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POZVÁNKY 2017 - 2018
Stretnutie s najstaršími – 5. 10.  

Farmárske dni – 14. 10., 11. 11. – Námestie SNP 
A čo ja, láska ? – divadelná komédia -  5. 11. – veľká sála MsÚ

Mikuláš a vianočné trhy – 5. 12. – námestie SNP
Uvítanie do života – 14. 12. – obradná sieň mesta MsÚ

Silvester 2017 - 31. 12. – Námestie SNP
20. 1.  2018 – Ples mesta – Hotel Skalka Rajecké Teplice

Pozvánka na voľby v Rajeckých Tepliciach
Voľby predsedu a poslancov do Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnia 

4. novembra 2017 v troch volebných okrskoch:
    1. Rajecké Teplice – Veľká sála
    2. Rajecké Teplice – Obradná miestnosť
    3. Poluvsie – Kultúrny dom

N O V I N K A !
Užitočné informácie doručíme priamo k Vám

Mesto Rajecké Teplice Vám prostredníctvom SMS správ alebo  e-mailom doručí  užitočné 
informácie týkajúce sa života v meste v aktuálnom čase.

Stačí, ak vyplníte aplikáciu na webovej stránke mesta www.rajecke-teplice.sk „SMS – info 
o regist rácii k odberu“.

Ukončenie Kultúrneho leta v meste
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Informácie

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

Z činnosti Mestského úradu Rajecké Teplice

27. apríl 2017
berie na vedomie:
-  výsledok  hospodárenia v rozpočtovej  organizácii  

Základnej školy za rok 2016 vo výške 30,28 EUR.

odporúča:
-  dodržiavať hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť  

čerpania poskytnutých prostriedkov v roku 2017 a sle
dovať čerpanie v priebehu roka.

29. jún 2017
schvaľuje:

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

-  účasť na rokovaniach Regiónu Beskydy, Združenia 
miest  a  obcí Rajecká dolina,  Združenia obcí Rajecká 
dolina – zberný dvor, Skládka odpadov Šuja, OOCR 
Rajecká dolina, na Valnom zhromaždení SeVaK Žilina,

-  rokovanie so SLK Rajecké Teplice, a. s. o zámene 
pozemkov za jestvujúci cintorín v Rajeckých Tepliciach  
za pozemok pred bývalým amfiteátrom a odpredaj  
zvyšného za účelom vybudovania parkoviska pre SLK 
aj pre verejnosť,

-  rokovanie so Slovenskou  správou  ciest  Žilina  ohľadne  
získania parkoviska pri Kúpalisku Laura do majetku 
mesta – čaká sa na vyjadrenie,

-  rokovanie so ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina a SSC 
Žilina o získanie časti nehnuteľnosti do dlhodobého  
nájmu pod chodník pri Kúpalisku Laura,

-  pravidelné  rokovania s VÚC Žilina ohľadne budovania 
Rajeckej cyklomagistrály,

-  stretnutie s diecéznym biskupom Žilinskej diecézy 
Tomášom Galisom, Mons. doc. ThDr. PhD.

-  návšteva 3 poslancov MsZ Rajecké Teplice v partner
skom meste Wilamowice,

-  23. júna sa  uskutočnilo zhromaždenie občanov 
mesta, na ktorom sa diskutovalo o možnosti budova
nia  „Domu  dôchodcov“.  V  meste  bude  vykonaný  
prieskum  za  účelom zistenia potrieb občanov a zá
ujmu  o dom  dôchodcov roznesením dotazníkov do 
domácností. Do domácností bolo distribuovaných  960 
dotazníkov, pričom si každý mohol zo stránky mesta 
dotazník  stiahnuť a vytlačiť. Celkom bolo odovzda
ných 52  dotazníkov. Výsledok bude zapracovaný do 
komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý mesto 
pripravuje,

- mesto vstúpilo do rokovania so SSE – Distribúcia Žilina 
za účelom zistenia a odstránenia častých výpadkov 
elektrickej energie, ku ktorým v meste opakovane 
dochádza,

- oprava výtlkov a miestnych komunikácií na území 
mesta a v mestskej časti Poluvsie,

- zakúpenie 20 kusov lavičiek na sídliská v meste.

-  Záverečný  účet  Mesta Rajecké Teplice a celoročné 
hospodárenie mesta za rok 2016 bez výhrad,

-  tvorbu rezervného fondu vo výške 151.134,95 EUR,
-  tvorbu peňažného fondu určeného na zakúpenie au

tomobilu pre oddelenie technických služieb vo výške 
22.000 EUR,

-  tvorbu  peňažného fondu určeného na zakúpenie 4 ks 
počítačov pre MsÚ vo výške 3.588,20 EUR,

-  tvorbu peňažného fondu určeného na zakúpenie 
komplexného zastrešenia pódia vo výške 21.000,- 
EUR

V dňoch 1. a 2. júna 2017 sa uskutočnil  XVI. ročník 
medzinárodného akordeónového festivalu. 

Festivalu sa zúčastnilo 125 účinkujúcich z 27 
škôl. Naše mesto úspešne reprezentoval Daniel 
Vdovičík z mestskej časti Poluvsie, ktorý sa umiestnil 
v II. kategórii v zlatom pásme, za čo mu patrí naše 
poďakovanie. 

V závere festivalu sa odohral koncert víťazov so 
slávnostným vyhodnotením na námestí za účasti veľkého 
počtu divákov.
                                             Netradične sa víťazom stalo trio s Bojníc

Euromusette & Goldentango
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Udialo sa v meste

Novovybudované workoutové ihrisko v areáli Základnej školy Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplice zazna
menalo v poslednom období zvýšený 
záujem mládeže o cvičenie záťažou 
vlastného tela na workoutových ih
riskách.

V snahe podporiť zdravý životný 
štýl a spôsob trávenia voľného času 
mladej generácie, pristúpilo mesto 
k rozhodnutiu vybudovať workouto
vé ihrisko z rozpočtu mesta v areáli 
Základnej školy Rajecké Teplice. 

Workoutové ihrisko vybudované 

spoločnosťou ECONTRA pozostáva 
z pozinkovanej konštrukcie vo farbách 
mesta s tromi bradlami a sústavou 
hrázd, osadenej v certifikovanej gu
menej podlahe s rozlohou 45 m², na 
ktorej má možnosť súčasne cvičiť 
12 osôb.

Na tento účel podalo Mesto 
Rajecké Teplice žiadosť o dotáciu 
na Žilinský samosprávny kraj v rám
ci programu „Šport“ pre projekt: 
„Workout Rajecké Teplice – telo
cvičňa pod holým nebom“, ktorá bola 
schválená vo výške 700,-  EUR.

 
Slávnostné otvorenie workouto

vého ihriska sa konalo 7. júna 2017 
za prítomnosti predsedu Žilinského 

samosprávneho kraja Ing. Juraja 
Blanára, počas ktorého predviedli 
členovia Workoutteamu Žilina svoje 
exhibičné vystúpenie na jednotlivých 
zostavách.  

Workoutové ihrisko je prístup-
né verejnosti na vlastnú zodpo-
vednosť denne od 7.00 hod. do 
22.00 hod.

Veríme, že tento šport si nájde 
obľubu u ďalších ľudí a rady jeho 
priaznivcov sa rozšíria.

Mesto Rajecké Teplice na zá
klade úspešného projektu získalo 
dotáciu  z prostriedkov Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality na rozšírenie 
jestvujúceho kamerového systému  
vo výške 10 tis. EUR. K pôvodným 
15 kamerám, ktoré monitorujú blízke 
okolie námestia a priestory mestské
ho úradu, pribudlo 5 nových analó
gových kamier.  Nové kamery budú 
chrániť obyvateľov a návštevníkov 
mesta v týchto lokalitách – priestory 
Mestskej tržnice, ul. Kuneradská, 
križovatka pri Penzióne Raj, križo
vatka ul. Rajecká cesta a ul. Farská, 
križovatka ul. Rajecká cesta a ul. 
Školská, priestor autobusovej a že
lezničnej stanice. 

V meste pribudli nové kamery Kamarátka kniha 
– kamarát počítač

Mesto Rajecké Teplice získalo 
v auguste 2017 dotáciu vo výške 
1.500,-  EUR  pre projekt: „Kamarátka 
kniha – kamarát počítač“ z Fondu 
na podporu umenia. Z dotácie boli 
zakúpené 2 nové počítače s prí
slušenstvom, operačným systémom 
a pripojením na internet do Mestskej 
knižnice Rajecké Teplice. Cieľom 
projektu bolo modernizovať technic
kú infraštruktúru v mestskej knižnici 
a tým skvalitniť a rozšíriť kvalitu 
poskytovaných služieb pre klientov 
mestskej knižni
ce a širokej ve
rejnosti. 

Na základe predloženej žiadosti 
mesto získalo z Ministerstva ži-
votného prostredia SR dotáciu na 
kúpu čistiaceho vozidla LADOG vo 
výške 100 tis. EUR. 

Na základe výsledku verejného 
obstarávania prostredníctvom elek
tronického kontraktačného systému 

LADOG – veľký pomocník pri čistení mesta

bola konečná cena vozidla stanovená 
na 124.700,- EUR. Rozdiel v sume 
24.700,- EUR mesto uhradilo zo svoj
ho rozpočtu. Očakávame, že čistiace 
vozidlo výrazne prispeje k čistote 
verejných priestranstiev v meste 
a v mestskej časti Poluvsie.

                                  Čistiace vozidlo Ladog 
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Nové pódium

Schody na cintorín v mestskej 
časti Poluvsie

Revitalizácia ul. 30. apríla Rozšírenie vstupných chodieb 
a výmena protišmykových 

dlažieb v ZŠ

Námestie 
s novými oddychovými prvkami Farmárske dni v meste

Zamestnanci mesta pripravili 
projekty, ktorými v prípade schvá-
lenia mesto môže získať dotácie 
a eurofondy k týmto projektom:
1.  „Zníženie energetickej nároč

nosti mestského úradu Rajecké 
Teplice“. Získaním nenávratné
ho finančného príspevku sa na 
mestskom úrade budú realizovať 
stavebné úpravy - výmena okien, 
vchodových dverí, nová elektro
inštalácia, zateplenie strechy, 
obvodových múrov z interiéru, 
výmena kotlov, radiátorov, osvet
lenia, montáž fotovoltaických 
článkov a iné úpravy.

2.  „Moderná škola v Rajeckej do
line“. Získaním nenávratného 
finančného príspevku sa v zák
ladnej škole zrekonštruuje učeb
ňa chémie a biológie vrátane 

vybavenia a elektroinštalácie, 
jazyková učebňa s počítačmi, 
polytechnická učebňa vrátane 
vybavenia novými pomôckami, 
v knižnici bude doplnená novými 
knihami a didaktickými pomôcka
mi.

3.  „Podpora predchádzania vzni
ku biologicky rozložiteľného ko
munálneho odpadu na území 
Mesta Rajecké Teplice“. V prí
pade schválenia nenávratného 
finančného príspevku rodinné 
domy a bytové domy získajú 
1.100 l kompostéry.

4.  „Rekonštrukcia Hasičskej zbroj
nice v Rajeckých Tepliciach“. 
Získaním dotácie mesto v ha
sičskej zbrojnici vymení okenné 
otvory, dvere za elektrické,  zre
konštruuje interiér.

5.  „Výstavba garáže pre Dobrovoľný 
hasičský zbor Poluvsie“.  Získaním 
dotácie mesto postaví novú garáž 
pre zásahové vozidlo DHZ vedľa 
Kultúrneho domu v mestskej časti 
Poluvsie.

6.  „Hráme sa a športujeme v dúho
vej škôlke“.

Mesto podalo projekt, v rámci 
ktorého sa uchádzalo o dotáciu vo 
výške 13.000,- EUR na zakúpenie 
preliezok do areálu materskej školy 
na ul. Osloboditeľov, ktorú vyhlásil 
Úrad vlády SR.

Žiadosť splnila všetky predpísané 
náležitosti. Úrad vlády SR 25. 8. 2017 
zrušil celú výzvu z dôvodu nedostat
ku finančných zdrojov. Z uvedeného 
dôvodu mesto zaradí nákup preliezok 
do rozpočtu v roku 2018.

Mesto je pripravené čerpať dotácie a eurofondy za 1.235.000,- EUR

Udialo sa v meste
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Spoločenská kronika
Narodení

Lukáš Kacian     29. 3. 2017
Šimon Bisuda   14. 4. 2017
Šarlota Štrbová  16. 4. 2017
Adam Knapec   26. 4. 2017
Matej Kupka  18. 5. 2017
Adam Hazucha   26. 5. 2017
Eliáš Ondruš   7. 6. 2017
Agáta Jakúbeková   19. 6. 2017
Sabína Dolníková   2. 7. 2017
Šimon Málik   3. 7. 2017
Klára Urbanová   12. 7. 2017
Leon Stranianek  27. 7. 2017
Matias Zmrhala   29. 7. 2017
Tamara Klára Verešová  8. 8. 2017

Manželstvo uzavreli

Tomáš Jančúch 
a Zuzana Jagerčíková  1. 4. 2017
Mário Fajbík 
a Denisa Mišiaková  29. 4 .2017
Dominik Žák 
a Michaela Holeščáková  29. 4. 2017
Igor Staník 
a Simona Vráblová  3. 6. 2017
Marek Dolník 
a Michaela Smolková  29. 7. 2017
Filip Heuer 
a Daniela Knapcová   26. 8. 2017

Opustili nás

Irena Toporová   3. 4. 2017
Mária Pialová   27. 4. 2017
Irena Šáleková   1. 5. 2017
Anton Čelko   6. 5. 2017
Ján Piala   9. 5. 2017
Lujza Pialová   14. 5. 2017
Anna Hucíková  20. 5. 2017
Karol Gelatík   25. 5. 2017
Štefan Matejov  26. 5. 2017
František Katrena   27. 5. 2017
Janka Zbýňová  15. 6. 2017
Mária Vdovičíková  22. 6. 2017
Irena Knapcová   24. 7. 2017
Emília Muráriková  25. 7. 2017
Eva Zimanová  20. 8. 2017
Terézia Šujanská   22. 8. 2017

23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka

27. mája 2017 sa tradične konal ďalší ročník memoriálu, ktorého sa 
zúčastnilo 304 pretekárov v behu na 11 km cross, ktorý zorganizoval 
Klub vojenských výsadkárov SR a Žilinský pluk Jozefa Gabčíka. 

Pietneho kladenia vencov k pamätníku sa zúčastnila aj primátorka 
mesta Mgr. Katarína Hollá, predseda Žilinského samosprávneho kraja 
Ing. Juraj Blanár a ďalší hostia.

Futbalisti sa dočkali

Malí i veľkí futbalisti už dlho volali po výmene takmer desaťročného 
a značne poškodeného umelého trávnika na futbalovom ihrisku v areáli 
základnej školy.  

Mesto im vyšlo v ústrety a do tohtoročného rozpočtu zaradilo i položenie 
nového umelého trávnika. 

Dielo v hodnote 15.785,- EUR sa vydarilo a dňa 25. mája spoloč-
nosť KOBASEAL s.r.o. odovzdala primátorke mesta vynovené ihrisko 
s moderným umelým trávnikom značky PLAY MAT holandskej výroby. 

Ihrisko slúži športovej verejnosti pod dohľadom správcu, ktorý zabezpe
čuje jeho prevádzku i nevyhnutnú údržbu.

10. ročník šachového turnaja
o pohár primátorky mesta

Dňa 10. júna 2017 zapálení 
priaznivci šachu hrali o pohár pri-
mátorky mesta. Skúsenejší odo-
vzdávajú svoje cenné poznatky 
mladším už celé roky a tým zabez-
pečujú dlhoročnú tradíciu tohto 
obľúbeného podujatia. 

Turnaj o pohár primátorky Ra
jeckých Teplíc skončil úspechom hrá
čov domáceho oddielu:

1. miesto František Vrána, 

1. miesto seniori Peter Hlaváč, 
1. miesto ženy Dominika Tomčí-
ková.

Informácie



– 6 – www.rajecke-teplice.sk

Už po 17-krát sa v centre 
Rajeckých Teplíc uskutočnilo cyk
listické kritérium, ktoré bolo súčasťou 
Slovenského pohára všetkých kategó
rií a teda sa tu opäť zišla zaujímavá 
konkurencia. V sobotu 26.8.2017 
odštartovalo kritérium o 12.00 hod. 
detskými pretekmi. Jedno smelé 
dievčatko s rokom narodenia 2016 
absolvovalo trať o dĺžke len asi štvr
tinu okruhu. Hneď po tejto najmladšej 
účastníčke išla  podstatne početnejšia 
26 členná skupina dievčat a chlap
cov predškolského veku na polovicu 
okruhu. Celkom v týchto pretekoch 
štartovalo 61 detí, z toho polovica 
z Rajeckých Teplíc a blízkeho okolia. 
Následne po krátkej pauze prišli na 
rad samotné preteky slovenského po
hára, ktoré odštartovali mladší žiaci. 
Ihneď po nich išli žiačky vo vlastných 
pretekoch. Postupne mali svoje štarty 
kategórie starších žiakov a kadetiek, 
kadetov, junioriek a žien, juniorov 
a na záver aj mužov kategórie Elite. 
V konkurencii z celého Slovenska 
sa nestratili ani pretekári z „liahne“ 
Michala Vyšňu z Rajeckých Teplíc, 
ktorí jazdia za CyS – Akadémiu Petra 
Sagana. Medzi kadetkami bola naj
lepšia Viktória Knapcová z Rajeckých 
Teplíc. Ema Knihová z Poluvsia bola 
v tejto kategórii siedma. Miriama 
Čišecká a Terka Ciriaková, obe z R. 
Teplíc, boli 4. resp. 6. medzi žiač
kami. Medzi mužmi Tomáš Person, 
tiež z R. Teplíc rovnocenne jazdil 
s profesionálmi z Dukly B. Bystrica 
a obsadil krásne 5. miesto. Pritom 
má ešte len 19 rokov a v kategórii 
mužov jazdí prvý rok. Už stihol re
prezentovať SR v kategórii U23 na 
Majstrovstvách Európy na ceste aj 
na dráhe. CyS – Akadémia Petra 

Cyklistické kritérium „Rajecké Teplice 2017“
Sagana ďakuje všetkým dobrovoľ
níkom, ktorí  pomohli s organizá
ciou tohto pekného cyklistického 
podujatia a taktiež zamestnancom 
nášho mesta za pomoc pri prípra
ve kritéria. Preteky sa uskutočnili 
vďaka výraznej finančnej podpory 
mesta Rajecké Teplice. Poďakovanie 
patrí aj všetkým sponzorom, kto
rými boli hotel Skalka, Mon Cafe, 
Koratex, Libex, UNI - JAS, Kebab 
House, COOP Jednota Rajecké 
Teplice, Lekáreň Mária, Drogéria 
Remenec, Energodata, Cukráreň 
Bena, rodina Mičurová a taktiež 
partnerom CyS – Akadémie Petra 
Sagana, ZVL Slovakia, Spinazze, 
Tacx, Citroen, Sunroot, Sportful 
a Specialized.

Z výsledkov kritéria „Rajecké 
Teplice 2017“:

Ml. žiaci: 1. J.Vrbík (Kaktus 
bike Bratislava) 13 bodov, 2. 
M.Schwazbacher (ŽP Podbrezová) 
13 b., 3. S.Novák (Kaktus bike 
Bratislava) 5 b.

Žiačky: 1. T.Kurnická 13 bodov, 2. 
J.Benčová 10 b., 3. A.Hodásová 6 b., 
4. M.Čišecká (všetky CyS-Akadémia 
P.Sagana) 5 b., 5. S.Bodoríková 
(EPIC Dohňany) 2 b., 6. T.Ciriaková 
(CyS-Akadémia P.Sagana) 1 b.

St. žiaci: 1. M.Svrček 31 bodov, 
2. J.Slivka (obaja CyS-Akadémia 
P.Sagana) 17  b., 3. L.Kunštár (ŽP 
Podbrezová) 6 b.,

Kadetky:  1 .  V .Knapcová 
(CyS-Akadémia P.Sagana), 2. 
H.Horváthová (PROefekt team), 
3. Z.Michaličková (CyS-Akadémia 
P.Sagana), 4. V.Zelinová (Žiar n/
Hronom), 5. V.Podoláková, 6. 
E.Knihová (obe CyS-Akadémia Petra 
Sagana),

Kadeti: 1. M.Černek 24 bodov, 2. 
T.Kamenský (obaja Žiar n/Hronom) 
23 b., 3. V.Vavrinec (Dubnica n/
Váhom) 13 b.,

Juniorky a ženy: 1. A.Pavlendová 
(Dukla Bratislava), 2. L.Hanesová (CK 
B.Bystrica), 3. J.Hrtánková (Finančné 
centrum),

Juniori: 1. T.Meriač 35 bodov, 
2. M.Blaško (obaja CyS-Akadémia 

P.Sagana) 28 b., 3. L.Kubiš (ŽP 
Podbrezová) 13 b.

Muži:  1.P.Tybor 31 bodov, 2. 
M.Mahďar (obaja Dukla B.Bystrica) 
26 b., 3. F.Vančo (Inter Bratislava) 17 
b., 4. F.Taragel (CT Firefly) 13 b., 5. 
T.Person (CyS-Akadémia P.Sagana) 
12 b.

Najmenší pripravení na štart

90. výročie DHZ Rajecké Teplice

Letné slávnosti 2017 – 
Dara Rolins zaplnila námestie

Úspech mala aj kapela AYA

Kultúrne leto 2017

Informácie
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Z činnosti mestskej polície

Triedime odpad z našich domácností

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

dispeèingov 
a elek tric kých staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Hodžova 20

–  monitorovanie dodržiavania 
zákona o chove a držaní psov, 
následne boli udelené sankcie 
pri zistenom porušení v celkovej 
hodnote 120, EUR,

–  v autocampingu Slnečné skaly 
boli MsP kontrolovaní turisti, ktorí 
svojím správaním vzbudzovali 
verejné pohoršenie. Priestupok 
bol doriešený v zmysle zákona blo
kovou pokutou vo výške 20 EUR,

– na základe platného VZN č. 
3/2013 o úprave podmienok 
predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov na území 
mesta Rajecké Teplice, prísluš
níci MsP vykázali z námestia 
podnapité osoby, ktoré nereš
pektovali tento zákaz,

– hliadka MsP riešila narušova
nie verejného poriadku skupinou 
bezdomovcov v priestoroch au
tobusovej a železničnej stanice,

– príslušníci MsP riešili 62 priestup
kov proti plynulosti a bezpečnosti 
cestnej premávky. V blokovom 
konaní boli uložené pokuty v cel
kovej výške 240,- EUR.

– V rámci svojej činnosti príslušníci 
mestskej polície denne moni
torujú verejné priestory mesta 
prostredníctvom kamerového 
systému, ktorý pozostáva z 21 
kamier.

 Snahou mestskej polície je 
systémom objektívnej zodpoved
nosti priebežne riešiť nesprávne 
parkovanie nediscipl inovaných 
vodičov v záujme zabezpečenia 
plynulosti a bezpečnosti cestnej 
premávky v zmysle zákona a to 
najmä na problémových úsekoch 
ul. Súľovského, Kuneradskej cesty 
a na ulici Osloboditeľov pri vinárni 
Skala.

Vážení spoluobčania,

dávame Vám do pozornosti 
niekoľko zásad, ktoré je potrebné 
dodržiavať pri triedení odpadu:
- plasty + obaly od mlieka a džúsov 

zberáme neznečistené (preplách
nuté alebo očistené od zvyškov 
napr. potravín, čistiacich pro
striedkov a pod.) a stlačené 
– PET fľaše a obaly od mlieka 
a džúsov,   

 do modrých kontajnerov na pa
pier nepatrí mokrý a znečistený 
papier, plienky a hygienické po
treby, 

 do zelených kontajnerov na sklo 
nevhadzujeme porcelán, kerami
ku a zrkadlá,

- hnedé kontajnery sú určené iba 
pre kovový odpad – stlačené ple
chovky, očistené konzervy, alo
bal, kovové výrobky a súčiastky.

Drobný stavebný odpad sú ob
čania povinní odovzdať na skládke v 
Šuji. K tomu je potrebná sprievodka 

odpadu, ktorú si možno vyzdvihnúť 
na MsÚ, oddelenie správne. 

Zelený odpad zo záhrad spolu s 
kuchynským odpadom sa zhodnocuje 
na domácich kompostoviskách alebo 
v kompostéroch. 

Veľkokapacitné kontajnery, ktoré 
sú občanom k dispozícii dvakrát do 
roka, sú určené pre objemný odpad, 
ako sú koberce, nábytok, matrace 
a pod. Zakázané je do nich vhadzo
vať odpad, ktorý separujeme - sklo, 
papier, plasty, kovy, elektroodpad 
(televízory, počítačovú techniku, 
elektrospotrebiče), batérie, akumu
látory, stavebný odpad a bioodpad. 

Zber použitých jedlých olejov 
a tukov  pre občanov sa uskutočňu
je vždy v poslednú stredu v mesiaci 
v čase od 15,00 do 16,30 hod na 
prevádzke oddelenia technických 
služieb mesta na ulici Kuneradská 
cesta v Rajeckých Tepliciach. Jedlé 
oleje a tuky možno odovzdať v uza-

vretých plastových fľašiach alebo sa 
prelejú do zbernej nádoby. 

Triedenie odpadu by sa malo od
raziť na zníženom množstve odpadu, 
ktorý končí v smetných nádobách. 
Obsah smetných nádob sa začne 
pri vývoze prostredníctvom povere
ných zamestnancov mesta náhodne 
kontrolovať. V prípade zanedbania 
povinnosti pri triedení odpadu sa ob
čan dopúšťa priestupku, za ktorý mu 
hrozí pokuta do výšky 1.500,- eur. 

Zákaz čiernych skládok 
zeleného odpadu

Mesto Rajecké Teplice upozorňu
je občanov na prísny zákaz vytvárania 
čiernych skládok zeleného odpadu  na 
brehoch vodných tokov, v ich blízkosti 
alebo inde na verejných priestran
stvách. Uvedené sa týka najmä ob
čanov bývajúcich na uliciach Lúčky, 
Karola Kašjaka, Kuneradská cesta, 
30. apríla, Riečna, Osloboditeľov, 
M.R. Štefánika a Zábrežná. Rovnako 
sa zakazuje likvidovať tento odpad 
spaľovaním na voľnom priestranstve. 
Do ovzdušia sa pri spaľovaní konárov, 
lístia, suchej trávy a rôzneho odpadu 
zo záhrad dostávajú škodlivé látky, 
ktoré poškodzujú zdravie ľudí najmä 
v mieste spaľovania a v jeho bez
prostrednom okolí. Odpad zo záhrad 
je potrebné zhodnocovať na domá
cich kompostoviskách. V najbližšom 
období mesto zintenzívni kontroly nad 
dodržiavaním príslušných ustanovení 
zákona o odpadoch.

Informácie
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Zákaz spaľovania 
odpadu 

Na začiatku vykurovacej sezó-
ny upozorňujeme občanov, že je 
zakázané vykurovať rodinné domy 
alebo iné nehnuteľnosti odpadom 
napr. drevným, ktorý je impreg-
novaný alebo ošetrený náterom, 
prípadne vykurovať iným druhom 
odpadu. 

V mieste spaľovania sa kon-
centrujú znečisťujúce látky, ktoré 
môžu vážne poškodzovať ľudské 
zdravie. 

Komunitný plán sociálnych 
služieb Mesta Rajecké Teplice 

na roky 2018 – 2024

Mesto v spolupráci s komisiou 
sociálnych vecí, kultúry, vzdeláva
nia, športu, mládeže a verejného 
poriadku od apríla 2017 pripravuje 
komunitný plán sociálnych služieb 
(KPSS)  mesta. Za účelom zistenia 
potrieb občanov v sociálnej oblasti 
bolo do domácností doručených 960 
dotazníkov. 

Z celkového počtu doručených 
dotazníkov sa vrátilo 52 dotazníkov. 
Výsledok zisťovania je spracovaný 
v KPSS, ktorého návrh je zverejnený 
na webovej stránke mesta.

Zároveň vyzývame občanov 
k pripomienkovaniu tohto mate-
riálu v termíne do 31. 10. 2017. 
Pripomienky je možné odovzdať do 
schránky, ktorá sa nachádza v bu-
dove MsÚ na prízemí vľavo pred 
schodiskom na prvé poschodie.

Deň Zeme – 
poďakovanie

Počas tohtoročného Dňa 
Zeme a čistenia Rajčianky 
v rámci akcie „Čivorado“ 
sa na území nášho mesta 
vyzberalo spolu 1,9 ton od-
padu. 

Všetkým účastníkom, 
ktorí podporili dobrú vec, 
touto cestou mesto ďakuje.

V mesiaci august sme ukončili 
projekt na podporu a rozvíjanie 
bezpečného prostredia pre deti v 
kríze. Projekt podporila Nadácia 
pre deti Slovenska z nadačného 
fondu Deti v bezpečí.

Projekt sa zameriaval na podporu 
vytvorenia bezpečného prostredia v 
rodinách detí, ktoré sú z minulosti po
značené rôznymi traumami alebo sa 
v krízovej situácii práve nachádzajú. 
Pomocou odborných programov sme 
sa preto snažili pomôcť vytvoriť medzi 
dieťaťom a rodičom pevný vzťah. V 
rámci projektu sme pravidelne re
alizovali stretnutia Filiálnej terapie, 
ktorú sme nadstavili o Terapiu hrou 
a pravidelné psychologické poraden
stvo. Z projektu sa nám tiež podarilo 
nakúpiť vybavenie hrovej miestnosti 
a psychologické testy pre deti. 

Počas projektu sme mali možnosť 
vidieť napredovanie detí i matiek. 
Napríklad pri matke, ktorá mala ťaž
šiu komunikáciu so svojím dieťaťom 
sme na konci projektu zaznamenali 
pozitívnu zmenu. Počas hrových pol
hodiniek sa dieťa s matkou nechcelo 
hrať. Na záverečných stretnutiach 
už však matku zavolalo k sebe, aby 
bola blízko počas hry. Na matkách 
i deťoch sme mali celkovo možnosť 
pozorovať, že sa zlepšili ich rodičov
ské zručnosti, posilnil sa ich vzťah, 
navzájom kooperovali a spoločná 
hra im robila radosť. Pocit bezpečia 
u detí podporil rozvoj sebaúcty, se
bavedomia a vzájomného rešpektu 
detí a matiek. 

Pre deti v kríze sme vytvorili bezpečné prostredie
„Teším sa, že deti nadobudli po

cit istoty a bezpečia, že ich túžby a 
myšlienky sú chránené. Aj napriek 
prvotným zábranám sa napokon deti 
otvorili a hovorili o svojich snoch, ale 
aj trápeniach,“ uviedla Mgr. Klára 
Baránková, psychologička. Pri práci 
s deťmi je veľmi dôležitou spolupráca 
s rodičmi, ktorí predstavujú najdôle
žitejšie osoby v životoch detí. Snažili 
sme sa nachádzať spoločné záujmy 
a možnosti využívania spoločného 
času rodičov a detí, skúmali sme 
jednotlivé osobnosti a hľadali spo
ločné prieniky, ktoré by vzťah medzi 
rodičom a dieťaťom stmelili. Rodičom 
sme tiež ponúkali možnosti riešenia 
výchovných problémov, s ktorými sa 
na nás obrátili. 

Nezisková organizácia Áno pre 
život vznikla v roku 1998 za účelom 
pomoci tehotným ženám v núdzi a 
matkám s deťmi – obetiam domáceho 
násilia. Organizácia získala za svoju 
činnosť v oblasti sociálnej práce a 
inklúzie zraniteľných skupín obyva
teľstva viacero ocenení z verejného 
i súkromného sektora.

Realizujeme projekt podporený 
z nadačného fondu Deti v bezpečí 
poisťovne Kooperativa

Projekt podporila Nadácia pre 
deti Slovenska z nadačného fondu 
Deti v bezpečí.

Informácie
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Rok ubehol ako voda a začí-
na sa nový školský rok. Uplynulý 
školský rok 2016/2017 bol už od jeho 
začiatku plný zmien. Okrem nových 
detí nám pribudla aj nová trieda, čím 
sa stala naša materská škola už päť 
triednou. Privítali sme medzi sebou 
dve nové pani učiteľky. Od októbra 
pracovalo v celej materskej škole 
šesť krúžkov - výtvarný, tanečný, 
dramatický, náboženský, krúžok Lego 
Dacta a krúžok anglického jazyka pod 
vedením našich pani učiteliek a dvoch 
lektoriek. Pravidelne sa zúčastňujeme 
najmä výtvarných súťaží, prezentu
jeme práce našich detí v detských 
časopisoch.

Celý rok majú deti v našej mater
skej škole pripravený bohatý program. 
Nielen zaujímavé formy výchov
no-vzdelávacej činnosti ale aj rôzne 
akcie ako divadlá, hudobno-drama
tické predstavenia, výlety, športové 
akcie a exkurzie. Spolupracujeme 
s okolitými materskými a základnými 
školami, s ktorými sa spoločne zúčast
ňujeme najmä kultúrno-poznávacích 
akcií. Jednou z takých bol koncert 
Smejko a Tanculienka, ktorý sa konal 
vo veľkej sále Mestského úradu hneď 
v úvode školského roka. Nezabúdame 
aj na našich bývalých škôlkárov, kto

rých sme navštívili v Základnej škole 
v Rajeckých Tepliciach a Stránskom. 

V spolupráci s našimi milými ro
dičmi sme ako každý rok vytvárali 
krásne výrobky prostredníctvom tvo
rivých dielní.

Novinkou v tomto roku boli 
Vianočné tvorivé dielne, z ktorých 
výrobky sme predávali na Vianočných 
trhoch. Získané finančné prostried
ky sme rozdelili pani učiteľkám a tie 
ich použili na vybavenie jednotlivých 

tried. Pri realizácii akcií pre deti 
spolupracujeme najmä so zriaďo
vateľom Mestom Rajecké Teplice, 
s Dobrovoľným hasičským zborom, 
s  5. plukom špeciálneho určenia 
Jozefa Gabčíka, autoškolou Samek, 
psovodmi Policajného zboru v Žiline 
a Záchrannou službou.

Spomedzi všetkých akcií by som 
rada spomenula najmä tradičný špor
tovo-branný deň, ktorý každoročne 
organizujeme v areáli našej MŠ.

Veľkým zážitkom pre deti bol 
výlet na farmu Bardy v Jasenovom. 
Cestovali sme vláčikom, videli sme 
množstvo domácich a exotických 
zvierat.

Školský rok sme ukončili matu
ritou predškoláka a do základných 
škôl nám odišlo 28 detí a zároveň 
sme prijali rovnaký počet nových 
kamarátov.

Počas prázdnin sme vynovili 
jednotlivé triedy a vymaľovali trie
du Modrých motýlikov. Prázdniny 
pomaly končia a my sa už tešíme 
na nových kamarátov. Zároveň 
prajeme prváčikom úspešný štart 
do nového školského roka.

          PhDr. Zuzana Chvojková
          riaditeľka MŠ

Zo života materskej školy

Informácie
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KNIHA, KTORÚ BY MAL VLASTNIŤ KAŽDÝ POLUVSAN

POLLUX - Hudobná skupina z 
Poluvsia, ktorú netreba obzvlášť 
predstavovať ani starším ročníkom. 
Jej vznik sa spája s dňom 28. mája 
1977, kedy Pollux oficiálne začal hrať 
a ponúkať hudobnú produkciu v zo
stave šiestich muzikantov: Miroslav 
Bušík, Bohumil Piala, Anton Knapec, 
Milan Brodňan, Peter Bušík a Miroslav 
Jančúch. Aj keď sa rokmi zostavy 
menili, s niekoľkými prestávkami sa 
kapela „dožila“ svojho 40. výročia za
loženia. Starší muzikanti neustále aj 
počas aktívneho hrania odovzdávali 
svoj kumšt muzikantského umenia 
mladšej generácii a vždy sa našli tí, 
ktorým záležalo na tom, aby Pollux 
naďalej existoval. V súčasnosti od 
roku 2014 funguje vo svojej siedmej 
formácii, v ktorej pôsobia: Ľubomír 
Mazák ml., Matej Knapec, Jaroslav 
Jasenovský, Tomáš Majerčík, Juraj 
Knapec ml. a Martina Žovincová. 

Oslava 40. výročia založenia 
Polluxu sa uskutočnila 27. mája 
2017, teda takmer na deň presne 
od svojho vzniku. Súčasná 
zostava Polluxu pripravila 
pre Poluvsanov, hostí, muzi
kantov a priateľov bohatý 5 
hodinový program. Otvorila 
ho kapela HappyDay, ktorú 
v rámci ZUŠ Rajec nacvičuje 
bývalý člen Polluxu Jaroslav 
Jankech. Predstavil sa aj mla
dý talentovaný akordeonista 
Daniel Vdovičík. Najväčším 
prekvapením bolo vystúpenie 
zakladajúcich členov Polluxu 
v plnej zostave, ktorý odohrali 
takmer hodinový koncert ľu
dových piesní a hitov, ktoré 
boli typické pre hudobnú scé
nu z konca 70. rokov. Ďalší 
koncert odohrala druhá zo
stava Polluxu, ktorá pôsobila 
v rokoch 1980-1983 v zložení: 

Dušan Knapec, Stanislav Majerčík, 
Štefan Piala, Miroslav Čanecký, Anton 
Knapec, Daniel Jankech a Emília 
Šramová, rod. Knapcová. Predstavila 
sa aj šiesta zostava, ktorá hrávala v 
rokoch 2007 - 2014 v zložení: Matej 
Knapec, Juraj Knapec ml., Ľubomír 
Mazák ml., Marián Majerčík a Peter 
Jakubík. Záverečný koncert patril 
súčasnej zostave. 

Prekvapením večera bol krst 
knihy, ktorá vznikla pri príležitosti 
40. výročia vzniku skupiny. A prečo 
by ju mal mať každý Poluvsan? 
Pretože nie je len o Polluxe. Je o 
hudobnom živote v dedine, z ktorej 
vyšlo množstvo vynikajúcich muzi
kantov a ktorí svoje umenie dodnes 
prezentujú doma aj v zahraničí. 
Píše sa v nej o ľudovej hudbe, tzv. 
husličkároch Pialovcoch, ktorí hrali 
ešte v 20. a 30. rokoch 20. storočia. 
Ďalšia kapitola patrí Dychovej hudbe 
v Poluvsí, ktorá pôsobila od roku 1948 
pod názvom „Hudobný krúžok M. 
R. Štefánika pri DHS Poluvsie“ pod 

vedením Ignáca Kianičku. Kapitola 
obsahuje mená, fotografie aj infor
mácie o slávnej dychovej hudbe. 
Nasleduje veľa zaujímavých infor
mácií o hudobných osobnostiach a 
skupinách, ktoré pôsobili do vzniku 
kapely Pollux. Boli nimi: harmonikár 
Augustín Piala, skupina Talisman, 
folklórna ženská spevácka skupina 
Poluvsianka, či skupina Dezerth, z 
ktorej Pollux vznikol. Nezabudlo sa 
ani na súčasné muzikantské osobnos
ti, súrodencov Ľudovíta Stranianka a 
Oľgu Szaniewsku, rod. Straniankovú.

Kniha je plná skvelých muzikan
tov, spevákov, desiatok vtipných zá
žitkov, príloh z rôznych rokov pôsobe
nie skupiny a historických súvislostí. 
V prípade záujmu je možné knihu v 
sume 25 eur objednať mailom na 
adrese: julia.knapcova@gmail.com 
alebo info@pollux-music.sk, prípadne 
na oddelení kultúry na Mestskom 
úrade Rajecké Teplice.

        Júlia Marcinová Knapcová
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