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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 1, február 2012

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb

Podľa § 25 zákona  č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:   
1.  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 

dňa 10. marca 2012 od 07,00 h do 22,00 h  
2. miestom konania volieb je podľa Vášho trvalého pobytu volebná 

miestnosť, ktorá je nižšie uvedená.  

Šikmá schodisková plošina V65 – inštalovaná na zdravotnom stredisku
V stredu 25. januára 2012 bola odovzdaná do užívania na zdravotnom stredisku šikmá schodisková plošina V65. 

Táto investícia v hodnote takmer 11500 Eur pomôže vozíčkarom a ľuďom, ktorí nevládzu zdolať schodisko 
na zdravotnom stredisku, dostať sa ľahšie k svojim lekárom. Kvôli možnej krádeži ovládacieho zariadenia scho-

diskovej plošiny sa ovládacie zariadenie plošiny bude nachádzať u zdra-
votných sestier lekárov. Preto pred použitím plošiny bude nutné vždy 
kontaktovať zdravotnú sestru. Ľudia, ktorí budú túto plošinu potrebovať, 
chodia k svojim lekárom väčšinou v sprievode ďalšej osoby. Je potrebné, 
aby táto osoba informovala zdravotnú sestru, že prišiel pacient, ktorého je 
potrebné previezť po schodoch plošinou. Sestra zoberie ovládacie prvky 
plošiny, nainštaluje ich na plošinu a pomôže pacientovi dostať sa pomocou 
plošiny na poschodie k svojmu lekárovi. V prípade potreby, ak pacient 
nemá vozík, je možné dať na plošinu stoličku z čakárne a pacienta na plošine 
usadiť. Ten istý postup samozrejme platí aj pri odchode od lekára.

Veríme, že táto investícia Mesta Rajecké Teplice prinesie viac spo-
kojnosti občanov pri využívaní zdravotníckych služieb v našom meste.                                                                                              
                                                                                                        – im –

Čís.    Volebný okrsok                 Rozsah                Adresa okrsku
okr.      (miestnosť)                volebného okrsku             Zapisovateľ kom. 

Mestský úrad 
Rajecké Teplice

 – veľká sála   

Mestský úrad 
Rajecké Teplice
– sobášna sieň

Kultúrny dom
Poluvsie, veľká sála    

30. apríla, Karola Kašjaka, 
Kvetná, Kuneradská cesta, 

Kúpeľný park, Lesná, 
Pionierska, Pri Bystričke, 

Rudolfa Súľovského, 
Slnečná, Školská, Veterná

1. mája, Dielnice, Dolná, 
Farská, Horná, Jozefa 

Gabčíka, Lúčky, Lúčna, 
Ľudovíta Štúra, M. R. Štefánika, 
Námestie SNP, Osloboditeľov, 

Partizánska cesta, Poľná, 
Pri Rajčanke, Rajecká cesta, 
Riečna, Stredná, Za Dielom, 

Zábrežná, Záhradnícka cesta, 
Zátočná, Žliabkova dolina

miestna časť Poluvsie

Námestie SNP 1/29
Janka Bohiníková  

Námestie SNP 1/29
Antónia Janíková

Poluvsie 
Eva Očková

1.

2.

3.

Vážení spoluobčania, milí 
čitatelia Spravodajcu.

Dostáva sa Vám do rúk prvé 
číslo Spravodajcu mesta Rajecké 
Teplice v roku 2012. 

Chceme Vám i v tomto roku 
prostredníctvom neho zabezpečiť 
informovanosť, dať priestor Vám 
čitateľom ako i skvalitniť obsaho-
vú stránku. Rozšírime redakčnú 
radu o poslancov, ktorí majú 
záujem spolupracovať na tvorbe 
Spravodajcu. Bude našou snahou 
prinášať Vám postrehy z rôznych 
oblastí života mesta, pranierovať 
a poukazovať na veci, ktoré nám 
strpčujú viac či menej život. Želáme 
si, aby Spravodajca mesta patril 
popri internetovej stránke medzi tie 
tlačové médiá, ktoré budú na jed-
nej strane výstupom navonok k ob-
čanovi, na druhej strane môžu byť 
spätnou väzbou občana vo vzťahu 
k mestu. K tomu želám redakčnej 
rade i navzájom nám všetkým veľa 
úspechov, tvorivých síl, myšlienok 
a veľa múdrych rozhodnutí počas 
celého roka.

S úctou       Peter Dobeš
                   primátor mesta
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VII. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach sa 
uskutočnilo vo štvrtok 15. 12. 2011.

–  Na zasadnutí bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie VZN č. 68 
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku 
za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké 
Teplice od roku 2012 s účinnosťou od 01. 01. 2012. 

 Zmena, na ktorú by sme chceli upozorniť je, že daň za ubytovanie sa zme-
nila na 0,9 EUR. Tiež sa zrušila vyššia sadzba dane za psa vo vnútornom 
kúpeľnom území.

–  VZN č. 69/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi s účinnosťou od 01.01. 2012, kde boli doplnené určité komodity 
podľa odporučení Najvyššieho kontrolného úradu. 

–  VZN č. 70/2011 o poplatkoch za výkony vykonávané Mestským úradom 
v Rajeckých Tepliciach s účinnosťou od 01.01. 2012. V podstate išlo o za-
okrúhľovanie pôvodných poplatkov, pretože tie  boli prerátavané zo sloven-
skej koruny a zaokrúhlené na tisíciny Eura, čo spôsobovalo problémy pri 
výpočte.

Všetky schválené VZN, ako aj kompletné znenia uznesení z mestských 
zastupitelstiev sú zverejnené na internetovej stránke mesta Rajecké 
Teplice: www.rajecke-teplice.sk

Aktuality – stretnutia – prijatia – rokovania

–  výročná členská schôdza DHZ Poluvsie
– rokovania MsZ, posledného v roku 2011, schvaľovanie rozpočtu mesta na 

rok 2012
– rokovanie o vytvorení oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká 

dolina v zmysle nového zákona na podporu CR
– účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu Regiontour Brno-CZ a Slova-

kiatour Bratislava
– prerokovanie zápisu zo záverečnej kontroly SORO zo ŽSK pred realizáciou 

záverečnej platby - rekonštrukcia námestia v Rajeckých Tepliciach
– zasadanie SOÚ a prerokovanie vyúčtovania SOÚ za rok 2011 za účasti 

starostov členských obcí SOÚ Stránske, Kunerad, Kamenná Poruba, 
Rajecké Teplice

– účasť primátora na VČS DHZ Rajecké Teplice 
– prerokovanie organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 

podľa časového harmonogramu
– zvolanie členov volebných komisií, zloženie sľubu členov primátorovi 

mesta, voľba predsedu a podpredsedu volebných okrskov a určenie 
zapisovateliek

– rokovanie s firmami, ktoré zabezpečujú agendu požiarnej ochrany a BOZP
– rokovanie s vedením SLK a.s. vo veci prejednania výrubu stromov pri re-

alizácii vonkajších bazénov
– oficiálne prijatie delegácie EBC European Business Congress e.V., zasad-

nutie výboru pre ekológiu a zdravotníctvo – spolupráca so SLK a.s. 
– rokovanie s VÚC vo veci členstva Obl. org. CR Rajecká dolina v Kraj. org. 

CR Žilinského kraja
– účasť na VČS Cyklistického spolku Žilina, prerokovanie cyklistických súťaží 

v roku 2012 v Rajeckých Tepliciach
– operatívne zasadanie pre zabezpečenie zimnej údržby

Poďakovanie
Mesto Rajecké Teplice a Rím-

sko-katolícky farský úrad ďakujú 
rodinám p. Jozefa Bohdala a p. 
Jaroslava Jankecha, ako aj p. 
Jozefovi Majerčíkovi z urbariátu 
Stránske za darovanie strom-
čekov, ktoré spestrili výzdobu 
v našom meste a kostole počas 
vianočných sviatkov.

Plán zasadnutí 
mestskej rady v roku 2012

 26. január 2012
 15. marec 2012
 31. máj  2012
   6. september 2012
 25. október  2012
 29. november 2012

Plán zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva na rok 2012

   2. február 2012
 22. marec 2012
 14. jún  2012
 13. september 2012
   8. november  2012
 13. december 2012

Členské schôdze hasičov

V našom meste sa v decembri 
2011 a januári 2012 konali výročné 
členské schôdze dobrovoľných hasi-
čov. Schvaľovali sa správy o činnosti, 
hospodárení, prijal sa plán hlavných 
úloh na rok 2012. Konali sa voľby 
výborov a revíznych komisií. 

V Poluvsí bol zvolený ako 
predseda p. Jozef Knapec, veliteľ 
p. Štefan Brodňan. 

V Rajeckých Tepliciach bol 
zvolený ako predseda p. Milan 
Remenec, veliteľ p. Ján Hudec.

Prajeme našim hasičom, ktorí 
majú v našom meste vyše 80 roč-
nú tradíciu, aby mali čím menej 
výjazdov k požiarom či živelným 
pohromám. Nech dobre reprezen-
tujú mesto na súťažiach a rôznych 
kultúrno-spoločenských poduja-
tiach.                                 – mv –
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VIII. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Spoločenská kronika
Narodení

Jan Macák  12. 10. 2011
Tomáš Bury  5. 12. 2011
Letizia
Alexandra Lenárdová  8. 12. 2011
Natália Rudločáková  25. 12. 2011

Manželstvo uzavreli
Róbert Baránek a
Oľga Grebáčová  21. 1. 2012

Opustili nás
Milan Sedlák 7. 12. 2011
Štefánia Kanisová 9. 12. 2011
Hviezdoslav Breburda 20. 12. 2011
Margita Černíková 28. 12. 2011
Irena Rybárová 9. 1. 2012
Mikuláš Zuber 9. 1. 2012
Oľga Frnková 26. 1 2012
Etela Sandanusová 13. 2. 2012

VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach sa 
uskutočnilo vo štvrtok 2. 2. 2012.
Poslanci na zasadnutí zmenili výnimku z dodržiavania nočného kľudu. 
Nočný kľud je v čase od 22.00 hod do 06.00 hod.
Doteraz bola výnimka z dodržiavania nočného kľudu počas Vianočných sviatkov 
a počas Silvestra. Schválením tohto uznesenia bude výnimka z nočného kľudu 
len počas Silvestra, to znamená 31. 12. od 22.00 hod. do 1.1. do 06.00 hod. 
Vychádza sa tým v ústrety občanom a návštevníkom Rajeckých Teplíc, ktorí 
sa sťažujú na obťažovanie hlukom rôznymi petardami a ohňostrojmi počas 
Vianočných sviatkov. Tu je celé znenie zmeneného článku vo VZN č. 40: 
Zmenu článku č. IV , VZN č. 40 o verejnom poriadku na území mesta Rajecké 
Teplice 

Čl. IV.
Časový rozsah nočného kľudu

1. Časový rozsah nočného kľudu na území mesta Rajecké Teplice sa stano-
vuje nasledovne: od 22.00 h do 06.00 h ráno

2. Výnimkou dodržiavania tohto VZN sú nasledujúce dni a situácie:
    – 31. december od 22,00 h do 1. január do 06,00 h ráno
    – činnosť spojená s odstraňovaním havárií a živelných pohrôm
    – činnosť spojená s poriadaním kultúrno-spoločenských, športových
    a iných podujatí poriadanými Mestom Rajecké Teplice 
 – činnosť spojená s verejno-prospešnými prácami, ak tieto nie je
    preukázateľne možné vykonať v inom čase (oprava komunikácií,
    odstraňovanie snehu a pod.)       
Ďalšie výnimky  z tohto VZN  možno udeliť v prípade odôvodnenej a naliehavej   
potreby na základe písomnej žiadosti, doručenej primátorovi mesta.
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli na nové štvorročné funkčné obdo-
bie  zvolení členovia rady školy pri ZŠ  za Mesto Rajecké Teplice a to: Peter 
Piala, Jana Bohiníková, Ing. Ján Valúch a Mgr. Branislav Babinec.

Poslanci mestského zastupiteľstva si tiež vypočuli informatívne správy o Spo-
ločnom obecnom úrade v Rajeckých Tepliciach, o podaní žiadosti na kamerový 
systém v meste a o vzniku Oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR 
Rajecká dolina. 

Poslanci na zasadnutí schválili aj finančné príspevky zložkám mesta v zmysle 
VZN č. 66 o poskytovaní dotácií pre organizácie.

Kompletné uznesenia schválené na VIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach dňa 2. 2. 2012 si môžete pozrieť na www stránke 
mesta www.rajecke-teplice.sk             – im –

Rok   2007  2008  2009  2010  2011

Narodené deti   20   30   24   20   25

Uzavreté manželstvá   27   25   20   23   18

Úmrtia   33   27   38   26   35

Počet obyvateľov 2839 2951 2936 2938 2929

Matrika informuje

Dôležité telefónne čísla:
Mestský úrad Rajecké Teplice
Sekretariát primátora: 509 90 60
Fax:  509 90 61
Prednosta:  509 90 62
Finančný referát:  509 90 63
Daňový referát:  509 90 63
Správne oddelenie:  509 90 64
Stavebný referát (SOÚ): 509 90 65
Sociálny referát: (SOÚ): 509 90 65
Odd. technic. služieb: 509 90 64
Ref. životn. prostredia:  509 90 64
Matrika:  509 90 67
Odd. kultúry a vzdel.:  509 90 68
Knižnica:  509 90 68
Mestská polícia:   509 90 66
                               0918 615 253
                               0918 615 254
Dispečer zim. údrž.:  0907 064 148
Centrum voľn. času:  0917 432 331
Materská škola:  54 93 879 
MŠ -  trieda v Poluvsí:  54 93 712
Základná škola:  54 93 585 
  54 93 505
Školská jedáleň:  54 93 502
Farský úrad:  54 93 504 
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Pietne miesta – poznajme a chráňme ich

Prvým z nich v našom meste je Pamätník obetiam 
1. svetovej vojny (1914 – 1918). Stojí pred Kostolom 
Nanebovzatia Panny Márie. Návrh vypracoval staviteľ 
Nicoletta, ktorý je aj autorom kostola. Pamätník bol po-
stavený v r. 1923 z prostriedkov 6 obcí v našom okolí, 

z ktorých sa muži z vojny domov nevrátili. Na Pamätníku je 
82 mien: Rajecké Teplice - 6, Poluvsie - 5, Stránske - 22, 
Kamenná Poruba - 22, Kunerad - 11. Latinský nápis na 
Pamätníku „Prv Patri et Libertate“- Za vlasť a slobodu 
vystihuje, za čo obetovali svoje mladé životy. Pamätník nám 
pripomína, že vojna je veľké zlo a mierový život si treba 
vážiť. Pred Pamätník v máji 1945 z rozhodnutia miestnych 
inštitúcií pochovali rajecko-teplického rodáka, aktívneho 
účastníka SNP Rudolfa Súľovského. Jeho umučené telo 

sa našlo spolu s ďalšími šiestimi povraždenými v hrobke 
Szel na Židovskom cintoríne v Žiline.
Na teplickom cintoríne máme 2 hroby, ku ktorým ne-
chodia príbuzní, lebo o mieste posledného odpočinku 
ich drahých nevedia. Je to hrob neznámeho partizána, 
ktorého mŕtve telo našli v priestoroch parku a v tajnosti 
ho pochovali (1944).
Ďalší hrob je miestom posledného odpočinku 31 
mužských tiel, pozvážaných z okolitých hôr niekedy 
v lete 1945. Každý z nich mal niekoho, kto po skončení 
vojny márne čakal. Pri svetle sviečok, ktoré tu zapaľuje-
me, posielame v mysli odkazy ich príbuzným, že o miesto 
odpočinku ich drahých je dôstojne postarané. Rovnako 
veríme, že aj o hroby našich občanov - partizánov (K. 
Kašiak, V. Rýpala, H. Wald, K. Palica), ktorí padli pri 
boji o Strečno (1944) a pochovali ich na cintoríne v obci 
Lipovec pri Martine, je rovnako dobre postarané. Miesto 
posledného odpočinku v hromadnom hrobe 16-tich 
partizánov na Fačkovskom sedle je aj odpočinkom  
nášho občana Jozefa Burdiaka.
Všetci, čo takto obetovali svoje životy, si od nás zaslúžia, 
aby sme ich pamiatku ctili. Upravenosť pietnych miest je 
tiež vizitkou našej vyspelosti a kultúrnej úrovne. Akékoľvek 
poškodzovanie a neúcta sú odsúdenia hodné.
Starostlivosť o pietne miesta v Rajeckých Tepliciach 
prevzala Únia žien Slovenska za podpory mesta Rajecké 
Teplice.               Mgr. V. Vitková, ZO Únie žien

MUDr. Július De-Riggo v našom Senior klube
Naši úspešní spoluobčania !

V decembri sme na MsÚ privítali MUDr. Júliusa De- 
Riggu, ktorý prijal pozvanie Senior klubu na besedu so 
spoluobčanmi.

Prišiel medzi nás priateľský, usmievavý človek, ktorý 
má mnoho pekných spomienok na detstvo a školské roky 
v Rajeckých Tepliciach, aj niektoré bolestné.

Dnes je to výnimočný neurochirurg, prednosta oddele-
nia neurochirurgie vo Fakultnej nemocnici v Martine ktorú 
zakladal. Je úspešný a uznávaný nielen na Slovensku 
ale aj vo viacerých štátoch EÚ. Má za sebou jedinečné 
a úspešné operácie. Technika jeho operácií je náročná, 
vyžaduje celého človeka, zložité technické zariadenie 
a veľa času. Tým viac si vážime, že svoj vzácny, voľný 
čas obetoval p. primár aj nám, svojim bývalým spoluob-
čanom. Ochotne a odborne odpovedal na všetky otázky 
prítomných. Viacerých mal ešte v živej pamäti.

Veľmi si ceníme jeho ochotu a úprimne  ďakujeme. 
Želáme zdravie a ďalšie úspešné roky.

V budúcnosti chceme pozvať aj ďalších výnimočných 
spoluobčanov, rodákov. Pán primár MUDr. De-Riggo bol 
prvý a bola to dobrá voľba. Potvrdil to priaznivý ohlas 
tých, čo si našli čas, aby tohto vzácneho človeka vypočuli 
a poznali.

                               Za Seniorklub Eliška Smiešková

– počet vypožičaných knižných titulov: 1903
– počet vrátených knižných titulov: 1919
– počet vypožičaných periodík: 293
– prezenčné výpožičky: 288
– celkový počet kníh: 6282
– počet aktívnych používateľov knižnice: 387
Návštevníci knižnice spolu 
(vrátane všetkých služieb knižnice – internet, kopírovanie, 
kultúrne podujatia – besedy, exkurzie...): 670
Prírastok knižničných jednotiek:
darované knihy 216, zakúpené knihy 50.
Príjmy: prihláška čitateľa, upomienka, kopírovanie, in-
ternet: 279,23 Eur
Výdavky: nákup kníh, časopisov, iné výdavky: 764,98 Eur
Mestská knižnica Rajecké Teplice chce oznámiť čita-
teľom, že v mesiaci marec bude bezplatný čitateľský 
preukaz. Ako už vieme, marec je mesiac knihy, preto 
sa môžete bezplatne zaregistrovať. Deti, ktoré ešte 
nevedia čítať, sa môžu zúčastniť súťaže o vymaľovanie 
najkrajšieho obrázku. Obrázky na vymaľovanie dostane-
te v Mestskej knižnici v Rajeckých Tepliciach. Najkrajšie 
obrázky budú odmenené peknými darčekmi. Pozývame 
všetkých veľkých i malých. Súťaž sa uskutoční od 1. 3. 
2012 do 30. 3. 2012. Vyhodnotenie súťaže bude v stredu 
4. 4. 2012. Tešíme sa na vašu účasť                      .-eo-

Štatistika Mestskej knižnice R. Teplice za rok 2011
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Rajecké Teplice,aut.st.
Platí od: 11. 12. 2011

ODCHODY AUTOBUSOV
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13:34

�
14:37

�
15:04

15:39
�m

16:17
�

16:42
a

16:58
�

17:45 18:25
�

19:00 20:00 21:30
�

22:55
1Komárno,aut.st.

6:35
f40

4Kunerad,pod lie�ebným 
ústavom 4:22

�
5:45

b
6:45

�
7:12

�
7:35

�
7:42

c
8:30

�
9:10

�
11:27

�
11:41

a
12:37

�
13:45

�

15:01
�

15:15
a

16:15
�

17:43 19:26
4Kunerad,Z�

7:10
�

10:00
�

13:20
�

14:00
�

14:30
�

23:04
�

1Nitra,AS
14:08

�f14
16:25

N
16:25

f14
17:20

�f32

1Prievidza,�el.st.
8:55 9:54

bf51
11:20

�
14:25 18:10

f49
19:53

f50

1Rajec,Kostolná ul.
6:55

�w
7:20

�
9:18

�
10:20

�
10:30

�
11:00

�
12:12

c
12:32

�
13:15

cm
14:20

�
14:55

cm
16:03

�

1Rajec,Kostolná ul.
 cez Jasenové 7:30

�

1Rajec,Kostolná ul.
 cez Zbý�ov 11:21

b

1Rajec,Kostolná ul.
 cez Zbý�ov a Jasenové 6:35

�
7:00

c
7:10

�
8:51

a
9:00

�
9:47

�
10:30

�
17:02

�
19:46

�
19:46

a
22:55

1Rajec,�el.st.
5:36

�
13:16

�
13:50

c
14:04

�
14:25

�
17:47

�m

1Rajec,�el.st.
 cez Zbý�ov a Jasenové 5:20

�
7:10

�m
13:36

�
16:05

�
21:35

�

1Rajecká Lesná,Jednota
14:55

a
18:54

�

4Rajecké Teplice,Z�
7:15

c

2Stránske,po�.zbrojnica
4:50

�
6:37

c
7:42

�
12:40

a
14:45

a
18:55

a
18:55

�
22:51

�

1�uja,kone�ná
6:50

c

1Zby�ov,ObÚ
6:40

a

b -premáva v PO-SO,nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11., a 17.11.
� -premáva v nede�u a 24.12., 26.12., 6.1.,6.4.,9.4., 1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
� - prem.v PO-PI, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
N - premáva v posledný de� víkendu alebo �k.prázd. pred d�om �k.vyu�ov.
a - prem. v SO-NE a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
g - premáva denne okrem soboty a premáva aj 24.12.,1.9.,15.9. a 17.11.
� - premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11.,
f32 -nepremáva 18.12.-14.1., 8.4.,1.7.-15.9., ide tie� 10.4.
f49 -nepremáva 24.12.-26.12., 31.12., 1.1., 6.4.-8.4. 

m -zrýchlený spoj  
� -premáva v nede�u
f14 - nepremáva 27.12.-5.1.  
f51 -nepremáva 27.12.-31.12.  
f50 -nepremáva 24.12.-1.1., 6.4.-8.4.  
w - premáva po�as �kolských prázdnin  
f40 -nepremáva 24.,25.,26.12.2011 a 8.4.2012  
c - premáva len v d�och �kolského vyu�ovania  

EMTEST - software

CESTOVNÝ PORIADOK
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ODCHODY AUTOBUSOV

Zo zastávky: Rajecké Teplice,aut.st.
Platí od: 11. 12. 2011

Cestujete s podporou 

INFO:nonstop info asistent 12 111, www.cp.sk

�ilinského samosprávneho kraja

SAD �ilina, a.s.

2�ilina,AS
4:41

�
4:49

�
5:05

c
5:05

�w
5:11

a
5:15

�
5:27

�
5:30

�
5:45

�
5:48

�
6:13

�w
6:16

�

6:20
c

6:25
�

6:46
�

7:00
�

7:05
a

7:06
�

7:10
bf51

7:19
�

7:25
cm

7:25
�wm

7:31
a

7:33
c

7:50
�m

7:56
�

8:00
�

8:14
�

8:14
�m

8:20
�

8:22
�

8:28
�

8:50
�

9:08
rk

9:14
�

9:45
�

9:50
�

9:58
�

10:20
�

10:55 11:20
�

11:30 11:40
�

12:36
�

12:59
�

12:59
�

13:05
b

13:10
�

13:10
a

13:30
c

13:55
�

14:00
�f14

14:00
N

14:00
c

14:22
c

14:25
�

14:52
�

14:53
�

14:57
�

15:38
f49

15:45
�f32

15:46 15:46
b

15:52
�

15:52
�

16:29
a

16:35
�w

16:40
�

16:48
�

16:52
a

16:55 17:05
�

17:25
a

18:13
f50

18:29
�

18:40
f40

18:45
�

21:00
2�ilina,AS

 cez Stránske 6:45
c

7:30
�w

7:32
c

9:00
�

10:35
�

12:30
�

13:55
�

15:30
�

17:40
�

b -premáva v PO-SO,nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11., a 17.11.
� -premáva v nede�u a 24.12., 26.12., 6.1.,6.4.,9.4., 1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
� - prem.v PO-PI, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
N - premáva v posledný de� víkendu alebo �k.prázd. pred d�om �k.vyu�ov.
a - prem. v SO-NE a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
� - premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11.,
f32 -nepremáva 18.12.-14.1., 8.4.,1.7.-15.9., ide tie� 10.4.
f49 -nepremáva 24.12.-26.12., 31.12., 1.1., 6.4.-8.4. 

c - premáva len v d�och �kolského vyu�ovania

m -zrýchlený spoj  
r -nepremáva 31.12.  
� -premáva v nede�u
f14 - nepremáva 27.12.-5.1.  
f51 -nepremáva 27.12.-31.12.  
k -nepremáva 24.,25. 12., a 8.4.  
f50 -nepremáva 24.12.-1.1., 6.4.-8.4.  
w - premáva po�as �kolských prázdnin  
f40 -nepremáva 24.,25.,26.12.2011 a 8.4.2012  

EMTEST - software

  126   �ilina - Rajec a spä� � Samoobslu�ný výpravný systém
km  Vlak  3550  3520  3500  3522  3502  3506  3508  3524  3510  3512  3514

0 �ilina 120,127,180  4 13 �� 5 35 �� 6 39 � 6 47 �� 9 45   12 49 � 14 24 �� 14 55 � 15 24  17 00  18 49
2 �ilina zarie�ie ��� � 5 39 � 6 43 � 6 51 � 9 49   12 53 � 14 28 � 14 59 � 15 28  17 04  18 53
5 �ilina-Solinky  4 20 � 5 43 � 6 46 � 6 55 � 9 53   12 56 � 14 31 � 15 03 � 15 32  17 08  18 57
6 Byt�ica ��� � 5 46 � 6 49 � 6 58 � 9 56   12 59 � 14 34 � 15 06 � 15 35  17 11  19 00
7 Lietavská Lú�ka �  4 25 � 5 49 � 6 52 � 7 01 � 9 59   13 02 � 14 37 � 15 09 � 15 38  17 14  19 03
 Lietavská Lú�ka  4 25 � 5 58 � 7 02 � 7 02 � 10 00   13 04 � 14 40 � 15 10 � 15 39  17 15  19 04

10 Porúbka ��� � 6 02 � 7 06 � 7 06 � 10 04   13 08 � 14 44 � 15 14 � 15 43  17 19  19 08
13 Poluvsie ��� � 6 07 � 7 11 � 7 11 � 10 09   13 13 � 14 49 � 15 19 � 15 48  17 24  19 13
15 Rajecké Teplice  4 36 � 6 10 � 7 14 � 7 14 � 10 12   13 16 � 14 52 � 15 22 � 15 51  17 27  19 16
16 Konská pri Rajci ��� � 6 12 � 7 16 � 7 16 � 10 14   13 18 � 14 54 � 15 24 � 15 53  17 29  19 18
18 Zby�ov ��� � 6 15 � 7 19 � 7 19 � 10 17   13 21 � 14 57 � 15 27 � 15 56  17 32  19 21
19 K�a�e ��� � 6 18 � 7 22 � 7 22 � 10 20   13 24 � 15 00 � 15 30 � 15 59  17 35  19 24
21 Rajec �  4 43 �� 6 21 �� 7 25 � 7 25 �� 10 23   13 27 � 15 03 �� 15 33 � 16 02  17 38  19 27

km  Vlak  3501  3503  3505   3507  3509  3521   3511  3513  3515  3517

0 Rajec  4 49 � 5 31 �� 6 34   7 38 �� 12 29 �� 13 31 � 14 13  16 10  17 44  19 31
2 K�a�e  4 52 � 5 34 � 6 37   7 41 � 12 32 � 13 34 � 14 16  16 13  17 47  19 34
3 Zby�ov  4 54 � 5 36 � 6 39   7 43 � 12 34 � 13 36 � 14 18  16 15  17 49  19 36
5 Konská pri Rajci  4 57 � 5 39 � 6 42   7 46 � 12 37 � 13 39 � 14 21  16 18  17 52  19 39
6 Rajecké Teplice  4 59 � 5 41 � 6 44   7 48 � 12 39 � 13 41 � 14 23  16 20  17 54  19 41
8 Poluvsie  5 02 � 5 44 � 6 47   7 51 � 12 42 � 13 44 � 14 26  16 23  17 57  19 44

11 Porúbka  5 06 � 5 48 � 6 51   7 55 � 12 46 � 13 48 � 14 30  16 27  18 01  19 48
14 Lietavská Lú�ka �  5 10 � 5 52 � 6 55   7 59 � 12 50 � 13 52 � 14 34  16 31  18 05  19 52

 Lietavská Lú�ka  5 11 � 5 54 � 6 57   8 00 � 12 51 � 13 53 � 14 42  16 32  18 06  19 53
15 Byt�ica  5 16 � 5 59 � 7 01   8 05 � �13 04 � 13 58 � 14 47  16 37  18 11  19 58
16 �ilina-Solinky  5 18 � 6 01 � 7 04   8 07 � 13 07 � 14 01 � 14 50  16 39  18 13  20 00
19 �ilina zarie�ie  5 22 � 6 05 � 7 07   8 11 � 13 10 � 14 04 � 14 53  16 43  18 17  20 04
21 �ilina 120,127,180 �  5 26 � 6 09 �� 7 11   8 15 �� �13 14 �� 14 08 � 14 57  �16 47  18 21  20 08

�� ide v � a ��
�� ide v � a  �
�� ide v � a �, nejde 24.XII., 1.,15.IX., 17.XI. 

�� ide 1.VII.- 31.VIII. 
�� ide v �  v období od 1.VII. do 31.VIII. 
�� ide v �, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII. 

� nie je prípoj medzi vlakmi 3513 a 609 
� nie je prípoj medzi vlakmi 3509 a 606 
� príchod 12 55 hod

126

Mestská polícia   0918 615 254
SOS    112
Hasiči   112, 150
Záchranná služba   112, 155, 16155
Polícia  112, 158
Lekárska služba prvej pomoci
pre dospelých   041 51 103 48
Lekárska služba prvej pomoci
pre deti a dorast  041 51 105 22
Linka dôvery   0800 117 878
Linka pre nezvestné deti  116 000

Poruchy el. energia   0800 159 000
Poruchy plyn   0850 111 727
Poruchy voda   041 707 17 29 
    041 700 31 50
Odťahová služba motoristom  18 123
Autoklub Slovakia Assistance 18 120, 18 123
Info vlaky + autobusy   12 111
Info tel. čísla   1181, 1180
Info tel. čísla T-Mobile   1188
Info tel. čísla Orange   1185
Poruchy T-COM   12 129

Dôležité telefónne čísla

ODCHODY VLAKOV
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Mestská polícia informuje

Parkovanie osobných motorových vozidiel počas bohoslužieb

Za uplynulé mesiace riešila Mestská polícia mesta 
Rajecké Teplice viacero priestupkov na úseku verejného 
poriadku, cestnej dopravy a ochrany majetku a osôb. 
Osobitná pozornosť sa sústreďuje pred použitím repre-
sívnych opatrení na preventívne pôsobenie hliadok MsP 
so zameraním na predchádzanie trestnej činnosti na území 
mesta prostredníctvom peších pochôdzok a motohliadok. 
Príslušníci MsP taktiež poskytovali súčinnosť pri hasení 
požiarov, pomáhali pri pátraní po nezvestných a hľadaných 
osobách, zadržali osoby riadiace pod vplyvom alkoholic-
kých látok osobné motorové vozidlá, ktoré boli následne 
odovzdané Policajnému zboru. Bola taktiež poskytnutá 
pomoc otvorením motorového vozidla bez jeho poškodenia  

osobe, ktorá si zabuchla kľúče vo vozidle, v ktorom sa na-
chádzalo malé dieťa. V rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej 
premávky boli chodcom a cyklistom namiesto blokových 
pokút bezplatne udeľované reflexné pásky.

Záverom chceme upozorniť občanov mesta – majiteľov 
psov, aby rešpektovali zákon o chove a držaní zvierat na 
území mesta. Pričinením tzv. psíčkarov sa stáva naše mesto 
smetiskom zahrnutým psími exkrementami. Upozorňujeme, 
že na uliciach Školská, Kuneradská a Lúčna sú osadené 
koše na tento odpad. Je na každom majiteľovi psa ako sa 
k tomuto znečisteniu verejného priestranstva postaví a či 
bude i naďalej ľahostajný k týmto veciam, pretože čisté 
mesto je vizitka ľudí, ktorí v ňom bývajú.                   J.V. 

Vážení občania,
počas nedeľných bohoslužieb dochádza k nesprávnemu 
parkovaniu osobných motorových vozidiel v blízkosti kos-
tola, keď vodiči parkujú na ulici Farská a Rajecká cesta 
tak, že sťažujú alebo blokujú prejazd iným vozidlám na 
týchto uliciach. Na Farskej ulici je osadená zvislá do-
pravná značka – zákaz zastavenia, kvôli bezpečnému 
prejazdu autobusovej dopravy. Vodiči však túto značku 
nerešpektujú a parkovaním na týchto miestach bránia 
hlavne v zimnom období prejazdu na autobusovú sta-
nicu. Problém vzniká aj parkovaním áut na chodníku na 
Rajeckej ceste. Parkovaním na týchto miestach, nakoľko 
je to v kopci, sa znižuje prehľadnosť a zužuje sa prejazd  
týmto úsekom cesty, čím sa zvyšuje možnosť výskytu 
nebezpečných situácií.

Mesto Rajecké Teplice už dostalo sťažnosť vedenia SAD 
na problematický prejazd Farskou ulicou počas nedeľných 
bohoslužieb.
Chceme preto požiadať všetkých vodičov, ktorí prichá-
dzajú na nedeľné bohoslužby, aby po zaplnení parkovis-
ka pred kostolom využívali na parkovanie ulice Lesná, 
Kvetná, parkovisko za zdravotným strediskom a taktiež 
parkovisko na námestí, kde je parkovanie bezplatné. Tiež 
je možné využiť parkovacie miesta na autobusovej stani-
ci. Počas najbližších týždňov bude na parkovanie počas 
nedeľných bohoslužieb dohliadať mestská polícia.  
Žiadame Vás, aby ste rešpektovali a riadili sa ich 
pokynmi pri parkovaní, aby sme neohľaduplným parko-
vaním počas bohoslužieb neznepríjemňovali cestu iným 
vodičom.                                                   Náčelník MsP

   Na začiatku nového roka sa mesto Rajecké Teplice 
pravidelne zúčastňuje prostredníctvom členstva v Euro-
regióne Beskydy na významných veľtrhoch cestovného 
ruchu.  Propagovali sme mesto na veľtrhoch REGION 
TOUR  Brno   (CZ) a ITF Slovakiatour Bratislava. 
    Na veľtrhoch cestovného ruchu sa prezentujú a po-
núkajú dovolenku cestovné kancelárie, tour-operátori 
a rôzne regióny Európy a sveta. 
   Návštevníkom sme ponúkli  materiály a informácie o 

našom kúpeľnom 
meste, jeho okolí 
ako aj o možnos-
tiach a atrakciách 
letnej a zimnej 
turistickej sezóny 
nášho kraja.                                                 
                  – mv – 

Začiatok roka 
obdobie veľtrhov cestovného ruchu

„300 m pre spoločný cieľ“

   Mesto Rajecké Teplice realizuje 
v rámci Operačného programu 
Cezhraničná spolupráca PL-SK 
2007 – 2013 projekt „300 m pre 
spoločný cieľ“. 
  Projekt je spolufinancovaný 
Európskou Úniou vo výške 85 % 
a zo štátneho rozpočtu vo výške 
10 %. Mesto Rajecké Teplice projekt 
spolufinancuje vo výške 5 %.
     Celková výška nákladov na pro-
jekt je 29 610,00 EUR, výška nená-
vratného finančného príspevku je 
25 168,50 EUR.
    V prácach sa bude pokračovať na jar, kedy dráhu čakajú 
finálne úpravy povrchu a jej okolia.
     V súčasnosti sa pracuje na príprave informatívnych 
letákov o realizácii projektu, ktoré budú distribuované 
vybraným subjektom (napr. Základná škola, CVČ, atď.) 
u nás, ale aj u cezhraničného partnera projektu – vo 
Wilamowiciach v Poľsku.                           – mz –

Regiontour Brno 2012. Na fotografii sú zástupcovia partnerských 
miest z ČR: Ing. Oľga Tkáčová starostka Městys Pozlovice p. Martin 

Štefek, starosta Dolní Benešov, RNDr. Peter Dobeš, primátor R. Teplice
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V tomto školskom roku sme otvorili 
30 krúžkov (anglický jazyk pre deti, 
konverzácie v AJ s native speake-
rom pre mládež, futsal, stolný tenis, 
hip-hopový tanečný krúžok Rebelky, 
cyklistické krúžky, pohybovo-tanečný 
krúžok Lienka, tvorivé dielne, korálko-
vanie, kuchársky krúžok, fotografický 
krúžok, šachy, turistický krúžok, KLUB 
a iné),  do ktorých sa prihlásilo približ-
ne 230 detí a mladých ľudí, pričom 
mnohí navštevujú viaceré záujmové 
útvary.

Okrem pravidelnej činnosti or-
ganizuje CVČ RT aj príležitostné 
aktivity športového, zábavného, ale 
aj náučného charakteru. V spolupráci 
s CyS Žilina sme usporiadali v sep-
tembri 2011 okresné kolo Národnej 
cyklistickej súťaže, ktorej sa aj napriek 
nepriaznivému počasiu zúčastnilo 
približne 40 detí. V decembri CVČ 
RT a ZŠ RT zorganizovalo Vianočný 
futsalový turnaj, ktorého sa zúčast-

Z činnosti Centra voľného času Rajecké Teplice
Centrum voľného času Rajecké Teplice v školskom roku 2011/2012 

začalo tretí rok svojej činnosti 

nili štyri družstvá z Rajeckej doliny 
a ktorý sponzorsky podporilo aj DTS, 
reštaurácia Meritto a Alizea – Radosť 
deťom. Od októbra sme vyhlásili tri 
umelecké súťaže, z ktorých sme dve 
už vyhodnotili (ÚSMEV a ZIMNÁ 
POHĽADNICA),  a do ktorých sa zatiaľ 
zapojilo viac ako 50 detí z Rajeckých 
Teplíc a okolia.

CVČ RT intenzívne spolupracuje 
so ZŠ Rajecké Teplice, kde sa už tra-
dične podiela na organizácii podujatí, 
ako je Mikuláš, karneval či polročná 
diskotéka. Na pôde školy sa aktívne 
zapájame aj do drogovej prevencie. 
V predvianočnom období si mohli 
deti na nepravidelných tvorivých 
stretnutiach vyrobiť vlastné ume-
lecké predmety, ktoré prezentovali 
na Vianočných trhoch v Rajeckých 
Tepliciach. Tento rok v januári deti 
po prvýkrát v spolupráci s mestom 
stavali snehuliaky na Námestí SNP 
v Rajeckých Tepliciach a dúfame, 

že sa z tohto podujatia stane pekná 
tradícia.

V tomto školskom roku pokra-
čujeme v príprave mladých ľudí na 
dobrovoľnícku činnosť, osvojené 
zručnosti si môžu vyskúšať v praxi 
pri organizácii príležitostnej činnosti, 
ale aj letného tábora. Okrem toho 
ponúka CVČ RT aj možnosť pre 
absolventov získať odbornú prax pri 
práci s deťmi a mládežou, a to vďaka 
programu ÚPSVaR.

V tomto školskom roku ešte pri-
pravujeme ďalšie umelecké súťaže, 
v marci stolnotenisový turnaj, v máji 
šachový turnaj, didaktické hry v par-
ku pre deti koncom školského roka, 
pravidelný filmový klub pre mládež, 
program drogovej prevencie, v apríli 
tvorivý týždeň v CVČ, MDD a iné. 
Všetky informácie sú priebežne 
aktualizované na stránke CVČ RT 
www.cvc-rt.sk, ako aj na facebooku.                

                                         – ac –

Nedávno sme sa rozlúčili 
s rokom 2011, prešiel mesiac ja-
nuár, napísali sa kontrolné práce 
a nastal čas hodnotenia prvého 
polroka.

Žiaci si v podobe výpisov z tried-
neho výkazu odnášali domov svoje 
polročné hodnotenie. Pre  prváčikov 
to bolo prvé „vysvedčenie“, ktoré 
si s hrdosťou niesli domov.

Zo spomínaného počtu 322 
žiakov skončilo 133 (t. j. 41,30 %) 
s vyznamenaním, 86 (26,71 %) 
prospelo veľmi dobre, 101 žiakov  
(31,37 %) prospelo a 2 žiaci (t. j. 
0,62 %) neprospeli. 

Pedagógovia udelili spolu 50 po-
chvál a dvaja žiaci skončili s dvojkou 
zo správania.

Medzi dôležitejšie udalosti 
prvého polroka spomeniem 

POLROČNÁ SÚČASNOSŤ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Základná škola v Rajeckých Tepliciach má v súčasnosti v 4 triedach prvého stupňa a 10 triedach druhého 
stupňa 322 žiakov.  O ich výchovu a vzdelanie sa stará 26 pedagogických a 6 nepedagogických pracovníkov 
a jeden externý špeciálny pedagóg.

Olympiádu so slovenského ja-
zyka, kde v obvodnom kole získala 
žiačka Martina Urbancová z IX. A 
triedy 4. miesto. 

Matematickú olympiádu, kde 
žiačka Veronika Súlovcová z IX.A 
triedy získala v obvodnom kole 
pekné 6. miesto.

V celoslovenskom testovaní 
9. ročníka KOMPARO naši devia-
taci skončili medzi prvou štvrtinou 
Slovenska a žiačka 3. ročníka 
Terézia Jenčová získala vo výtvarnej 
súťaži, vyhlásenej v Japonsku v sep-
tembri 2011 prvé miesto na svete. 
Súťaž bola vyhlásená pod záštitou 
UNESCO na environmentálnu tému.  
Naši siedmaci sa zúčastnili v dňoch 
23. 1. až 27. 1. 2012 lyžiarskeho 
výcviku v počte 41 z celkového počtu 
49 v Čičmanoch. 

Dňa 7. 2. 2012 sme zapísali 
do našej školy 18 nových prvá-
čikov.

Veríme, že aj v druhom polro-
ku nás čakajú len dobré výsledky 
a radosť detí z dobre vykonanej 
práce.

Tešíme sa na Hviezdoslavov 
Kubín vo februári a na populárnu 
prednášku, spojenú s projekciou, 
na tému VESMÍR, ako aj celodenné 
zamestnanie žiakov na tému „Zdravý 
životný štýl“, všetko v apríli 2012.

Najdôležitejšou udalosťou pre 
našich deviatakov bude celoslo-
venské testovanie T9-2012, ktoré 
sa uskutoční 14. marca 2012.  

Do ďalšieho polroka želám 
všetkým žiakom i pedagógom veľa 
zdravia a úspechov v ich práci.

     Martin Gutten, riaditeľ školy
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Informácie

Ďalšia žiadosť o dotáciu bola 
vypracovaná na základe výzvy 
Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky na činnosti spojené s bez-
pečnosťou cestnej premávky. Ak 
bude mestu tento projekt schválený, 
z dotácie budú zakúpené 2 radarové 
merače rýchlosti, 2 dopravné zrkadlá a 
dokúpené spomaľovacie prahy, ktoré 
sa osadia na území mesta Rajecké 
Teplice. Z dotácie by sa financovala 
aj kúpa príslušenstva potrebného 
pre Mestskú políciu v Rajeckých 
Tepliciach – reflexné bundy, policaj-
né sety a reflexné pásky pre chodcov 
a cyklistov.

Na základe výzvy Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky na pod-
poru aktivít v oblasti prevencie 

V predajni nájde zákazník 
darčekový tovar, ktorý vyrábajú 
zamestnanci chránených dielní 
z rôznych kútov Slovenska. Ide 
o ručne vyrobené sviečky, keramiku, 
bižutériu, medovníčky, koberčeky, 
tašky, pohľadnice, ... V obchodíku 
si zároveň môžete vypiť dobrú kávu 
alebo čaj a porozprávať sa s ľuďmi, 
ktorí v obchode pracujú. Pre náv-
števníkov mesta ponúkame možnosť 
využitia internetu. 

Viacerí sa nás pýtajú, prečo 
práve chránené pracovisko? 
A čo to vlastne znamená chrá-
nená dielňa?

Chránená dielňa a chránené 
pracovisko sú pracoviská, v ktorých 
pracuje najmenej 50 % občanov so 
zdravotným postihnutím. Postavenie 
chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska priznáva úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny na základe 

proti páchaniu trestnej činnosti 
alebo iného protiprávneho ko-
nania mladistvými osobami bola 
vypracovaná aj nasledujúca žiadosť 
o dotáciu. Zámerom dotácie je vybu-
dovanie osvetlenia multifunkčného ih-
riska, ktoré sa nachádza za Základnou 
školou v Rajeckých Tepliciach, čo by 
umožnilo lepšie využívanie tohto ih-
riska mladistvými na športovanie. 
Cieľom projektu je zabezpečiť mož-
nosť zmysluplného trávenia voľného 
času pre mladistvých aj v jesenných 
a jarných mesiacoch, kedy sa skôr 
stmieva, a tým predchádzať pácha-
niu trestnej činnosti touto skupinou 
obyvateľstva.

Poslednou žiadosťou o dotáciu 
v roku 2011 bola žiadosť na základe 

výzvy Rady vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality. Dotácia 
bola žiadaná na vybudovanie kamero-
vého systému v Rajeckých Tepliciach, 
ktorý by pomohol pri predchádzaní pá-
chania trestnej činnosti na majetku, 
pri odhaľovaní páchateľov trestnej 
činnosti a ochrane zdravia a bez-
pečia obyvateľov nášho mesta a tiež 
všetkých kúpeľných hostí, návštev-
níkov a turistov, ktorí do Rajeckých 
Teplíc celoročne prichádzajú.

Aj v roku 2012 chceme podať čo 
najviac žiadostí o dotácie z národných 
fondov, grantov a fondov Európskej 
únie. Veríme, že budeme úspešní 
a tak prispejeme k rozvoju a budo-
vaniu nášho kúpeľného mesta.

                                        – mz –

Žiadosti o dotácie z národných fondov, grantov a fondov Európskej únie
Koncom roka 2011 podalo mesto Rajecké Teplice 4 žiadosti o dotácie na realizáciu projektov. Prvým je projekt 

s názvom „Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké Teplice“, podaný na Environmentálny fond, z ktorého by 
sa v prípade schválenia dotácie financovala kúpa traktora s príslušenstvom pre oddelenie technických služieb (OTS) 
mesta Rajecké Teplice. Nová technika by výrazne prispela k skvalitneniu prác vykonávaných OTS a zabezpečila sa 
tak čistota kúpeľného mesta a ovzdušia. Mesto vlastní traktor, ako aj prídavné zariadenie na zametanie ulíc, aby 
sa udržiavala čistota mesta a ovzdušia, avšak vzhľadom na zastaranosť techniky a jej časté a nákladné opravy, by 
chcelo mesto obnoviť túto techniku prostredníctvom dotácií.

kladného posudku úradu verej-
ného zdravotníctva. V neziskovej 
organizácii Áno pre život už 14 
rokov poskytujeme pomoc ľuďom, 
ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej 
situácii. Okrem toho sa snažíme po-
máhať aj ľuďom, ktorí sú zdravotne 
znevýhodnení. Už v roku 2006 sme 
vytvorili prvé pracovné miesta pre 
invalidov. Títo zamestnanci  pracujú 
priamo s klientmi nášho zariadenia 
núdzového bývania. V súčasnosti 
zamestnávame na troch chránených 
pracoviskách 6 ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Našou motiváciou 
je presvedčenie, že títo ľudia potre-
bujú rovnaké príležitosti a nie (alebo 
nielen) charitu. 

Jeden zo zamestnancov nám 
opísal svoje pocity: „Zamestnanie 
mi prinieslo nový impulz do živo-
ta, ktorý som po ukončení štúdia 
potreboval. Ponúka mi možnosť 

sebarealizácie, kontaktu s ľuďmi 
a pocit zodpovednosti. Napĺňa ma 
pocitom užitočnosti pre ostatných. 
Aj napriek ťažkému zdravotnému 
postihnutiu sa necítim odsunutý 
na druhú koľaj, ako sa to v po-
dobných prípadoch často stáva. 
Pocit dobre vykonanej práce ma 
posúva dopredu a zvyšuje moje 
osobné kvality.“ 

Týmto sa zároveň chceme po-
ďakovať organizáciám, ktoré v roku 
2011 podporili náš projekt zamest-
návania zdravotne a sociálne znevý-
hodnených ľudí. Sú to: občianske 
združenie Katolícke hnutie žien 
Slovenska v zbierke Podeľme 
sa!, Nadácia Orange v granto-
vom programe Prekročme spolu 
bariéry a Nadácia Tatra banky 
v zamestnaneckom programe 
Dobré srdce. Ďakujeme.

                        Anna Verešová

Zdravotne znevýhodnení ľudia potrebujú rovnaké príležitosti a nie (alebo nielen) charitu
Od 1. októbra minulého roku pribudol v obchodnej sieti v Rajeckých Tepliciach malý obchodík s názvom 

„Darčeky@káva“. Ide o chránené pracovisko, ktoré zriadila nezisková organizácia Áno pre život.
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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

Ponúkam
komplexné vedenie účtovníctva

jednoduchého, podvojného, DPH, mzdy.
Daňové priznania PO a FO aj za rok 2011.

Ekonomické poradenstvo, flexibilita, 
individuálny prístup ku klientovi,  

a absolútna diskrétnosť.

     KONTAKT:  Bc. Zita Poláčková
     Zdravotné stredisko Rajecké Teplice  
     Tel. 041/5643 267, 0903 048 726

V piatok  20. januára 2012 mesto Rajecké Teplice 
v spolupráci  s CVČ Rajecké Teplice  a školským klubom 
stavali na námestí snehuliakov. Aj keď nebolo ideálne 
počasie, prišlo sa zabaviť a skrášliť námestie 40 detí, 
niektorí so svojimi rodičmi. Postavili sme 10 snežných 
postavičiek rôznych výšok, v plavkách aj s klobúkmi, 
s metlou aj s lopatou. Malí aj veľkí sme sa z nášho 
diela radovali, že sme takto obzvláštnili zimné námestie 
v našom meste. 

Dúfali sme, že aspoň týždeň sa poradujú, pousmejú aj 
iní spoluobčania, návštevníci. Bohužiaľ „akčné komando“ 
našich mladých nepochopilo zámer a považovali snehu-
liakov za votrelcov z inej galaxie. Preto ešte večer ich 
náležite potrestalo. Hlavy a bruchá sa povaľovali po celom 
námestí. Tí čo sme snehuliakov stavali sme ostali smutní, 
ale neostáva nám nič iné, len ísť ďalej. 

Tešíme sa aj na budúcoročné stavanie snehuliakov 
a dúfame, že s tejto akcie vznikne pekná tradícia.   -mv-

Snehuliaci na námestí

Informácie

Tento rok sa vo fašiangovú nedeľu 19. februára 2012 zaplnila 
vstupná hala mestského úradu rôznymi postavičkami rozprávkového 
sveta. Mesto Rajecké Teplice pripravilo pre najmenších popoludnie 
plné hudby, hier a zábavy. Tento rok prišlo 
v sprievode svojich rodičov, starých rodičov 
43 detí. Každá maska dostala pri vstupe 
malé občerstvenie a potom sa z chuti všetci 
hrali rôzne hry a zabávali sa na domácich 
aj svetových hitoch popmusic.

Ďakujeme všetkým, ktorí spríjemnili 
nedeľné popoludnie našim najmenším.

                                                  -mv-

Detský maškarný ples


