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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 2, máj 2009

Združenie Rajecká dolina zdru-
žuje 24 obcí od Čičmian po Rosinu. 
Pri získavaní materiálu sa mi podarilo 
zistiť, že v 15 obciach sa kroj zachoval 
dodnes a v 9 obciach sa nezachoval. 
Ako študentka etnológie som si však 
istá, že keby bol dostatok času na to, 
aby som mohla zrealizovať etnologic-
ký výskum ľudového odevu, určite sa 
mi podarí získať odev aspoň z niekto-
rých 9 obcí. Mala som dva mesiace 
na zrealizovanie tejto výstavy a za 
ten čas sa mi podarili získať v prvom 
rade kroje, ale tiež textové materiály 
o obciach a historické údaje. Viaceré 
obce majú zachované kroniky, ktoré 
v sebe ukrývajú množstvo cenných 
informácií. Okrem toho som sa snažila 
zohnať historické fotografie, prípadne 
fotografie z novšieho obdobia, kde 
by bol kroj tej ktorej obce zazname-
naný. Celú výstavu dopĺňali nástroje 
a predmety, ktoré ľudia používali pri 
spracovaní ľanu či konope alebo 
pri údržbe odevu. Boli to kolovraty, 

česačka a trepačka na ľan, žehličky, 
rumpľa na pranie a množstvo iných, 
vzácnych predmetov.

Výstava bola počas mesiaca 
okrem pracovných dní otvorená aj 
každú nedeľu a s potešením môžem 
konštatovať, že mala naozaj veľmi 
vysokú návštevnosť. Podľa podpisov 
v knihe návštev sa výstavy zúčastnilo 
približne 570 ľudí. Nie je to síce pres-
né číslo, pretože mnohí sa nezapísali, 
ale už toto číslo hovorí o tom, že náv-
števnosť bola naozaj veľká. Chcem 
touto cestou poďakovať vedeniu 
a zamestnancom mestského úradu, 
že mi poskytli priestory a možnosť 
realizácie, vyšli mi v ústrety a po-
skytli mi čas na to, aby som výstavu 
pripravila. Ďalej chcem poďakovať 
všetkým, ktorí boli ochotní zapoži-
čať kroje, fotografie, figuríny a ostatné 
výstavné predmety. Osobitne moja 
vďaka patrí Magdaléne Štiffelovej za 
textovú a štylistickú úpravu textov, 
Ing. Jurajovi Hudecovi za nafotografo-

Zhodnotenie výstavy „Ženské kroje Združenia Rajeckej doliny“
V mesiaci marec sa konala na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach jedinečná výstava s názvom 

Ženské kroje Združenia Rajeckej doliny. Ako autorka by som chcela zhodnotiť túto výstavu a poďakovať 
všetkým, ktorí sa zúčastnili na jej realizácii. 

vanie výstavy, Bc. Martinovi Poláčkovi 
za grafické úpravy fotografií, textov, 
plagátu a pomoc pri inštalácii výsta-
vy a Bc. Zuzane Konrádovej tiež za 
pomoc pri inštalovaní výstavy.

Bol zážitok sledovať najmä malé 
detičky, keď som im rozprávala o tom, 
ako kedysi deti chodili do školy bosé, 
bola chudoba a k tomu neexistovali 
žiadne rifle, bundy a tričká. Doširoka 
otvorené ústa a oči prezrádzali zau-
jatie a úžas. Zaujalo ich to a myslím 
si, že mnohé z nich si budú určité 
veci dlho pamätať. Tiež bolo veľmi 
milé dívať sa na staré mamy, starých 
otcov, ako sa im tisli slzy do očí pri 
pohľade na kroje, v ktorých ešte vi-
deli chodiť svojich starých rodičov. 
Myslím si, že výstava splnila svoj účel 
a ešte raz ďakujem všetkým, ktorí mi 
ju pomohli zrealizovať a tiež všetkým 
návštevníkom za milé a povzbudivé 
slová. 

                   Bc. Júlia Knapcová
                     Foto: Juraj Hudec
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Z uznesenia č. 2/2009 XVII. riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva v Rajeckých Tepliciach  zo dňa 26. 3. 2009 vyberáme:
Mestské zastupiteľstvo

I.   BERIE NA VEDOMIE:
1/  Plnenie Uznesenia č. 1/2009
2/  Stanovisko hlavného kontrolóra k ročnej  účtovnej závierke Mesta 

Rajecké Teplice za rok 2008
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Rajecké 

Teplice za rok 2008
4/  Správu hlavného kontrolóra z kontroly finančného hospodárenia k 31. 

12. 2008
5/  Dôvodovú správu k návrhu  Zmeny a doplnku č. 4, č. 5 a č. 6 územného 

plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice ako i k návrhom všeobecných 
záväzných nariadení mesta Rajecké Teplice o záväzných častiach  Zmeny 
a doplnku  č. 4, č. 5 a č. 6 územného plánu sídelného útvaru Rajecké 
Teplice

6/  Žiadosť Zdenka Šusteka, bytom 1. mája 1027, Krásno nad Kysucou 
o pripravovanom zámere na individuálnu bytovú výstavbu RD

 – navrhovanú zámenu pozemkov Mesta Rajecké Teplice pod MK, ktorá 
by slúžila ako prístupová komunikácia 

7/  Štúdiu detského ihriska v k. ú. Raj. Teplice na Ul. Lúčna 
8/  Žiadosť Jána Čapeka, Osloboditeľov vo veci zjednania nápravy pri 

poškodzovaní majetku zaplavovaním
9/  Výročnú správu DHZ Rajecké Teplice a výročnú správu DHZ 

Poluvsie
10/ Správu náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície za rok 

2008
11/  Informáciu primátora o výsledku volieb prezidenta SR 21. 3. 2009 

– I. kolo
12/  Informáciu primátora o príprave volieb prezidenta SR 4. 4. 2009 

– II. kolo
13/  Informáciu primátora o príprave volieb do Európskeho parlamentu v roku 

2009
14/  Informáciu primátora o vypracovanom harmonograme čistenia MK
15/  Žiadosť Juraja Dubovca vo veci nájomného vzťahu - Chata u kamaráta
16/  Pripomienky občanov p. Štefana Rojíka, p. Tibora Pialu

II. SCHVAĽUJE:
1/  Ročnú účtovnú závierku Mesta Rajecké Teplice za rok 2008
2/  Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2008, ktorý k 31. 12. 

2008 činí 7 138 751,61 Sk a súhlasí s celoročným hospodárením bez 
výhrad

3/  Prerozdelenie prebytku hospodárenia nasledovne:
 - povinný prídel do rezervného fondu ( 10%)                  713 875,16 Sk
 - prídel do Fondu obnovy dlhodobého majetku
    –  Zdravotné stredisko                                                399 685,44 Sk
 - prídel do Fondu odpadového hospodárstva                180 000,00 Sk
 - Autobusové nástupište v Rajeckých Tepliciach         4 505 191,01 Sk
 - Námestie                                                1 100 000,00 Sk
 - Prístrešok na pracovné stroje                                      240 000,00 Sk
4/  Zmeny a Doplnky č. 4, 5, 6 ÚPN SÚ Rajecké Teplice
5/  VZN č. 53/2009 o záväzných častiach zmeny a doplnku č. 4 ÚPN SÚ 

Rajecké Teplice
6/  VZN č. 54/2009 o záväzných častiach zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ 

Rajecké Teplice

Najkrajšia záhradka
roka 2009

 

Súťaž o najkrajšiu záhradku 
pokračuje aj tento rok. Odborná 
komisia bude zložená zo zástupcov 
poslancov, zamestnancov mesta 
a Únie žien.

Súťaž o najkrajšiu záhradku bude 
zameraná na ocenenie snahy oby-
vateľov skrášliť svoje okolie, a tým 
prispieť k spríjemneniu celkového 
dojmu z nášho mesta nielen pre 
domácich, ale i okoloidúcich náv-
števníkov Rajeckých Teplíc.

Súťaž sa bude konať v mesiaci 
júl 2009, vyhodnotenie a odovzdanie 
cien bude počas Letných slávností 
(24. – 26. 7. 2009).           - eb -

Výsledky prieskumu
na internete

ohľadom zámerov mesta
V marci tohto roka sme na interneto-
vej stránke mesta zverejnili anketovú 
otázku týkajúcu sa toho, či sú občania 
dostatočne informovaní o strategic-
kých zámeroch rozvoja Rajeckých 
Teplíc. Z uvedeného prieskumu vyplý-
va, že 29 % opýtaných je dostatočne 
informovaných, 45 % nie je dostatoč-
ne informovaných a 22 % nevie, kde 
uvedené informácie hľadať. Zvyšné 
4 % sa nevedeli vyjadriť. 
Informácie o strategických zámeroch 
mesta môžete získať z rôznych zdro-
jov. Určujúcim je Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len 
„PHSR“), ktorý je uverejnený na inter-
netovej stránke v sekcii Dokumenty. 
PHSR je strategický dokument, ktorý 
analyzuje situáciu v meste, hodnotí 
ju a určuje vízie a stratégiu rozvoja. 
V tejto sekcii sa nachádza aj trojročný 
rozpočet mesta, uznesenia a zápis-
nice zo zasadnutí mestského zastu-
piteľstva. Všetky tieto dokumenty sú 
dôležitými ukazovateľmi progresu 
mesta.
Aj na stránkach Spravodajcu sa 
snažíme priblížiť občanom zámery 
strategického plánovania a smerova-
nia mesta. Prípadné otázky môžete 
písomne alebo mailom smerovať aj 
do podateľne mestského úradu. 

            - eb -
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7/  VZN č. 55/2009 o záväzných  častiach zmeny a doplnku č. 6 ÚPN SÚ 
Rajecké Teplice

8/  VZN č. 56/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a 
výške úhrady za opatrovateľskú službu

9/  Zriaďovaciu listinu Centra voľného času Rajecké Teplice s účinnosťou 
od 1. 4. 2009

10/  Zriadenie rady školského zariadenia pri Centre voľného času Rajecké 
Teplice s počtom členov 5, s účinnosťou od 1. 4. 2009 v zložení:

 - dvaja zástupcovia zriaďovateľa:
   Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., Mgr. Eva Babišová
 - dvaja zástupcovia rodičov: Ing. Miroslav Číšecký, Ivana Szmeková
 - jeden zástupca pedagogických zamestnancov: Marcela Dikantová
11/  Žiadosť Dušana Žeriavu, bytom Borová 21, 010 07 Žilina o výstavbu 

dočasnej stavby pre „Camping SLNEČNÉ SKALY” objekt hygienické 
zariadenie za stanovených podmienok stavebnou komisiou

12/  Žiadosť Vladimíra Vdovičíka a Emílie Vdovičíkovej, bytom Gaštanová 
32, Žilina o výstavbu RD v k. ú. Poluvsie za podmienky zámeny časti 
pozemku v k. ú. Poluvsie p. č. 774/22 KNC za časť pozemku p.č.774/23 
KNC pod miestnu komunikáciu a výkup pozemku pod miestnu komuni-
káciu za stanovenú cenu 3,- EUR/m2 

13/  Zámenu parciel CKN 45/2 o výmere 15 m2 zastavaná plocha, 45/3 o vý-
mere 5 m2 zastavaná plocha, 34/3 o výmere 225 m2 zastavaná plocha, 
34/4 o výmere 13 m2 zastavaná plocha, 33/3 o výmere 62 m2 zastavaná 
plocha, 33/4 o výmere 276 m2 zastavaná plocha, 26/2 o výmere 29 m2 
zastavaná plocha a parcely CKN 26/3 o výmere 4 m2 zastavaná plocha 
v súlade s GP č. 183/07 a parcely CKN 562/6 o výmere 239 m2 ostatná 
plocha v súlade s GP č. 63/08 vo vlastníctve Slovenských liečebných 
kúpeľov Rajecké Teplice, a. s. za parcelu CKN 561/24 trvalý trávnatý 
porast o výmere 750 m2, vytvorenej z parcely CKN 561/3 vo vlastníc-
tve Mesta Rajecké Teplice s tým, že Mesto Rajecké Teplice zaplatí 
Slovenským liečebným kúpeľom Rajecké Teplice, a. s.  sumu 7.834,02 
EUR za 118 m2, ktoré touto zámennou zmluvou nadobudne na viac 
oproti zamieňanej  výmere, cena za 1 m2  66,39 EUR

14/ Zmenu organizačnej štruktúry Mesta Rajecké Teplice s účinnosťou od 
1. 4. 2009:

 vedúci sociálneho referátu pracovný úväzok 1,0
 oddelenie výstavby, územ. plánovania a život. prostredia v počte 3,5 

pracovníka
15/  Zriadenie zariadenia pre poskytovanie sociálnej služby Mesta Rajecké 

Teplice
16/  Tomáša Súkeníka za člena Rady školy pri Materskej škole Rajecké 

Teplice
17/  Prevádzku Materskej školy Rajecké Teplice od 1. 9. do 31. 7. bežného 

školského roku bez ohľadu na počet prítomných detí

III.  ZAMIETA:
1/ Žiadosť Jaroslava Jankecha, bytom Javorová 158/1, 015 01 Rajec 

o výstavbu RD v k. ú. Poluvsie z dôvodu nesúladu s ÚPN SÚ Rajecké 
Teplice

IV.  ODPORÚČA:
1/  Primátorovi mesta rokovať s obcou Stránske s vyhodnotením možnosti 

na elimináciu povodne zo záplavového územia z lokality Sedliská k. ú. 
Stránske

pokračovanie zo strany 2

     pokračovanie na strane 3

Centrum poradenstva
Od 1. mája 2009 začne Centrum 

poradenstva v Rajeckých Tepliciach, 
ktoré prevádzkuje nezisková organi-
zácia Áno pre život, opäť poskyto-
vať svoje služby v oblasti právneho, 
psychologického a sociálneho pora-
denstva. Odborníci budú poskytovať 
konzultácie v pravidelných termínoch, 
o ktorých verejnosť budeme infor-
movať prostredníctvom rozhlasu, 
plagátov a internetu.            - av -

OZNAM
ZO Únie žien v Rajeckých Tepliciach 
plánuje autobusový zájazd do 
Pisarzowic v Poľskej republike na vý-
hodný nákup kvetov a drevín. Naším 
cieľom je skrášliť naše záhradky 
a tým aj naše mesto.               - vv -

OZNAM
V poslednom období sme boli 

viackrát upozornení, že po bytoch, 
či zdravotníckych inštitúciách sa 
pohybujú osoby, ktoré vyberajú 
finančný príspevok od ľudí pre 
činnosť neziskovej organizácie 
Áno pre život. 

Vieme, že sa to udialo v Raj-
ci a v Žiline, možno aj na iných 
miestach. Z tohto dôvodu vydávame 
pre verejnosť vyhlásenie, v ktorom 
sa dištancujeme od takýchto spô-
sobov. Verejné zbierky musia byť 
vždy povolené príslušným úradom, 
či už Obvodným úradom alebo 
Ministerstvom vnútra. Dobrovoľníci 
vykonávajúci zbierku by sa mali ve-
dieť takýmto potvrdením preukázať. 
Organizátori verejnej zbierky sú 
zároveň povinní oznámiť verejnosti 
prostredníctvom médií povolenie 
o vykonaní zbierky. Taktiež po ukon-
čení zbierky je organizátor povinný 
zverejniť jej výnos. 

Z tohto dôvodu žiadame ľudí, 
aby v žiadnom prípade neposkyto-
vali finančné prostriedky  pochyb-
ným osobám, ktoré to chcú využiť 
iba vo svoj prospech a zároveň 
svojim činom poškodzujú dobré 
meno našej organizácie. 

Anna Verešová, štatutárna zá-
stupkyňa, Áno pre život n.o. Rajecké 
Teplice
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Spoločenská kronika
Narodení

Grochal dos Santos Andrei 11. 9. 2008
Andrea Ondrišíková  5. 3. 2009
Paulína Kianičková 10. 3. 2009

Manželstvo uzavreli

MUDr. Gabriela Časnochová a
Mgr. Peter Hőnsch  3. 4. 2009

Opustili nás

Vladimír Galbavý 19. 2. 2009
Miloš Morgoš 21. 2. 2009
Jozef Mičuch 25. 2. 2009
Ondrej Straňanek  13. 3. 2009
Ervín Závodský 20. 3. 2009
Martin Majtán 27. 3. 2009
Mária Súkeníková  10. 4. 2009

2/  Primátorovi jednať so starostami obcí združených v Spoločnej obecnej 
úradovni so sídlom v Rajeckých Tepliciach vo veci zmeny organizačnej 
štruktúry v súvislosti s účinnosťou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách

V.  UKLADÁ:
1/  MsÚ riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj riešených lokalít podľa 

schválených dokumentov
2/  MsÚ rokovať v zmysle žiadosti so žiadateľom Zdenkom Šustekom, 

bytom 1. mája 1027, Krásno nad Kysucou a s vlastníkom pozemkov 
o podmienkach majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov 

3/ MsÚ zistiť vlastníkov pozemkov pozdĺž k. ú. Stránske na Ul. Osloboditeľov 
(lokalita Sedliská) 

4/  MsÚ zabezpečiť prerokovanie žiadosti Juraja Dubovca na najbližšom 
zasadnutí finančnej komisie a mestskej rady

5/  MsÚ dopracovať štúdiu na realizáciu detského ihriska v lokalite medzi 
Ul. Lúčna a Ul. 1. mája v k. ú. Rajecké Teplice podľa alternatívy č. 2

6/  MsÚ zistiť majetkovo-právne vzťahy vo veci žiadosti Jána Čapeka, Ul. 
Osloboditeľov  pre zjednanie nápravy pri poškodzovaní majetku zapla-
vovaním

VI.  KONŠTATUJE, že
1/  Návrh Zmeny a doplnku č. 4, č. 5 a č. 6 územného plánu sídelného 

útvaru Rajecké Teplice vrátane ich záväzných častí bol prerokovaný 
v súlade so zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov ako i v súlade 
s vyhláškou č. 55/2001 Z. z.

2/  Návrh Zmeny a doplnku č. 4, č. 5 a č. 6 územného plánu sídelného útvaru 
Rajecké Teplice vrátane návrhu ich záväzných častí bol zverejnený na 
uplatnenie pripomienok zo strany fyzických i právnických osôb podľa 
platnej legislatívy.

3/  Do návrhu  Zmeny a doplnku č. 4, č. 5 a č. 6 územného plánu sídelného 
útvaru Rajecké Teplice vrátane návrhu ich záväzných častí boli zahr-
nuté podľa „Vyhodnotenia pripomienkového konania“ všetky mestom 
akceptované pripomienky.

4/  Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor územného plánovania vydal 
k návrhu Zmeny a doplnku č. 4, č. 5 a č. 6 územného plánu sídelného 
útvaru Rajecké Teplice ako i k návrhu všeobecných záväzných nariadení 
o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 4, č. 5 a č. 6 územného plánu 
sídelného útvaru Rajecké Teplice samostatné kladné stanoviská.

VII. RUŠÍ:
 1/Uznesenie č. 6/2008 v časti II. bod 6)

XVII. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

pokračovanie zo strany 3

Sociálny zákon
V minulom čísle sme vás informovali, 
že od 1. 1. 2009 je v platnosti nový 
zákon 448/2008 o sociálnych služ-
bách. V súvislosti s ním mesto pod-
niklo potrebné kroky, aby sme mohli 
tento zákon uviesť plnohodnotne do 
praxe aj v Rajeckých Tepliciach.
Prvým krokom bolo schválenie 
všeobecného záväzného nariadenia 
o poskytovaní opatrovateľskej služby. 
S jeho znením sa môžete oboznámiť 
osobne na mestskom úrade, alebo na 
internetovej stránke mesta www.ra-
jecke-teplice.sk v sekcii Dokumenty, 
VZN č. 56.
Druhým krokom je uzatvorenie 
zmluvy s lekárom posudzujúcim 
odkázanosť fyzických osôb na so-
ciálnu službu.
Mesto Rajecké Teplice za týmto úče-
lom oslovilo viacero lekárov. Zmluva 
bude uzatvorená s posudkovým leká-
rom MUDr. Jurajom Kováčikom.
Tretím krokom je podanie žiadosti 
o zápis do registra poskytovateľov so-
ciálnych služieb, ktorého správcom 
je Vyšší územný celok – Žilinský 
samosprávny kraj.
Dúfajme, že nový zákon so sebou 
prinesie viac pozitívnych zmien a po-
moci tým, ktorí ju potrebujú.

          Jana Hudeková
          Referát sociálnej pomoci

Čo nás čaká 
Deň matiek – 12. mája 2009 15.00 h – Veľká sála MsÚ
Voľby do Európskeho parlamentu – 6. júna 2009 – Veľká sála MsÚ, 
Obradná miestnosť, KD Poluvsie
Euro Musette & Golden Tango (akordeónová súťaž) – 10. a 11. júna 2009 
– MsÚ Rajecké Teplice
Hodová slávnosť Rajecké Teplice – 20. - 21. júna 2009 (Hodový šachový 
turnaj, Spievaj Pánovi – prehliadka speváckych zborov)
60. rokov založenia materskej školy – 21. júna 2009
Hodová slávnosť Poluvsie – 5. júla 2009
Letné slávnosti – 24. - 26. júla 2009
100. rokov kostola Nanebovzatej Panny Márie – 15. augusta 2009 
Mesiac úcty k starším – október 2009
Voľby poslancov do vyšších územných celkov
Voľba predsedu VÚC ŽSK – prvé a druhé kolo                            - mv -
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 My sa prikláňame k druhému 
variantu. Na svojej strane máme 
argumenty, ktorými sa dokazuje 
vplyv na rozvoj duševných a morál-
nych vlastností, čo je dôležité hlav-
ne pri mládeži. Môžeme dokladovať 
pozitívny vplyv na schopnosť riešiť 
komplikované úlohy a situáciu v bu-
dúcom hlavne v technickom a vedec-
kom zamestnaní takto pripravených 
osobností. Nakoniec mohutný rozvoj 
medzi mládežou je v tomto dušev-
nom (aj fyzicky) namáhavom športe 
značný všade vo svete.

Vo svete áno, ale v Rajeckých 
Tepliciach asi nie. Miestny šacho-
vý oddiel dosiahol vysokú úroveň 
a je účastníkom 1. celoštátnej ligy. 
Liga je finančne veľmi náročná, ale 
vďaka pravidelnej finančnej pomoci 
mesta Rajecké Teplice a príležitost-
nej pomoci miestnych podnikateľov 
situáciu zvládame takpovediac „s od-
retými ušami“. Na oplátku sa snažíme 
naše mesto dôstojne reprezentovať 

ako vo vlastnej súťaži, tak aj na iných 
súťažiach celoslovenského významu 
(napr. Memoriál St. Matase Žilina, 
Majstrovstvá SR seniorov Tatranské 
Matliare, MSR v rapid-šachu, Tatry 
Open) alebo i turnajov v Českej re-
publike (medzinárodný turnaj FIDE 
OPEN Staré Město, turnaj Open 
v Pardubiciach alebo turnaj v Dol-
nom Benešove).

Okrem toho sa snažíme pracovať 
aj s mládežou (ponúkame trénerov). 
Niekoľkokrát sme sa pokúšali nadvia-
zať spoluprácu s miestnou základ-
nou školou. Bohužiaľ, aktivita z ich 
strany a strany rodičov bola nulová, 
napriek tomu, že šachový oddiel sa 
nachádza priamo v areáli školy. My 
sa však nevzdávame. V minulom roku 
sme využili ponuku mesta Rajecké 
Teplice na spoločné usporiadanie 
nultého ročníka turnaja „O pohár 
primátora“. Odskúšali sme si orga-
nizáciu a tento rok už zodpovedne 
a dôkladne pripravujeme poriadny 

1. ročník turnaja o pohár primátora. 
Očakávame, že turnaja sa zúčastní 
čo najväčší počet hráčov hlavne z ra-
dov mládeže a že občanom vstúpi 
do povedomia. Turnaj sa koná 20. 6. 
a je dotovaný peknými cenami. Do ce-
nového fondu prispeli: Pohostinstvo 
Alan, Stavebniny Hodas, drogéria 
Remenec. Bližšie informácie o tur-
naji budú uverejnené na vývesnej 
tabuli šachového oddielu a už teraz 
sú uverejnené na šachových inter-
netových stránkach a na oficiálnej 
mestskej stránke. Predbežné pri-
hlášky zasielajte na e-mailovú ad-
resu: josefrolny@zoznam.sk alebo 
telefonicky: 041/54 93 823.

Celou svojou činnosťou by sme 
chceli aj naďalej prispievať k celkovej 
kultúrnej úrovni nášho mesta a pod-
chytiť prípadný seriózny záujem čo 
najširšej verejnosti.

        Za Šachový oddiel
        TJ Slovan Rajecké Teplice
        Josef Rolný

Šachy
Šachy... Čo to je vlastne za hru? Podľa niektorých hra pre „tichých bláznov“, podľa iných „kráľovská hra, najstaršia 
a najpopulárnejšia hra na svete, v ktorej hráči dokazujú svoju zručnosť a duševné schopnosti“.

Deň narcisov
ZO Únie žien i tento rok prihlá-

sila Rajecké Teplice do organizova-
nia finančnej zbierky na podporu 
projektov Ligy proti rakovine.

Deň narcisov sa konal 17. apríla 
2009 a stanovište zbierky bolo pred 
OD Jednota. Tento rok sa vyzbierala 
suma 838 EUR (25.246,– Sk).

Ďakujeme všetkým, ktorí zbierku 
podporili a pomohli dobrej veci. 
                                          - vv -

Prečo sa označujú budovy
súpisnými a orientačnými číslami

Znalosť miestnych pomerov, mapy a GPS – toto všetko pomáha 
záchranným zborom (polícia, hasiči, rýchla zdravotnícka pomoc), 
pracovníkom pošty, kuriérom a iným návštevníkom nájsť konkrétny 
dom alebo byt v obci. Nemenej dôležité je však správne označenie 
ulíc a číslovanie budov.

V našom meste sú v k. ú. Rajecké Teplice domy číslované súpisnými aj 
orientačnými číslami. V k. ú. Poluvsie sa prideľujú len súpisné čísla (samostat-
né číslovanie katastrov). Okrem rodinných a bytových domov sú súpisnými 
číslami označované aj chaty a garáže, ako aj technické budovy a pod.

V  Rajeckých Tepliciach vlastník / stavebník budovy dostane tabuľku so 
súpisným číslom spolu s rozhodnutím o pridelení súpisného čísla. Tabuľku 
s orientačným číslom si vlastník budovy zabezpečí na vlastné náklady. 
Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným 
číslom zabezpečuje stavebník. Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, 
napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie 
a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia.

V našom meste je stále možné vidieť budovy neoznačené súpisným (príp. 
orientačným) číslom. Touto cestou pripomíname vlastníkom povinnosť 
označiť budovu (aj garáž) príslušným číslom. Správne označenie bu-
dovy nie je potrebné len kvôli splneniu zákonnej povinnosti, ale v rôznych 
situáciách slúži najmä samotným obyvateľom budov. 

Bližšie informácie o určovaní evidenčných čísiel budov získate na 
www.rajecke-teplice.sk (v časti Dokumenty - Informácie a tlačivá pre 
občanov) alebo osobne na č. dv. 53 mestského úradu.

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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Voľby do európskeho parla-
mentu sa v našej krajine usku-
točnia 6. 6. 2009. 

Noví poslanci sa budú najbližších 
päť rokov podieľať na rozhodovaní o 
budúcnosti EÚ. V popredí budú témy 
ako finančná kríza, klimatické zmeny, 
či energetika.

Európsky parlament je jedinou 
priamo volenou inštitúciou EÚ. Kreslá 
sú rozdelené na základe populácie 
každého členského štátu. Najviac ich 
má Nemecko a najmenej Malta. Ich 
celkový počet je v súčasnosti 785.

Účasťou vo voľbách do EP roz-
hodnete, kto ovplyvní vašu budúc-
nosť a každodenný život takmer 500 
miliónov európskych spoluobčanov. 
Hlasovanie v Parlamente formuje ko-
nečné znenie právnych predpisov 
EÚ ovplyvňujúce váš každodenný 
život, či už ide o jedlo na tanieri, 
ceny nákupov, kvalitu vzduchu, ktorý 
dýchate, alebo bezpečnosť hračiek 
pre vaše deti. Účasť vo voľbách do 
Európskeho parlamentu je pre vás 
ako európskeho občana základným 
právom a spôsobom, ako sa vyjad-
riť k fungovaniu EÚ. Hoci si to často 

Pozvánka Eurovoľby
Európsky parlament je inštitúcia Spoločenstva, ktorý zastupuje občanov členských štátov Európskej únie. 
Slovensko má vo volebnom období 2004 – 2009 v Európskom parlamente 14 europoslancov. Podľa nových 
pravidiel od volieb v roku 2009 bude mať 13 poslaneckých mandátov, ktorí budú v Európskom parlamente 
reprezentovať nasledujúcich 5 rokov. 

Dňa 21. 3. 2009 sa konalo 1. kolo prezidentských volieb. V Rajeckých 
Tepliciach sa tohto kola volieb zúčastnilo 1312 oprávnených voličov z cel-
kového počtu 2197 oprávnených voličov, čo predstavuje 59,72 % voličov 
z celkového počtu oprávnených voličov. Počet odovzdaných platných hlasov 
bol 1308.
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov a percentuálny podiel:

P. Meno kandidáta    Počet   Percentuálny podiel
č.      hlasov         z celkového
            počtu hlasov
1.  Bollová Dagmara PaedDr.     19     1,45
2.  Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.  725   55,43
3.  Martináková Zuzana     75     5,73
4.  Melník Milan prof., RNDr., Dr.Sc.    39     2,98
5.  Mikloško František   102     7,80
6.  Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.  336   25,69
7.  Sidor Milan PhDr., CSc.     12     0,92

O dva týždne neskôr – 4. 4. 2009 sa uskutočnilo 2. kolo volieb prezidenta 
SR, ktorého sa zúčastnilo 1506 oprávnených voličov z celkového počtu 
2246 oprávnených voličov, čo predstavuje 67,05 % voličov z celkového 
počtu oprávnených voličov. Počet odovzdaných platných hlasov bol 1499. 
V Rajeckých Tepliciach sú 3 volebné okrsky. Odpisy zápisníc o priebehu 
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta SR si môžete 
pozrieť na www.rajecke-teplice.sk

P.  Meno kandidáta    Počet     Percentuálny podiel
č.      hlasov       z celkového počtu
       hlasov
1.  Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.  1016   67,46
2.  Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.    483   32,07

Domov dôchodcov 
– informácie o stave
Zriadenie domova pre seniorov 

je mimoriadne citlivá otázka nielen 
u nás v Rajeckých Tepliciach, ale 
na celom Slovensku. Jeho dôleži-
tosť a nevyhnutnosť si uvedomuje 
každý z nás, rovnako ako právo na 
dôstojnú a pokojnú jeseň života pre 
všetkých. 

V minulosti sme vás informovali 
o tom, že mesto už  podniklo kroky 
smerujúce k zriadeniu nového domo-
va pre seniorov. Prvým úspešným 
krokom bola zámena budov, čím sa 
mesto stalo výlučným vlastníkom bu-
dovy bývalej materskej školy, v ktorej 
plánuje zriadiť domov dôchodcov. 

Zriadenie takejto inštitúcie 
však vyžaduje množstvo finanč-
ných prostriedkov na projektovú 
dokumentáciu, rekonštrukciu budo-
vy, zariadenie domova pre seniorov. 
V októbri 2009 plánuje ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja vy-
hlásiť výzvu, prostredníctvom ktorej 
by sa Rajecké Teplice uchádzali o ne-
návratné finančné prostriedky určené 
práve na Domov pre seniorov v Ra-
jeckých Tepliciach. Tento termín je 
však len informatívny a nezáväzný. 

Dúfame však, že napriek tomu 
sa nám časom podarí vytvoriť pre 
našich najstarších spoluobčanov 
miesto pre dôstojnú starobu.                    

                                        - eb -

Informácie z volieb Prezidenta SR
v Rajeckých Tepliciach

neuvedomujeme, Európa sa týka 
nás všetkých: mladých i seniorov, 
študentov i dôchodcov, mužov i žien, 
zamestnancov i samostatne zárobko-
vo činných, prívržencov väčšinového 
i alternatívneho prúdu, obyvateľov 
miest i vidiečanov. Vďaka Európe 
môžeme bez ťažkostí cestovať, štu-
dovať a pracovať v zahraničí. 

Čo pre vás zvolení poslanci 
robia si môžete pozrieť na stránke 
www.europarl.europa.eu.

           - eb -
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Mestské zastupiteľstvo 
v Rajeckých Tepliciach schvá-
lilo na XVII. Riadnom zasadnutí 
26. 3. 2009 Zriaďovaciu listinu 
Centra voľného času Rajecké 
Teplice (ďalej len CVČ).

Tiež schválilo zriadenie 
Rady školského zariadenia 
pri CVČ s počtom členov 5 
v zložení:
– dvaja zástupcovia zriaďovateľa:
   Prof. Ing. Mária Rostášová,
   PhD., Mgr. Eva Babišová
– dvaja zástupcovia rodičov:
   Ing. Miroslav Číšecký,
   Ivana Szmeková
– jeden zástupca pedagogických
   zamestnancov:
   Marcela Dikantová

Rada CVČ je dôležitým orgá-
nom, ktorý uskutočňuje výberové 
konanie na vymenovanie riaditeľa, 
navrhuje kandidáta (na základe 
výberového konania) na vymeno-
vanie do funkcie riaditeľa. Tiež 
môže predložiť návrh na odvolanie 
riaditeľa. Rada CVČ sa vyjadruje 
ku koncepčným zámerom rozvoja 
školského zariadenia. 

Podľa zriaďovacej listiny CVČ 
v Rajeckých Tepliciach je zariade-
ním pre výchovno-vzdelávaciu, 
záujmovú a rekreačnú činnosť 
detí a mládeže v ich voľnom 
čase s celoročnou prevádzkou. 
Poslaním CVČ je uskutočňovať 
program starostlivosti o deti 
a mládež v oblasti voľného času, 
uspokojovať a usmerňovať rozvoj 

Konferencia Vyber si život poukázala na riziká antikoncepcie

V dňoch 27. – 28. marca 2009 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XI. ročník medzinárodnej konfe-
rencie  VYBER SI ŽIVOT. Konferencia sa konala pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny 
Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Konferenciu každoročne organizujú nezisková 
organizácia Áno pre život a občianske združenie Fórum života. 

Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú 
smrť. Témou XI. ročníka konferencie boli aktuálne spoločenské, etické a medicínske aspekty antikoncepcie. 

Na konferencii vystúpila pani Victoria Thornová z USA a priblížila účastníkom negatívny vplyv antikoncepcie 
na  prirodzené biologicko-psychologické procesy, ktoré prebiehajú u žien ale aj u mužov. Victoria Thornová je 
riaditeľkou Národného centra postabortívneho zmierenia a uzdravenia www.noparh.org a zakladateľkou projektu 
Ráchel, ktorý je zameraný na psychosociálnu pomoc po potrate. 

Professor William J. Thorn, manžel Victorie Thornovej, vystúpil s prednáškou Vplyv médií na antikoncepčné 
myslenie. Pán Thorn je expertom na žurnalistiku a pôsobí na Marquette University in Milwaukee vo Wisconsine 
v USA. 

V ďalších príspevkoch odborníci zo Slovenska priniesli nielen viaceré znepokojujúce informácie o negatívnych 
účinkoch hormonálnej antikoncepcie na organizmus ženy a partnerské vzťahy, ale aj na sociologické a demo-
grafické ukazovatele. Konferenčné príspevky uzavreli prezentácie organizácií, ktoré ponúkajú prirodzené metódy 
zodpovedného plánovania rodičovstva. 

Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Talianska, Rakúska, Maďarska, 
Poľska a USA. 

Súčasťou konferencie bol 5. ročník odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. 
V kategórii Slovenská osobnosť cenu získali manželia Ing. Terézia Lenczová, CSc. a Mgr. Ladislav Lencz za 

podporu rodiny a poukazovanie na jej nenahraditeľný význam pre jednotlivcov i spoločnosť, za šírenie zodpoved-
ného prístupu k rodičovstvu pri rešpektovaní ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti a za osobný príklad manželskej 
a rodičovskej lásky.

V kategórii Zahraničná osobnosť získala cenu Wanda Półtawska z Poľska za svedectvo života preskúšané v ohni 
ťažkých životných skúšok v období fašizmu i komunizmu, za vedecký prínos k objavovaniu významu manželstva 
a rodiny a za dlhoročné neúnavné obhajovanie ochrany života s medzinárodným dosahom.

V kategórii Organizácia získala cenu talianska organizácia Movimento per la vita za dlhodobú kvalitnú prácu 
pri šírení úcty k životu v Taliansku a burcovanie európskych občanov za život a rodinu.

Prednášky z konferencie budú k dispozícii v elektronickej podobe na www.forumzivota.sk v blízkej dobe.

záujmov detí a mládeže, utvárať 
podmienky pre rozvoj schopnos-
tí v praktickej činnosti a návyky 
účelného využívania voľného 
času, sebarealizácie a harmonic-
kého sebarozvoja v oblasti tech-
niky, tvorby a ochrany životného 
prostredia, prírodovedy, kultúry 
a umenia, spoločenskej výchovy 
a zábavy, jazykového vzdelávania, 
športu, pohybových aktivít, turis-
tiky a rekreačnej činnosti. Na čele 
CVČ stojí riaditeľ, ktorý je jeho 
štatutárnym zástupcom. Sídlo 
CVČ je v Rajeckých Tepliciach na 
Pionierskej ulici 537/11 (budova 
telocvične), ale svoju pôsobnosť 
rozšíri aj na okolité obce Rajeckej 
doliny. 

                                    - eb -

Centrum voľného času
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Informácie

MIESTNE ZÁPLAVY

Sova kominárka

Jarné topenie snehu a vytrvalé 
dažde spôsobili zaplavenie pozemkov 
v dvoch lokalitách. V k. ú. Poluvsie v 
časti Pažite (medzi železničnou drá-
hou a cestnou komunikáciou I–64, 
neďaleko chatovej osady Čížová) 
došlo k vytvoreniu dočasného jaze-
ra, zaplaveniu pivníc a zamokreniu 
pozemkov. K situácii prispeli ďalšie 
faktory – geologické podložie, pod-
zemné vody, zanesenie melioračných 
drenáží, vybudovanie nepriepustných 
oplotení pozemkov, nevhodné terénne 
úpravy, holorubná ťažba v priľahlom 
lesnom poraste a pod. Ako dočasné 
riešenie pracovníci mesta zabezpečili 
odvedenie časti povrchovej vody do 
kanalizácie, ŽSR zabezpečili čiastoč-
né vyčistenie odvodňovacieho kanála 
pozdĺž železničného násypu, v tejto 
práci budú pokračovať. Zároveň je 
v spolupráci so zainteresovanými 
subjektmi hľadané trvalé riešenie 

opakujúcej sa situácie so zaplavo-
vaním.

Druhou zaplavenou lokalitou boli 
pozemky priľahlé k pozemkom záhrad 
domov na Ulici osloboditeľov. Stojaca 
voda sa síce nachádza na pozemkoch 
v k. ú. Stránske, akumulácia vody 
však spôsobuje prenikanie vody do 
záhrad našich občanov. Problém 
s hromadením 
vôd je dôsled-
kom vybudo-
vania hrádze 
pravdepodobne 
aj niektorými 
vlastníkmi do-
mov a záhrad 
na Ulici oslobo-
diteľov. Hrádza 
vznikla vykona-
ním nepovole-
ných terénnych 
úprav, pričom 

Začiatkom apríla dostala 
pracovníčka referátu životného 
prostredia prostredníctvom polí-
cie  netradičný oznam - v rodinnom 
dome pani Kasmanovej bola nájde-
ná sova. Dostala sa tam cez komín. 
Sovy ako dutinové hniezdiče nemajú 
pri súčasnom obhospodarovaní lesa 

veľa možností na nájdenie hniezd-
nej dutiny. Preto sa niekedy pokúsia 
ako dutinu využiť komín. Namiesto 
očakávaného dna dutiny sa však 
ocitnú hlboko v komíne, a často sa 
im nepodarí dostať von. Našťastie, 
majitelia domu, v ktorom sa sova ocit-
la, sa nezľakli šramotenia v komíne 

a namiesto 
očakávaných 
myší našli 
sovu (druh 
sova lesná, 
Strix aluco). 
Po pokusoch 
vyštverať sa 
z komína von 
mala sova 
zbrúsené pa-
zúry aj zobák a 
oškreté krídla. 
A najmä, bola 

ako materiál na vybudovanie valu bol 
použitý stavebný odpad. Vzhľadom 
na hraničnú polohu zaplavovaného 
územia prebiehajú rokovania medzi 
Obcou Stránske a Mestom Rajecké 
Teplice a hľadá sa spôsob odvodne-
nia lokality v spolupráci s vlastníkmi 
dotknutých nehnuteľností.                                
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vysilená, dehydrovaná a apatická. 
Sova však po niekoľkých dávkach 
glukózy začala opäť reagovať, pri-
jímala potravu a o pár dní ju bolo 
možné presunúť do rehabilitačnej 
stanice pre živočíchy v Zázrivej. 
Tam ostane ešte niekoľko mesiacov, 
pokým nebude schopná návratu do 
prírody. Nájdená sova mala na nohe 
ornitologický krúžok, vďaka ktorému 
sme zistili, že pochádza z hniezda 
v Babkove, kde ju okrúžkovali v roku 
2007 ako mláďa.

Správa o sove je dobrou príleži-
tosťou na upozornenie pre občanov, 
aby nález poraneného živočícha, prí-
padne mláďaťa, čo najskôr oznámili 
pracovníkom mestského úradu, prí-
padne prostredníctvom polície alebo 
kontaktov z www.vtaky.sk zoológom 
venujúcim sa týmto živočíchom. 
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