci Oddelenia technických služieb prispeli svojou šikovnos-
ťou, prácou a svojpomocne vyrobili držiaky, na ktorých sú kvetináče 
pripevnené. Kvety v čase slnečných a suchých dní naši pracovníci 
zavlažujú a dodávajú im potrebné živiny.

Rozkvitlo nám námestie
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Informácie

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach 14. 6. 2012

Obce a mestá snemovali
Dňa 17. mája 2012 sa stretli zástup-
covia miest a obcí na 23. sneme 
ZMOS-u. Mesto Rajecké Teplice, 
ktoré je členom regionálneho zdru-
ženia miest a obcí Rajecká dolina, 
zastupoval primátor Peter Dobeš. 
Tohtoročný snem bol jedňodňový, 
rozobral súčasné postavenie miest 
a obcí, problémy financovania sa-
mospráv, nedostatočné financovanie 
prenesených kompetencií.
Prácu samosprávy ocenili najvyšší 
ústavní činitelia, prezident, premiér 
a predseda parlamentu, ktorí boli 
prítomní na otvorení snemu s ďalšími 
hosťami vrátane zahraničných.

Udalosti – stretnutia – prijatia
–  regionálny snem RZ ZMOS Rajecká dolina
–  príprava zasadnutia MsR a MsZ
–  zber elektroodpadu
–  pracovné stretnutie s Gminou Wilamowice–PL vo veci publicity projektu 

bikrosová dráha
–  rokovanie o kolektívnej zmluve so zamestnaneckou radou
–  príprava oslavy Dňa učiteľov
–  VČS Únie žien Slovenska
–  účasť na kultúrno-spoločenskej akcii Pozlovice–CZ v rámci partnerskej 

spolupráce
–  príprava osláv Dňa matiek
–  rokovanie oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina (OOCRRD) 

k návrhu loga Rajeckej doliny
–  rokovanie o spolupráci zo zástupcom Žilinského večerníka
–  prerokovanie podnetov a návrhov s výkonom pohrebných služieb – pán 

Vysoký 
–  rokovanie s TV Katowice vo veci propagácie Rajeckej doliny v rámci 

OOCRRD
–  účasť na konferencii SAP Fórum Slovensko
–  rokovanie s radou školy vo veci výberového konania riaditeľa ZŠ
–  memoriál Jozefa Gabčíka  v cezpoľnom behu, položenie venca k rodnému do-

mu – 70. výročie - Antropoid - atentát na ríšskeho protektora Haydricha
–  zber šatstva pre charitu – Diakonia Broumov
–  príprava cyklomaratónu, tenisový turnaj, hodový šachový turnaj o pohár 

primátora mesta
–  rokovanie vo veci rekonštrukcie verejného osvetlenia
–  účasť primátora na sneme ZMOS v Bratislave
–  účasť na slávnostnej vernisáži pri otvorení hotela Encián
–  príprava hodovej slávnosti v Rajeckých Tepliciach
–  prijatie seniorov zo Smrdák za účasti p. starostky, prezentácia nášho mesta, 

kúpeľov a možnosti CR Rajeckej doliny 
–  rozlúčka so žiakmi a školským rokom na pôde ZŠ

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom zasadnutí, 
ktoré sa konalo 14. 6. 2012, prijalo nové Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za so-
ciálne služby s účinnosťou od 29. 6. 2012, kde sa na základe zákona NR SR 
č. 50/2012 určuje výška úhrady za opatrovateľskú službu v sume 1 EUR za 
1 hodinu poskytovanej služby.
MsZ schválilo prevádzkový poriadok športového areálu mesta Rajecké Teplice, 
Bikrosovej dráhy a futbalového miniihriska.
MsZ sa tiež zaoberalo aj postupom rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde 
je potrebné hľadať možnosti vhodného financovania.
MsZ súhlasilo so zrušením 2 ks retardérov na ulici Lúčky na základe petície 
občanov.
MsZ prerokovalo a schválilo investičný zámer v lokalite Lány-Lúčky 
„Rezidencia aktívnych seniorov Rajecké Teplice“, ktorú predložil Ing. arch. 
Jozef Kurhajec.
MsZ tiež na podnet prokurátora zrušilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta 
č. 40/2006 o verejnom poriadku na území mesta, nakoľko toto VZN išlo nad 
rámec zákona o priestupkoch.
Celé uznesenie z X. zasadnutia MsZ v Rajeckých Tepliciach si môžete 
prečítať na www.rajecke-teplice.sk.       IM

Zbierka
použitého ošatenia

Dňa 30. a 31. mája 2012 sa v našom 
meste uskutočnila zbierka použité-
ho ošatenia v spolupráci s Diako-
niou Broumov. Ide o občianske zdru-
ženie, ktorého poslaním je pomáhať 
ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov 
ocitli v krízovej životnej situácii a na 
okraji spoločnosti.
Cieľom je ich osamostatnenie, aby 
mohli nájsť svoje miesto v spoločnosti. 
Touto cestou sa chceme poďako-
vať všetkým občanom, ktorí sa do 
zbierky zapojili a tak umožnili ďalej 
využiť staršie oblečenie a pomohli 
naozaj núdznym ľuďom. 

Bezpečné kúpeľné 
mesto Rajecké Teplice

Projekt je realizovaný z dotácie 
Obvodného úradu v Žiline a bol 
schválený na základe výzvy Rady 
vlády pre prevenciu kriminali-
ty. Celkové náklady na realizáciu 
projektu sú naplánované vo výške 
10 000,- EUR, z čoho výška dotácie 
zo štátneho rozpočtu predstavuje 
80 %, čiže 8000,- EUR. Vklad mes-
ta Rajecké Teplice predstavuje 20 % 
z celkovej sumy.
V súčasnosti prebieha výber dodá-
vateľa a následne bude podpísaná 
zmluva o dielo. 
Po podpise zmluvy o dielo bude zahá-
jená realizácia kamerového systému 
v centre mesta.                     - mz -



– 3 – www.rajecke-teplice.sk

Spoločenská kronika

Narodení
Benjamin Nathan Piala   31. 10. 2011
Marianna Hájniková 25. 4. 2012
Matej Staškovan  30. 4. 2012
Lukáš Vrábel  2. 5. 2012
Samuel Benický  18. 5. 2012
Barbora Prieložná  21. 5. 2012
Sebastián Pleva  1. 6. 2012
Filip Záň  4. 6. 2012

Manželstvo uzavreli:

Michal Brodňan
a Ivana Bučková  26. 5. 2012

Opustili nás

Ondrej Lalík  3. 5. 2012
Elena Knapcová  6. 5. 2012
Dušan Buchta  10. 5. 2012
Emil Knapec  14. 5. 2012
Anastázia Chudobová  17. 6. 2012

Informácie

V našom meste vzniklo Materské centrum 
Od septembra 2012, už aj v Rajeckých Tepliciach, začne svoju činnosť 
Materské centrum s názvom „Košík“. Jeho vznik iniciovala skupina 
mladých mamičiek ešte pred 2 rokmi.
V celom regióne Rajeckej doliny absentuje totiž miesto, kde by sa mohli stretávať  ro-
dičia a ich deti. Dozrel čas i podmienky. Vhodný priestor sme našli v „Domčeku“ so 
záhradou oproti kostolu v Rajeckých Tepliciach (Komunitné centrum OZ Kultúra). 
V období prázdnin ho chceme upraviť a vybaviť pre potreby materského centra. 
Vznikne tak priestor, v ktorom môžu deti a matky na materskej dovolenke, 
ale i starí rodičia a otcovia: 
– zmysluplne a bezpečne tráviť voľný čas bez ohľadu na počasie
– rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti prostredníctvom rôznych tvorivých
   dielní, prednášok, kurzov
– vzdelávať sa
– stretávať sa a viac sa spoznávať
– realizovať vlastné nápady.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Bližšie informácie budú v auguste zverej-
nené na www.rajecke-teplice.sk.
Ak nám chcete pomôcť, ozvite sa nám. 
Kontakty: 
Zuzana Dobešová, 0903 143 188 a Alžbeta Szaniewska, 0903 196 109

Dopravné ihrisko
Projekt podporil Nadačný fond 

Kia Motors Slovakia v Nadácii 
Pontis v programe Mobilita 2012. 
Celkové náklady projektu sú vo 
výške 3098,20 EUR, grant z Nadá-
cie Pontis je vo 
výške 2909,60 
EUR a vlastný 
vklad mesta Rajecké Teplice pre-
stavuje 6,09 % z celkovej sumy 
(188,60 EUR).

V rámci projektu bude vy-

budované dopravné ihrisko pre 
deti Materskej školy a 1. stupňa 
Základnej školy na ploche bývalé-
ho antukového ihriska v areáli ZŠ. 
Pre deti budú pripravené teoretické 
a grafické listy, ktoré budú slúžiť 
k teoretickej dopravnej príprave detí. 
Následne si deti získané poznatky 
budú môcť otestovať na vybudova-
nom dopravnom ihrisku.

Realizácia je naplánovaná od 
1. 6. 2012 do 20. 10. 2012.

Oznam referátu životného prostredia
mesta Rajecké Teplice

Referát životného prostredia mesta Rajecké Teplice oznamuje občanom, 
že na základe VZN č. 46/2008, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní 
všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Rajecké Teplice, článok 
14, bod b), odsek b. je majiteľ alebo správca trávnatých plôch povinný 
vykonávať údržbu zelene kosením a vyhrabávaním.
Na základe vyššie spomenutého VZN č. 46/2008 článok 14, bod c) kosenie 
trávnatých plôch je potrebné vykonávať minimálne dvakrát ročne, pričom 
prvé kosenie je potrebné vykonať do konca júna, druhé kosenie do konca 
septembra.
Preto žiadame občanov, ktorí sú majiteľmi alebo správcami trávnatých 
plôch na území mesta Rajecké Teplice, o dodržiavanie uvedeného VZN 
a údržbu pozemkov.               - žp -

Nové siete na minifutbalovom ihrisku
Mesto Rajecké Teplice zakúpilo v júni nové siete na minifutbalové ihrisko 

v hodnote takmer 1000,- EUR, ktoré boli následne vymenené v priesto-
roch za bránkami a na bránkach. Staré siete niekoľko rokov plnili svoju 
funkciu, boli už poškodené a opotrebované, preto mesto pristúpilo k ich 
výmene. V priestoroch minifutbalového ihriska boli tiež namontované 2 ks 
bezpečnostných kamier, ktoré pomôžu predchádzať vandalizmu a ničeniu 
ihriska, aby mohlo ešte dlho slúžiť v dobrom stave športovým aktivitám 
detí, mládeže, ale aj dospelých.

Zároveň chceme poďakovať doterajšiemu správcovi miniihriska 
p. Grupáčovi za starostlivosť o miniihrisko a jeho udržiavanie v pre-
vádzky schopnom stave, ako aj jeho ochranu pred vandalmi.

Žiadame tiež záujemcov, ktorí majú záujem o spravovanie športového 
areálu pri základnej škole, aby sa prihlásili na sekretariáte Mestského 
úradu.
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Informácie

HODOVÝ TENISOVÝ TURNAJ

Za učasti 17 párov zo Žiliny, 
Martina, Liptovského Mikuláša, 
Ružomberka, Žiaru nad Hronom, 
Rajca a Rajeckých Teplíc, sa najviac 
darilo zdolávať súperov páru: Hoferica 
– Nosek, ktorí vo finále zdolali pár 
Turza – Šmeringaj. 

Na treťom mieste sa umiestnila 
dvojica: Solčanský – Jánoš.

Pri organizovaní hodového tur-
naja sa chceme poďakovať Mestu 
Rajecké Teplice za finančnú podpo-
ru, ako aj firmám ROT s. r. o. Žilina, 
Pizzeria NESITA Žilina, Aphrodite 
a.s., Šport Martiniak, Cafe bar ELAN, 
ktoré nám poskytli vecné dary pre 
súťažiacich.
         Emil Barčiak

Dňa 16. júna sa na tenisových kurtoch Aphrodite Rajecké Teplice uskutočnil už 9. ročník hodového teni-
sového turnaja mužov vo štvorhre Rajecké Teplice open 2012.

Je to spôsobené zastaranou 
technikou – spínačmi, ktoré sa 
nedajú nastaviť tak, aby zapínali 
lampy pri väčšom zotmení. 

Lampy preto zbytočne svie-
tia ešte za svetla. Z tohto dôvodu 
mesto pristúpilo na postupnú výmenu 

Výmena spínačov pre verejné osvetlenie v Rajeckých Tepliciach
Ako si mnohí občania všimli, lampy verejného osvetlenia sa nezapínajú a nevypínajú celkom podľa 

našich predstáv.

všetkých spínačov za modernejšie, 
ktoré bude možné nastaviť tak, aby 
šetrili elektrickú energiu a zapínali 
verejné osvetlenie až po zotmení.

Celkovo sa jedná o šesť spí-
načov, ktoré budú postupne na-
montované. Prvý spínač bol už 

namontovaný pre ulice Kuneradská 
a Rajecká cesta, kde prišlo k výraz-
nému zlepšeniu spínania verejného 
osvetlenia. 

Zároveň bolo upravené aj 
zapínanie a vypínanie osvetlenia 
námestia.                               - IM -

Projekt bol spolufinancovaný 
Európskou Úniou z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja vo výške 
85 % a zo štátneho rozpočtu vo výške 
10 %. Mesto Rajecké Teplice projekt 
spolufinancuje vo výške 5 %.

Celková výška nákladov na projekt 
je 29 610,- EUR, výška nenávratné-
ho finančného príspevku je 25 168,50 
EUR.

Záverečnou aktivitou celého pro-
jektu bolo zorganizovanie medziná-

300 m PRE SPOLOČNÝ CIEĽ

rodných bikrosových pretekov, ktoré 
sa konali 12. mája 2012. Pretekov 
sa zúčastnili nie-
len profesionálni 
jazdci športových 
klubov, ale aj širo-
ká verejnosť.

Účasť na pre-
tekoch bola podľa 
očakávania veľmi 
dobrá. Športová verejnosť ocenila 
kvalitu novej bikrosovej dráhy ako 

Mesto Rajecké Teplice zrealizovalo v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca PL-SK 2007 - 2013 
projekt „300 m pre spoločný cieľ“. 

aj prostredie v ktorom sa nachádza, 
vzhľadom na prostredie a zázemie. 
V priebehu mesiaca jún nám zostáva 
spracovať zá-
verečnú sprá-
vu a celkové 
vyhodnotenie 
projektu „300 
m pre spoloč-
ný cieľ“ a za-
bezpečiť vytvorenie bikrosového 
krúžku.                    - mz -
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Klub vojenských výsadkárov 
SR a Žilinský pluk Jozefa Gabčíka  
usporiadali v sobotu 26. mája 2012 
v poradí už 18. ročník memoriálu 
Jozefa Gabčíka, behu na 10,5 km 
cross z Rajeckých Teplíc do žilin-
ských kasární. 

Pred štartom bol  položený veniec 
na rodný dom Jozefa Gabčíka zástup-
cami armády SR, veliteľom pluku a pri-
mátorom mesta, spolu s účastníkmi 
tohto cezpoľného behu. K vydarenej 
akcii prispelo slnečné počasie ako aj 
dobre zorganizované a pripravené 
podmienky.

Na druhý deň v sobotu sa 
námestie úplne zaplnilo, ale nie 
tanečníkmi, ale cyklistami.

Cyklopozitív Žilina po prvýkrát 
v Rajeckých Tepliciach zorganizo-
val za pomoci partnerov 7. ročník 
Fatranského MTB maratónu. 

Bikeri, diváci aj usporiadatelia 
sa stretli na novom mieste kde by sa 
radi natrvalo usadili a Rajecké Teplice 
si zvolili za svoj prechodný bikerský 
domov.

Memoriál Jozefa Gabčíka

Váľanie mája a 7. ročník Fatranského MTB maratónu
Prvý májový víkend sme sa stretli na námestí v Rajeckých Tepliciach, aby sme po mesiaci „váľali máj“. Mesto 
Rajecké Teplice v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Rajecké Teplice pripravili podvečer, kde sa 
mohli spoluobčania pozrieť na tradičné zvyky a zabaviť sa pri bratislavskej country skupine OuKeY. Počasie 
síce nebolo ideálne, ale záhradkári sa potešili. 

Na troch tratiach LAPIERRE 93 
km, INTERSPORT 58 km a FESTINA 
26 km bojovalo celkovo 845 bike-
rov o čo najlepšie umiestnenia a na 
najdlhšej LAPIERRE trati aj o titu-
ly Majstra a Majsterky Slovenska 
v horskej cyklistike.

Celkovým víťazom sa stal kaž-
dý, kto prežil príjemný aj keď ťažký 
bikerský deň, ale aj napriek tomu 
Majsterkou Slovenska v XCM sa 
stala Michaela Maláriková a v tvrdej 

konkurencii jednoznačne aj celkovo 
dominoval a Majstrom Slovenska sa 
stal Michal Lami, k čomu im obom 
veľmi gratulujeme.

Primátor mesta Rajecké Teplice 
Peter Dobeš vyjadril všetkým účast-
níkom ako aj usporiadateľom poďa-
kovanie za super akciu a prezentáciu 
Rajeckých Teplíc a pevne verí, že 
tento maratón sa stane v Rajec-
kých Tepliciach tradíciou, na ktorú 
budú všetci domáci pyšní a že sa 
stretneme aj o rok 1. 6. 2013 na už 
ôsmom ročníku Fatranského MTB 
maratónu.
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Súťažný festival je venovaný 
trvalej pamiatke Michaela Ganiana 
vynikajúceho francúzskeho akorde-
onistu. Základné kritérium festivalu 
je spoločná snaha získať a zvýšiť 
záujem detí o hru na akordeón na 
základných umeleckých školách. 
Vzorom sa stali francúzske a ta-
lianske festivaly s veľkou tradíciou.
108 súťažiacich zo štyroch štátov bo-
jovalo v ôsmych kategóriách, v ktorých 
bol určený víťaz, ktorý získal pohár. 
V jednotlivých pásmach boli udelené 
medaile s logom festivalu a diplomy, 
ktoré odovzdal primátor mesta RNDr. 
Peter Dobeš.  

Termín: 30. 7. 2012 – 3. 8. 2012
Miesto: Rekreačné zariadenie Altán Rajecké Teplice
Organizátor: Občianske združenie Kultúra, Rajecká cesta 11 (Komunitné centrum Domček),
           013 13 Rajecké Teplice, IČO: 31930361 
Kontakt: 0903/566846, www.ozkultura.sk, ozkultura@nextra.sk.
Príspevok na tábor: 30 eur (obed, poistenie, materiál, pitný režim, organizačné zabezpečenie, program).
Platba: vkladom na účet, alebo prevodom, č. účtu Slovenská sporiteľňa 0076510816/0900 do popisu prosíme 
uviesť meno účastníka, v hotovosti – po dohode na tel. čísle 0903/566846, 0903/681944.
Prihlášky prosíme odovzdať: 
1. poštová schránka OZ Kultúra – prízemie zdravotného strediska (pri vchodových dverách)
2. osobne po dohode na tel. čísle 0903566846, 0903681944,
    poštou na adresu združenia, mailom: ozkultura@nextra.sk, katarinakralova70@gmail.com.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRIHLÁŠKA NA LETNÝ TÁBOR
ORGANIZOVANÝ V RAJECKÝCH TEPLICIACH OZ KULTÚRA

v termíne 30. 7. – 3. 8. 2012 (pracovné dni)

Meno a priezvisko: ______________________________________________________ Vek dieťaťa: ___________

Adresa: ____________________________________________________ Dátum narodenia: _________________

Kontakt (telefón, mail na zákonného zástupcu): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Dátum: ______________________________________ Podpis rodiča: __________________________________

Spôsob úhrady: ______________________________________________________________________________

Poznámky: __________________________________________________________________________________

Euro Musette a Golden Tango 2012
Už po jedenástykrát sa 6. a 7. júna 2012 v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach konal XI. 
ročník medzinárodného akordeónového festivalu Euro Musette a Golden Tango 2012. Vyhlasovateľom fes-
tivalu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom Mesto Rajecké Teplice 
a Súkromná ZUŠ Halač s.r.o., Žilina.

V rámci festivalu bolo udeľova-
né aj ocenenie pre najlepšieho pe-
dagóga, tento rok ho získala Ivana 
Laštovičková z Havlíčkovho Brodu 
z ČR. 

Laureátom festivalu pre rok 
2012 sa stala Veronika Rusňáková 
zo Žilinskej univerzity, pedagóg Ivan 
Hudec. Súčasťou festivalu bola po 
piatykrát vyhlásená súťaž „Roland 
V – Akordeón“ v spolupráci s firma-
mi Roland a Dan Distribution s.r.o. 
V kategórií junior zvíťazila Markéta 
Laštovičková a v hlavnej súťaži zví-
ťazil Dominik Krpelan. 

Víťazom gratulujeme.

 LETNÝ TÁBOR TVORIVOSTI
denný tábor pre deti od 6 do 14 rokov



– 7 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

„Nemáte financie? Chcete poži-
čať? Neváhajte a zavolajte. Pôžička 
bez nutnosti ručenia, bez poplatkov, 
bez volania na spoplatnené linky. 
Pre všetkých: tzn. nezamestnaných, 
SZČO, ženy na materských dovolen-
kách atď.,...“

 Nehovorí Vám niečo takýto 
text? Určite ste sa s ním stretli. 

No a kto tie financie nemá, skutoč-
ne zavolá, skutočne podpíše zmluvu, 
po pár dňoch, týždňoch, mesiacoch 
príde na to, akú chybu urobil. Prečo? 
Pretože zistí, že výška požičaných pe-
ňazí je niekoľkonásobne nižšia, ako 
tá, ktorú musí splatiť. 

Toto by sa nemuselo stať, keby 
finančná gramotnosť ľudí bola na inej 
úrovni ako je doteraz. 

Keď Nadácia pre deti Slovenska 
za finančnej podpory Provident 
Financial začala ďalšie školenie lek-
torov cez projekt Škola rodinných 
financií (ŠRF), ktorí môžu vzdelávať 
ďalej prostredníctvom seminárov, 
zapojilo sa do tohto vzdelávania aj 
Občianske združenie Kultúra. Po 
úspešnom absolvovaní tréningov 
pre lektorov, e-learningovom vzde-
lávaní, obhajobe záverečnej práce 
a získaní Osvedčenia o absolvovaní 
tohto tréningu sa aj OZ Kultúra môže 
zaradiť medzi organizácie, ktoré majú 
vyškoleného lektora ŠRF. Hlavnou 
myšlienkou ŠRF (škola rodinných fi-

nancií) je pomáhať ľuďom orientovať 
sa vo svojich osobných aj rodinných 
financiách. OZ Kultúra získalo grant 
a začalo realizovať projekt „Chcem 
zmeniť svoj ži-
vot“ pre klientky 
neziskovej orga-
nizácie Áno pre 
život.

Od marca 2012 sa uskutočnili 
semináre v počte 40 hodín pre 15 
osôb, ktoré sa niesli v duchu financií 
a možnosti šetrenia v každej oblasti:
•  Rozoberali sme možnosť získa-

nia príjmov (prehľad základných 
pracovno-právnych informácií a 
vysvetlenie rôznych odvodov a 
daní, prehľad sociálnych dávok, 
rozdelenie výdavkov (pre skutoč-
ný obraz zapisovanie jednotlivých 
výdavkov počas mesiaca) = vytvo-
renie rodinného rozpočtu

•  hľadali sme možnosti, kde ušetriť - 
vytvorenie zápisníka Šetrím, šetríš, 
šetríme s veľmi užitočnými a prak-
tickými konkrétnymi informáciami 

•  zamýšľali sme sa aj nad stravova-
ním v rodine a tvorili sme úsporné 
jedálne lístky

•  prebrali sme ponuky bankových 
inštitúcií a porovnávali sme krité-
riá, podľa ktorých sa treba rozho-

„Chcem zmeniť svoj život”

dovať, riešili sme oblasť pôžičiek 
od rôznych spoločností, a čomu 
je potrebné sa vyvarovať, vedieť 
si správne vybrať úver, poistenie 
a pod.

•  riešili sme ako sa správne rozho-
dovať pri uzatváraní akýchkoľvek 
zmlúv ...... a mnoho ďalších zaují-
mavých informácií

Ukončenie projektu bude 12. 7. 
2012. Klientky uvaria úsporný obed, 
upečú koláčik pre všetkých. Súčasťou 
slávnostného ukončenia bude aj odo-
vzdanie „Osvedčenia o absolvovaní 
vzdelávania“, odmeňovanie najaktív-
nejších, malé darčeky dostanú aj deti. 
Veríme, že každá účastníčka získala 
prehľad o finančných možnostiach, 
narábaní s financiami a tieto vedo-
mosti začnú praktizovať vo svojom 
živote, aby čo najskôr zlepšili svoju 
situáciu.

V budúcnosti chce OZ Kultúra 
v bezplatných seminároch o finanč-
nej gramotnosti pokračovať pre 
ďalšie skupiny záujemcov, a tým na-
pĺňať aj cieľ Školy rodinných financií: 
zaviesť finančné vzdelávanie do ro-
dín, do komunít, k sociálne slabším 
vrstvám, k mladým ľuďom. Veríme, 
že záujemcov o získanie množstva 
informácií bude dosť.
www.skola rodinnychfinancii.sk,
www.ozkultura.sk, www.nds.sk
        Katarína Kráľová, Mária Liová

l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l
l Technické a programové 
vybavenie energetických 

dispeèingov 
a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Kálov 3

ENERGODATA
RIADIACE SYSTÉMY
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V nedeľu 3. júna 2012 ožilo námestie v Rajeckých Tepliciach deťmi. Centrum voľného času Rajecké Teplice v spo-
lupráci s Mestom Rajecké Teplice a neziskovou organizáciou Áno pre život pripravili popoludnie, kde si deti pozreli 
vystúpenie svojich rovesníkov z CVČ, divadelné predstavenie rozprávky dvoch klaunov, vyzdobili si svoj medovník, 
ktorý si mohli zobrať a spoločne vymaľovali stenu, ale aj svoje tváre. Rodičia s deťmi strávili príjemné nedeľné popo-
ludnie, ktoré ukončil očakávaný dážď.

Tretí júlový víkend sa v Rajeckých 
Tepliciach uskutočnili hodové 
slávnosti. Program začal v sobotu 
tenisovým turnajom vo štvorhrách 
(viď strana 4) a hodovým šacho-
vým turnajom. Päťdesiat šachistov 
celý deň bojovalo o pohár primá-
tora mesta. Víťazstvo si odniesol 
Martin Zvarík s TJ Mladosť Žilina. 
Najlepším z našich sa stal Peter 
Hlaváč, ktorý obsadil 6. miesto.
V nedeľu pokračovali hodové slávnos-
ti svätou omšou, ktorú celebroval 
páter Leopold Nemček. Po slávnos-
ti sa uskutočnilo slávnostné agapé. 
Hodové slávnosti ukončila dychová 
hudba Straňanka, ktorá sa predstavila 
na námestí.

HODY v Rajeckých Tepliciach 

Víťazka kategórie žien Dominika Tomčíková

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
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Náučný chodník bol v minulosti 
významným spojítkom medzi obca-
mi a turisticky navštevovanou trasou. 
Z dôvodu jeho prirodzenej devastácie 
a nedostatku starostlivosti oň sa stal 
tento chodník málo navštevovaný 
a jeho výchovný a náučný charakter 
sa „stratil“. 

Za pomoci NP MF sa uskutočni-
la rekognoskácia chodníka, vytýčenie 
trasy a jeho následné preznačkovanie. 
Chodník má dĺžku 5,6 km, s prevý-
šením 250 - 300 metrov a prehliadka 
pri miernom tempe trvá 3 - 4 hodiny. 
Náučný chodník je značený zelenou 
turistickou značkou, ktorú v rámci 
projektu obnovili členovia Klubu 
Značkár Žilina.

Od začiatku októbra do 19. 
novembra 2012 sa na náučnom 
chodníku Porúbka – Rajecké 
Teplice robili výkopové práce 12 
jám, spojené s betonážou. Do jám 
boli zabetónované konzoly, na ktoré 
sa začiatkom tejto sezóny osadilo 12 
informačno-náučných tabúľ. 

OBNOVENÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

Tabule obsahujú informácie nielen 
o obciach Rajecké Teplice a Porúbka 
a campingu Slnečné skaly, ale aj náuč-
né texty o prírodovedných hodnotách, 
geografii, histórii a vplyvoch ľudskej 
činnosti na prírodu v Národnom parku 
Malá Fatra. Zároveň usmerňujú náv-
števníkov tak, aby sa pohybovali len 
po vyznačenom turistickom chodníku 
a čím by sa zamedzilo devastácii tohto 
chráneného územia.

Neľahký úsek spojený s vy-
náškou ťažkých bremien pomohli 
združeniu zdolať dobrovoľníci 
z Vysokohorského klubu Malá 
Fatra zo Žiliny, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme.

Poďakovanie patrí aj Národ-
nému parku Malá Fatra a Považ-
skému múzeu v Žiline, ktorí nám 
pomohli pripraviť texty tabúľ po 
odbornej stránke.

Aktivita sa uskutočnila v rám-
ci projektu „Beskydská magistrála 
– cesta k priateľstvu národov“, za 
finančnej podpory z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR 
a združenia Región Beskydy.

 Ing. Renáta Remeňová
 projektový manažér združenia

V roku 2011 združenie Región Beskydy podalo tri projekty v rámci Výzvy na podporu euroregionálnych 
aktivít. Jedným zo schválených projektov bol projekt pod názvom: „Beskydská magistrála – cesta k priateľ-
stvu národov“. Cieľom projektu bola revitalizácia náučného chodníka vedúceho nad hlavnou trasou v smere 
Žilina – Rajec.

Vyčistenie úzkej cesty 
v Poluvsí

Mesto Rajecké Teplice ďakuje 
občanom, ktorí sa dobrovoľne zú-
častnili čistenia úzkej cesty v Poluv-
sí od odpadkov a vyrezávali kríky, 
ktoré zasahovali do cesty a bránili 
bezpečnému výhľadu.

Akcie sa zúčastnili: 
Jozef Kianička st.
Jozef Kianička ml. 
Ján Machyna
Vladimír Bušík 
Rudolf Mrázik 
Jozef Biely st.
Jaroslav Kianička 
Mário Fajbík
Jozef Biely ml. 
Patrik Bučo

Mesto Rajecké Teplice oznamu-
je občanom Rajeckých Teplíc a 
Poluvsia, že dňa 11. 6. 2012 boli 
rozmiestnené tri kusy kontajnerov, 
ktoré slúžia na zber nepotrebného 
textilu, oblečenia, obuvi a hračiek. 
Do kontajnerov sa vkladajú len čisté 
a zabalené veci. Zároveň prosíme 
občanov, aby do pripravených ná-
dob vhadzovali len odpad, na ktorý 
sú určené. Vývoz bude zabezpečený 
priebežne podľa potreby na základe 
plnenia kontajnerov. Veríme, že aj 
touto aktivitou prispejeme všetci 
ku skvalitneniu separácie odpadov.
Kontajnery sú umiestnené: na ulici 
Pionierskej, križovatka ulíc Lúčna 
a Pri Bystričke, pri COOP Jednote 
v Poluvsí.

KONTAJNERY NA TEXTIL 
AJ V RAJECKÝCH TEPLICIACH



– 10 – www.rajecke-teplice.sk

Spravodajca Mesta Rajecké Teplice, občasník, Vydavateľ: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké 
Teplice, IČO 00321591, Dátum vydania: 29. 6. 2012, Poradové číslo: 3, Ročník: 20. Cena: Zdarma, Medzinárodné štandardné 
číslo seriálu ISSN 1338-0788, Evidenčné číslo: EV 3886/09, 
Počet výtlačkov 850 ks. Uzávierka čísla 3/2012 bola 23. 6. 2012. Informácie: www.rajecke-teplice.sk
Redakcia: Mesto Rajecké Teplice, oddelenie kultúry a vzdelávania, tel. 041/5099 068, e-mail: kultura@rajecke-teplice.sk
Sadzba a graf. úprava: BLAHA – vydavateľstvo a výroba tlačív, Kálov 3, Žilina, tel. 041/5620 621, e-mail: blaha_jozef@energodata.sk
Neprešlo jazykovou úpravou. Toto číslo sponzoruje ENERGODATA Žilina. 


