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PREČÍTAJTE SI:

Opäť prišiel Mikuláš 
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Úniou žien Slovenska  pripravili 5. decembra tradičného Mikuláša. 

Na námestí sa rozozvučali tóny kolied, rozvoniaval vianočný punč a predvianočnú atmosféru dotvárali rôzne 
stánky organizácií a občanov mesta. Sprievodnou akciou bola vernisáž výstavy gruzínskej scénografky a vý-
tvarníčky Ekateriny Sologashvili a fotografa Miloslava Tatarku. 

Deti netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša, ktorý v sprievode anjela rozsvietil vianočný stromček a obda-
roval všetky poslušné deti.

Vážení spoluobčania,

s blížiacim sa koncom roka mi dovoľte, 
ako Vašej primátorke, vysloviť poďakovanie  
za spoluprácu poslancom mestského úradu, 
zamestnancom mesta, 
zamestnancom základnej školy, 
občianskym združeniam, 
farskému úradu, 
podnikateľským subjektom 
pôsobiacim na území mesta, 
dobrovoľným hasičom a všetkým, 
ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju 
a šíreniu dobrého mena nášho 
kúpeľného mesta. 
Úprimne Vám všetkým prajem  
príjemné vianočné sviatky, 
šťastie, pokoj v duši, 
lásku a pevné zdravie v rodinách.  
Do nového roku 2017 
vykročme s nádejou a optimizmom. 

    Mgr. Katarína Hollá, 
    primátorka mesta

Pripravované podujatia
  5. 12. - 20. 12. – Výstava obrazov a fotografií 
  – výstavná sieň mesta
17. 12. –  Susedská kapustnica – námestie SNP
18. 12. –  Rodinný prievan – divadelná komédia 
  – veľká sála MsÚ 
25. 12. –  Vianočný koncert – farský kostol
31. 12. –  Silvester 2016 – námestie SNP
29. 1. 2017 – Prefíkaná vdova – divadelné predstavenie 

– veľká sála MsÚ
18.  2. –  Ples mesta Rajecké Teplice – Hotel Skalka
25.  2. –  Fašiangy – rôzne miesta mesta
apríl až september, každú druhú sobotu v mesiaci
           –  Farmárske trhy s kultúrnym programom

Ilustračné foto
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Informácie

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

8. september 2016
Schvaľuje: 
-  Investičný zámer „Budovanie kolumbária (urnovej 

steny) na cintoríne v Rajeckých Tepliciach 
-  Investičný zámer „Oprava vnútornej a čelnej časti 

fasády budovy Mestskej Tržnice Rajecké Teplice
-  Doplnok č. 1 k VZN č. 64/2010 o správe prevádzke 

cintorínov a domov smútku v meste Rajecké Teplice 
Poznámka: Platné VZN neupravovalo pochovávanie a 

prenájom hrobového miesta, z uvedeného dôvodu 
boli jednotlivé paragrafy doplnené napr. o bod:

  h) prenájom urnového okienka v  kolumbáriu na jeden 
rok - 10,- eur

I.  berie na vedomie 
 Informáciu o žiadosti IBV v lokalite Dielček, k. ú. 

Stránske s  návrhom na priame napojenie tejto lokality 
na infraštruktúru a inžinierske siete z ulice Zátočnej 
v Rajeckých Tepliciach

II. konštatuje,
 že toto riešenie je jednostranne zamerané v  prospech 

rozvoja a  finančnej situácie Obce Stránske, na ťarchu 
a v neprospech Mesta Rajecké Teplice

III. odporúča
a) mestskému úradu z dôvodu ochrany majetku mesta a 

životného prostredia obyvateľov a návštevníkov mesta 
nevydávať k takémuto zámeru kladné stanoviská,

b) vstúpiť do rokovania s dotknutými stranami (Obec 
Stránske, vlastníci dotknutých pozemkov) za účelom 
hľadania a navrhnutia nového riešenia dotknutej lokality 
tak, aby z neho vyplynula pozitívna stránka a prospech 
aj pre Mesto Rajecké Teplice

I.  berie na vedomie
 Zánik poslaneckého mandátu Mgr. Martiny Papanovej 

ku dňu 31. 08. 2016 podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších 
právnych predpisov

II. konštatuje
 Uprázdnenie mandátu poslankyne MsZ v Rajeckých 

Tepliciach Mgr. Martiny Papanovej v 2. volebnom 
obvode k 01. 09. 2016

III. vyhlasuje
 V zmysle § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb.o 

voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení ne-
skorších právnych predpisov nastúpenie PharmDr. 
Márie Masarykovej za poslankyňu MsZ v Rajeckých 
Tepliciach v 2. volebnom obvode

Volí
Poslankyňu PharmDr. Máriu Masarykovú za členku komisie 
finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu

8. december 2016

Schvaľuje:
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké 
Teplice na rok 2017.
Poznámka:
Rozpočet mesta na rok 2017 je zostavený ako vyrov-
naný:
 celkové výdavky spolu: 1. 812 430 EUR
 z toho kapitálové výdavky:      102 245 EUR
Schvaľuje:
VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4 /2016 o miestnom po-
platku za rozvoj.
Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2016 o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným 
odpadom na území mesta Rajecké Teplice.
Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajecké Teplice č. 66/2011 o 
poskytovaní dotácií pre organizácie vykonávajúce činnosti 
na území mesta Rajecké Teplice.
Zmena č. 9 príloha č. 1 k VZN Mesta Rajecké Teplice č. 
61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a školských zariadení.

Z činnosti Mestského úradu Rajecké Teplice

-  obnova a oprava časti fasády Mestskej tržnice Rajecké 
Teplice,

-  výmena starej a poškodenej podlahy za novú, s po-
lyuretánovým povrchom v malej telocvični základnej 
školy,

-  vybudovanie kolumbária (urnovej steny) na cintoríne 
v  Rajeckých Tepliciach,  obnovenie náterov plota, la-
vičiek, oprava hlavného kríža, položenie novej dlažby 
a trávového koberca pred vstupom, výsadba zelene,

- vybudovanie parkoviska pre osobné motorové vozidlá 
pre potreby cintorína v  miestnej časti Poluvsie,

-  položenie rúr na odvedenie dažďovej vody v miestnej 
časti Poluvsie,

-  zabezpečenie projektovej dokumentácie s rozpočtom 
na budovanie II. etapy parkovacích plôch na ulici 
Pionierska,

-  zakúpenie sady hojdačiek do exteriéru Materskej školy 
na ulici Osloboditeľov, vybudovanie chodníka do ko-
tolne a terénne úpravy – položenie trávnika, výsadba 
kríkov a trvaliek,

pokračovanie na str. 3
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Z činnosti Mestského úradu Rajecké Teplice

-  začatie stavebných prác budovania I. etapy parkovacích plôch pred 
bytovým domom č. 185 na ulici Pionierska,

-  výkup ďalších pozemkov pod chodník popri ceste I/64 v miestnej časti 
Poluvsie,

-  úprava terénu a výsadba zelene na nehnuteľnosti pri trhovisku,
-  stavebné úpravy v priestoroch zdravotného strediska za účelom rozšírenia 

služieb detského lekára,
-  oprava cca 300 m2 výtlkov na miestnych komunikáciách,
-  príprava podkladov pre stavebné povolenie na výstavbu chodníka pri 

štátnej ceste I/64 od kúpaliska Laura smerom k autobusovej zastávke.

pokračovanie zo str. 2

Rokovania a pracovné stretnutia
-  stretnutie so zástupcami Slovenského pozemkového fondu Žilina a 

Energodaty Žilina ohľadne vyriešenia usporiadania pozemkov pod miest-
nou komunikáciou na ulici R. Súľovského,

-  účasť na plenárnom rodičovskom združení v materskej škole a základnej 
škole,

-  rokovanie so starostom obce Stránske a stavebníkmi z  dôvodu vyriešenia 
prístupovej komunikácie k lokalite Dielček v k. ú. Stránske,

-  rokovanie so Štátnymi lesmi, SLK Rajecké Teplice, a. s. a  Hotelom Skalka 
ohľadne odstraňovania vznikajúcich havarijných stavov v období dažďov 
a  určenie zodpovednosti jednotlivých subjektov na úseku cesty I/64 popri 
nehnuteľnosti Hotela Skalka,

-  účasť na rokovaniach Euroregiónu Beskydy, Združenia miest a obcí 
Rajecká dolina, Združenia obcí Rajecká dolina – zberný dvor, OOCR 
Rajecká dolina,

-  rokovanie s riaditeľkou odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho 
kraja o možnosti rozšírenia poskytovania zdravotníckej starostlivosti 
o ďalšieho špecialistu (internistu, kožného lekára...) v priestoroch zdra-
votného strediska. Z dôvodu nezáujmu uvedených špecialistov je v blízkej 
budúcnosti rozšírenie zdravotníckej starostlivosti nereálne. 

-  Rokovanie s Byttermom a. s. Žilina o možnosti zriadenia zberne šatstva 
pre čistiareň. Mesto poskytlo Byttermu a. s. priestory pre zriadenie zberne 
šatstva, avšak z dôvodu nerentabilnosti k dohode nedošlo.

-  rokovanie so SLK Rajecké Teplice, a. s. o zámene pozemkov. Mesto 
zamení mestský pozemok pri bývalom amfiteátri za časť kúpeľného po-
zemku za účelom rozšírenia cintorína v Rajeckých Tepliciach. 

-  Rokovanie so Slovenskou správou ciest Žilina ohľadne zabezpečenia 
údržby opravy výtlkov na autobusovej zastávke a parkovisku pri kúpalisku 
Laura,

-  rokovania so spracovateľom Zmien a Doplnkov č. 11 k ÚPN SÚ Rajecké 
Teplice,

-  pracovné stretnutie s poslancami MsZ a pani riaditeľkou Domova vďaky 
Rajec k Zmenám a Doplnkom č. 11 ÚPNSÚ R. Teplice a praktickým 
otázkam prevádzkovania Domova vďaky Rajec,

-  rokovanie so spoločnosťou Poznejte Moravu, s.r.o. Hodonín ohľadne 
realizovania Farmárskych dní. Od apríla do septembra 2017, vždy druhú 
sobotu v mesiaci, si budú môcť občania a návštevníci mesta zakúpiť do-
máce produkty.

Spoločenská kronika

Narodení

Natália Janíčková  28. 07. 2016
Michal Hodás  31. 07. 2016
Ema Jasenovcová  08. 08. 2016
Viktória Brodňanová  18. 08. 2016
Adela Červená  05. 09. 2016
Lucia Škorvánková  08. 09. 2016
Emília Brodňanová  16. 09. 2016
Margaréta Macharová  16. 09. 2016
Jasmin Elammari  04. 10. 2016
Michal Louda  16. 10. 2016
Oliver Brodňan  23. 10. 2016
Filip Macko  26. 10. 2016

Manželstvo uzavreli

Martin Matejko 
a  Soňa Verešová  13. 08. 2016
Michal Kilian 
a Nora Majerčíková  13. 08. 2016
Miroslav Kozárik 
a Terézia Salátová  20. 08. 2016
Maroš Janura 
a Katarína Dolinayová  10. 09. 2016
Peter Eliáš 
a Terézia Kianičková  16. 09. 2016
Peter Gažúr 
a Tatiana Čerňanská  24. 09. 2016
Marek Orávik 
a Dana Brodňanová  24. 09. 2016
Ľubomír Hazucha 
a Denisa Barčiaková  01. 10. 2016
Michal Kúdelka 
a Barbora Buchová  15. 10. 2016
Ján Baránek 
a Ivana Kozlíková  22. 10. 2016
Jozef Urban 
a Katarína Šulavíková 29. 10. 2016
Pavol Lonc 
a Ivana Líšková  29. 10. 2016
Michal Šálek 
a Simona Čanecká  05. 11. 2016

Opustili nás

Vladimír Piala  24. 07. 2016
Ján Šejnoha  29. 08. 2016
Pavol Sadloň  27. 09. 2016
Anna Buchtová  01. 10. 2016
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Aj toto sa nám podarilo

  Vynovená  telocvičňa v základnej škole Nové Kolumbárium na cintoríne v Rajeckých Tepliciach

Mestská tržnica v novom šate  Nové parkovisko pri cintoríne v Poluvsí

Opravené zábradlie na moste cez Bystričku

Adventný veniec na námestí – Spoločne sa tešíme na VianocePosilnené osvetlenie  na Lúčnej i Školskej ulici 

300 m2 opravených výtlkov na území mesta a v mestskej časti Poluvsie
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Udialo sa v meste

Naša škola má v tomto školskom 
roku aj bohaté zastúpenie záujmo-
vých útvarov, ktoré pracujú v popo-
ludňajších hodinách a žiaci tak majú 
možnosti využiť cieľavedome svoj voľ-
ný čas: Tvorivé dielne – pracujú dve 
skupiny, Vybíjaná dievčatá, Stolný 
tenis, Turistický krúžok, Matematický 
krúžok, Futsalový krúžok, Florbal 
– pracujú tri skupiny, Hravá atletika 
ROSLY. Vedúci záujmových útvarov 
sú z radov pedagógov, rodičov i ve-
rejnosti Rajeckej doliny.

Počas prvých mesiacov škol-
ského roka naša škola žila, okrem 
vyučovania, aj rôznymi aktivitami. 
Sú to nielen kultúrne, výchovné 
a športové podujatia, ale aj vzdelá-
vacie, na ktorých žiaci reprezentujú 
našu školu.
September
-  zúčastnili sme sa výchovného kon-

certu Labyrint, ktorý bol zameraný 
na šikanovanie.

Október
- žiaci 1. stupňa prežili projekto-

vý Deň zdravej výživy v rámci 
Svetového dňa výživy,

- na dopravnom ihrisku si v spo-
lupráci s Mestskou políciou 
žiaci 1. stupňa vyskúšali svoje 
vedomosti z dopravnej výchovy 
– bezpečná jazda na bicykloch 
a kolobežkách,

- žiaci 1. - 5. ročníka sa zapojili 
do celoslovenského projektu 
Zbierame s ALINOM – celoročný 
zber hliníkových obalov,

- aj za nepriaznivého počasia žiaci 
1. stupňa prežili aktívne športové 
dopoludnie v rámci Dňa proti 
obezite a Rada rodičov prispela 
zdravým občerstvením,

- žiaci 7.A, 8.A, 8.B sa zúčastnili 
výstavy Cosmos Discovery v Bra-
tislave,

- v spolupráci s MŠ sa žiaci 1. a 2. 
roč. zúčastnili kultúrneho podujatia 
Smejko a Tanculienka,

- Október „Mesiac úcty k starším“ 
– naši žiaci vystúpili s kultúrnym 
programom na MsÚ,

- v rámci Medzinárodného dňa škol-
ských knižníc prebehol pre žiakov 
školy kvíz,

- uskutočnilo sa školské kolo 
Olympiády zo slovenského jazyka.

November
- žiaci 1. - 5. roč. sa zúčastnili di-

vadelného predstavenia O zlatom 
kuriatku,

- v rámci spolupráce so Súkromným 
centrom špeciálno-pedagogického 
poradenstva v Rajci sa žiaci 9. 
roč. zúčastnili projektu Profesijná 
orientácia a žiaci 8. roč. projektu 
Sociálna klíma,

- naša škola sa zapojila do me-
dzinárodnej informatickej súťaže 
iBobor,

- prebehli školské kolá technickej 
olympiády a olympiády v anglic-
kom jazyku,

- prebehol florbalový turnaj dievčat 
za účasti družstiev okolitých škôl 

Zhodnotenie štvrťročnej práce Základnej školy

Len nedávno sme slávnostne otvorili školský rok 2016/2017, prešiel mesiac september a október a nastal čas 
hodnotenia prvého štvrťroka. Naši najmladší prváci si počas týchto mesiacov zvykali na nové školské prostredie 
a s nadšením sa učia písmená a číslice, čítať prvé slabiky a slová, počítať. Na nové prostredie si zvykajú aj žiaci 
piateho ročníka, ktorí prišli do našej školy z okolitých obcí.

ba i školy z Liptovského Mikuláša, 
kde naše dievčatá jednoznačne 
zvíťazili.

Pripravované akcie a podujatia do 
konca decembra 2016:
November
- na našej škole prebehne inten-

zívny kurz anglického jazyka pre 
žiakov 3. - 5. roč. a pre žiakov 6. 
- 9. roč.

- žiaci 9. roč. si vyskúšajú predtes-
tovanie Komparo,

- našich piatakov čaká dňa 23. 11. 
2016 celoslovenské Testovanie 5. 
Želáme im veľa úspechov!

December
- žiaci 1. - 5. roč. navštívia Bábkové 

divadlo v Žiline, predstavenie 
Perinbaba,

- pre všetkých žiakov školy je pri-
pravený Vianočný koncert, kde si 
vypočujú piesne rôznych žánrov,

- pripravujeme Vianočné trhy, ktoré 
sa budú konať v telocvični školy 
a týmto pozývame aj verejnosť 
nášho mesta, aby prišli kúpou 
výrobkov podporiť našich žiakov,

- uskutočnia sa Vianočné turnaje 
vo vybíjanej dievčat a vo futsale 
chlapcov. Zúčastnia sa ho školy 
Rajeckej doliny.

Do ďalšej práce želám všetkým 
žiakom a pedagógom veľa zdravia 
a úspechov v práci.

               Mgr. Zuzana Kupšová
               učiteľka 1. stupňa 

Deň zdravej výživy 

žiaci 1. stupňa si vyskúšali svoje vedomosti 
z dopravnej výchovy 

Naše dievčatá ako víťazi florbalového turnaja
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Z činnosti OZ Kultúra za obdobie 2016

Letný tábor pre deti
V dňoch 1. 8. - 5. 8. 2016 

Občianske združenie Kultúra orga-
nizovalo letný denný tábor s dlho-
ročnou tradíciou v záhrade rekre-
ačného zariadenia Altán R. Teplice 
a v Komunitnom centre Domček. 
Program bol bohatý: Zoznamovací 
deň plný hier, Vedecký deň, Výlet 
do prírody, Folklórny deň. Aktivity 
v týchto dňoch boli rôznorodé: zozna-
movanie sa, výroba vlajok, sviečok, 
zápisníkov, nacvičovanie táborovej 
hymny, prednáška o separácii od-
padu, pokusy „šialeného vedca“, 
stavba raketoplánu, prednáška 
o prvej pomoci, keramika, pletenie 
z papiera, motýliky z prútia, výroba 
loptičiek, kalčeto, volejbal, futbal, 
vybíjaná, stolný tenis, nacvičova-
nie programu pre rodičov, starých 
rodičov a hostí, príprava výstavky 
výrobkov a mnoho ďalších aktivít. 
Naša vďaka patrí dobrovoľníkom, 
ktorí sa starali o program tábora.
Záujmové krúžky pre deti

Od januára do júna 2016 praco-
vali deti v troch záujmových útva-
roch: šach, lukostreľba a keramika. 
Všetky krúžky viedli odborní lektori. 
V septembri sme ponúkli niekoľko 
možností na prácu v krúžkoch, avšak 
z dôvodu krátenej dotácie z rozpočtu 
mesta si vyžadovali plnú úhradu zo 
strany rodičov, čo sa odzrkadlilo na 
zníženom záujme.

Z krúžku keramiky boli zaradené 
na výstavu v Úľuve Bratislava v rámci 
podujatia V krajine remesiel výrobky 
Lucie Súkeníkovej a Rada Majerčíka 
z Rajeckých Teplíc.

Ďakujeme za spoluprácu šacho-
vému oddielu pri činnosti šachového 
krúžku.

Projekt Finančný semafor
V roku 2016 od marca do septem-

bra sme realizovali projekt pod názvom 
Finančný semafor z programu Škola 
rodinných financií, ktorý podporuje 
Nadácia pre deti Slovenska.

Uskutočnili sme prednášky v ZŠ 
Rajecké Teplice, v Slovenskej kato-
líckej charite Žilina pre bezdomov-
cov, v Senior klube Rajecké Teplice 
a na viacerých Stredných školách v 
Žiline.

Projektom sme chceli prispieť 
k zvýšeniu finančnej gramotnosti, na-
učiť cieľové skupiny porozumieť hos-
podáreniu so svojimi financiami a tým 
zminimalizovať riziká zlého rozhod-
nutia. Keďže každú vekovú skupinu 
trápia iné problémy, rozdelili sme náš 
projekt do rôznych tém o financiách 
podľa veku a štruktúry účastníkov. 
Celkovo bolo odprednášaných 71 
hodín pre 196 účastníkov.
Spomienka na rodáka, záchranára 
a človeka s veľkým srdcom

V júni sme sa zúčastnili spomien-
kovej pietnej slávnosti, ktorú orga-
nizovala obec Uhrovec, venovanej 
horolezcovi, záchranárovi a nášmu 
rodákovi Antonovi Dobešovi. Zahynul 

v Himalájach pri teroristickom útoku 
v júni 2013 pri výstupe na Nanga 
Parbat. Uctiť si jeho pamiatku prišli 
viacerí aj v septembri, kedy sa konal 
4. ročník Memoriálu Antona Dobeša 
v Uhrovci - beh na Jankov vŕšok. 
Naše blahoželanie patrí Matejovi 
Vyšňovi z Rajeckých Teplíc, ktorý 
3600 metrov zabehol za 18,59 mi-
nút. Do cieľa dobehol prvý.
Zbierka Hodina deťom

11. 11. 2016 sme sa zapojili aj 
tento rok ako miestny koordinátor do 
celoslovenskej zbierky Hodina deťom, 
ktorú každoročne organizuje Nadácia 
pre deti Slovenska. V našom meste 
sme vyzbierali sumu 34,42 eur, kto-
ré boli následne odvedené na účet 
zbierky. 

Fotografie z našich aktivít sú 
zverejnené na www.ozkultura.sk   
Stránku pravidelne aktualizujeme.

 

               Ing. Katarína Kráľová 

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, Hodžova 20
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Ďalšie obdobie účinkovania 
nášho zboru bolo v čase veľko-
nočných sviatkov. Zbor považuje 
za veľkú česť, že môže sprevá-
dzať obrady Krížovej cesty, liturgie 
Veľkého týždňa a Veľkej noci ako aj 
na slávnosti 1. svätého prijímania a 
svadobných obradov. 

Za veľké podujatie považuje 
Spevácky zbor Chor Cordis Jesu už 
tradične festival duchovných piesní s 
názvom „Spievaj Pánovi“, ktorého je 
zbor organizátorom. V tomto roku sa 
ho zúčastnili aj Spevácky zbor pri kos-
tole sv. Klimenta v Močenku, Miešaný 
spevácky zbor GLORIA DEO z Bytče 
a Miešaný spevácky zbor PASTOR 
BONUS zo Žiliny - Soliniek.

Nezisková organizácia Áno 
pre život so sídlom v Rajeckých 
Tepliciach prevádzkuje od roku 
1998 Domov Gianny B. Mollovej, 
v ktorom poskytuje krízovú pomoc, 
sociálne služby a odborné programy 
matkám s deťmi v krízových životných 

Vďaka podpore Nadácie VÚB 
mohli deti a mladí ľudia v krízových 
životných situáciách slobodne vyjadriť 
svoje pocity a ventilovať napätie. 

Nezisková organizácia Áno pre 
život realizovala v mesiacoch jún 
– október 2016 projekt zameraný 
na využívanie arteterapie v pomoci 

Spevácky zbor Chor Cordis Jesu chce potešiť spevom 
Spevácky zbor Chor Cordis Jesu má za sebou ďalšie obdobie svojho účinkovania. 
Tak, ako minulý rok, aj začiatkom tohto roku zbor intenzívne vystupoval hlavne v čase vianočného obdobia, 

kedy sa jeho spev rozliehal v chrámoch v Rajeckých Tepliciach, v Bytči a v Domaniži, a to nielen pri bohoslužbách, 
ale aj koncertmi, v ktorých sa predstavil i miešaný zbor Gloria Deo z Bytče. Vianočné koledy v podaní zboru bolo 
počuť aj pri každoročnej „Trojkráľovej kolede“ v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach.

V novembri sa zboru podarilo 
nahrať vianočné CD, ktoré bude 
oficiálne uvedené do predaja počas 
vianočných sviatkov. V čase adventu 
sa zúčastní benefičného koncertu v 
Brezne a navštívi aj Poľsko, kde vo 
Wilamoviciach (jedného z družob-
ných miest mesta Rajecké Teplice) 
uskutoční niekoľko vianočne la-
dených koncertov v rámci prvého 

medzinárodného stretnutia zborov 
partnerských miest. 

Členovia zboru touto cestou 
ďakujú mestu Rajecké Teplice za 
finančný príspevok, ako aj všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomá-
hajú a chcú pomáhať v podpore 
ďalších aktivít, napríklad aj dvoma 
percentami z daní či dobrovoľnými 
príspevkami. 

Zbor chce aj naďalej potešiť spe-
vom všetkých, ktorí si radi vypočujú 
duchovné piesne a darovať občanom 
Rajeckých Teplíc pokoj a pohodu vo 
vianočnom čase, keď sú možno viac 
ako inokedy, ochotní otvoriť svoje srd-
cia a vnímať melódiu a texty piesní, 
ktoré im zbor prináša.

Áno pre život – Kvalitné sociálne služby pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

situáciách. Súčasťou Domova je 
Komunitné centrum, v ktorom je po-
skytované bezplatné poradenstvo pre 
ľudí v núdzi. Aj vďaka dotácii Mesta 
Rajecké Teplice bolo poskytované in-
dividuálne poradenstvo špeciálneho 
pedagóga deťom s poruchami učenia, 

pozornosti alebo s narušenou komu-
nikačnou schopnosťou. Poradenstvo 
je určené všetkým, ktorí sú ohrození 
sociálnym vylúčením, teda aj rodi-
nám, občanom z verejnosti. 

Ďakujeme, že nám už 18 rokov 
pomáhate pomáhať!

Všetky deti potrebujú porozumenie

deťom a mladým ľuďom v krízových 
životných situáciách. Projekt bol rea-
lizovaný v Komunitnom centre orga-
nizácie a do jeho aktivít boli zapojené 
deti a mládež dočasne ubytované 
v Zariadení núdzového bývania: deti 
zanedbávané, týrané alebo ktoré boli 
svedkami domáceho násilia a taktiež 
deti z Rajeckého regiónu – z „von-
kajšieho prostredia“ s indikáciami 
problémového správania. 

Hlavným cieľom projektu bolo 
vytvorenie príležitostí pre slobodné 
sebavyjadrenie detí, diagnostika 
problémov a harmonizácia detí. 
„Arteterapia našla uplatnenie aj v pod-
pore sebaúcty detí, ktoré žijú v málo 
podnetnom prostredí alebo ktoré sú 

sekundárnymi obeťami domáceho 
násilia“, uviedla Eva Mihalcová, 
lektorka arteterapie. 

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 svo-
ju činnosť v oblasti sociálnej práce 
a inklúzie zraniteľných skupín oby-
vateľstva ocenenie v rámci programu 
Cena Nadácie ERSTE za sociálnu 
integráciu.

Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka podpore Nadácie VÚB. 
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Detský tábor
V dňoch 21. – 26. 7. 2016 sa v ob-

ci Zubák uskutočnil kresťanský tábor 
pre deti z farnosti Rajecké Teplice. 
Tábor sa uskutočnil pod záštitou 
hnutia eRko a s finančnou podporou 
mesta Rajecké Teplice. Zúčastnilo sa 
ho 39 detí, ktoré boli počas týždňa 
„prenesené“ do Výcvikového centra 
milosrdenstva, v ktorom kreatívnym 
spôsobom zažívali jednak to, čo mi-
losrdenstvo znamená, ako aj to, ako 
sa dá preukazovať v každodennom 
živote. 

Deťom sa venovali dvanás-
ti dobrovoľní animátori, ktorí im 
cez rôzne hry, súťaže, divadielka, 
modlitby, výlety, tvorivosť a mnohé 
iné, približovali činnosť jednotlivých 
záchranných zložiek ako hasiči, 
horskí záchranári, zdravotníci a i. 
(pozn.: pretože oni sú jedni z tých, 
ktorí preukazujú milosrdenstvo 
v bežnom živote). A keďže naším 
najväčším vzorom v milosrdenstve 
je práve Nebeský Otec, nezabúdali 
sme ani na duchovnú stránku našej 

V roku 1918, 11.11. o 11 hodine 
a 11 minúte zaznela posledná salva 
z dela pri podpise prímeria, ktorým 
sa skončila 1. svetová vojna. 11. 
november bol vyhlásený za Deň 
vojnových veteránov, ktorého 
symbolom sa stal červený mak, 
lebo práve červené maky rástli 
medzi hrobmi vojakov, ktorí padli 
v bitke o belgické mestečko Yprés 
v máji 1915.

osobnosti a každý deň sme vzdávali 
vďaky či už cez modlitby počas dňa, 
pri jedle alebo prostredníctvom sv. 
omše. 

Za neopakovateľný čas, v ktorom 
sme sa mohli bližšie spoznať a upev-
niť budovanie vzťahov a pozitívnych 
hodnôt spoločenstva, patrí vďaka 

všetkým sponzorom, dobrodincom 
a ľuďom, ktorí sa modlili ako za nás, 
tak i za zdarný priebeh tábora.

V mene všetkých táboriacich 
Vám preto vyslovujem obrovské 
„Ďakujem!“.  
 

                         Mária Kostolná

... Že včera žili sme, to nie je iba zdanie, i keď dnes ticho ležíme a nad nami červeň divých makov pla-
nie... - báseň vojnového lekára, ktorý bol svedkom umierania vojakov, obletela celý svet a stala sa výzvou 
a spomienkou na obete násilia a vojen.

V tento deň, tak ako v iných 
mestách a obciach po celom svete, 
aj v Rajeckých Tepliciach, za hlaho-
lu zvona predstavitelia mesta, cirkvi 
a občania vzdali úctu pri pamätníku 
obetiam 1. svetovej vojny a pietnu 
spomienku.

Dôstojný pán farár z Rajeckých 
Teplíc, Dalibor Mišura, zahájil pietny 
akt modlitbou za tých, ktorí umierali 
za vlasť a slobodu, tak ako je to vy-
tesané do mramoru pomníka. Celú 
spomienkovú slávnosť sprevádzal 
svojou modlitbou, ku ktorej sa pri-
pojili všetci prítomní. 

Pani primátorka Mgr. Katarína 
Hollá si uctila padlých slávnostným 
príhovorom a vzdala im úctu polo-
žením kytice červených kvetov ku 
pamätníku.

Na pietnom akte sa zúčastnili 
aj členovia Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
Rajecké Teplice so svojou predsed-
níčkou PhDr. Annou Perkovičovou 
a členovia Únie žien Slovenska, 
s predsedníčkou Základnej orga-
nizácie z Rajeckých Teplíc Martou 
Štiffelovou.

Položením červených kytíc 
s makmi a ružami vyjadrili dôs-
tojnú pietu a spomienku na obete 
vojen, ozbrojeného násilia, bez 
rozdielu, či patrili k víťazným ale-
bo porazeným armádam, vyznávali 
rôzne náboženstvá, či boli rôznych 
národností alebo rás. Česť ich pa-
miatke !

 Anna Perkovičová, predsedníčka 
ZO JDS v Rajeckých Tepliciach

Modlitba a červené maky pri pamätníku – nezabudli sme na vás ! 
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Dňa 27. augusta 2016 sa tradične pretekalo ulicami 
mesta, súťažilo sa v rôznych vekových kategóriách, 
uvádzame výsledky umiestnení pretekárov na 1. až 3. 
mieste.

Ročník 2013 - 2014 dievčatá: 1. Veronika Grossová 
- R. Teplice, 2. Viktória Kudelková-miestna časť Poluvsie, 
3. Kiara Vdovičíková - miestna časť Poluvsie. Ročník 2013 
chlapci: 1. Nikolas Moravčík - R.Teplice. Ročník 2010 
- 2012 dievčatá: 1. Simona Hanusková - R.Teplice, 2. 
Klaudia Kmetíková - Teplička n/Váhom, 3. Timea Haasová 
- Zbyňov. Ročník 2010 - 2012 chlapci: 1. Adam Filipovič 
- Žilina, 2. Marko Lavečka - Lošonec, 3. Vincent Fronko 
- R.Teplice. Ročník 2008 - 2009 dievčatá: 1. Patrícia 
Kaducová - Stránske, 2. Romana Kašičková - R. Teplice, 
3. Viktória Slivková - Kysucké Nové Mesto. Ročník 2008 
- 2009 chlapci: 1. Filip Kazár - Žiar n/Hronom, 2. Mater 
Francisty - Pov. Bystrica, 3. Dávid Hanuska - R.Teplice. 
Ročník 2006 - 2007 dievčatá: 1. Štefánia Michaličková 
- Žilina, 2. Rebeka Maslíková - Súľov. Ročník 2006 - 
2007 chlapci: 1. Urban Stajník - Žiar n/Hronom, 2. Jakub 
Benča - Žiar n/Hronom, 3. Matej Hruška - Rudina. Ročník 
2004 - 2005 dievčatá: 1. Nina Urbanová - Žilina, Terézia 
Ciriaková - R. Teplice, 3. Natália Švancárková - Skalka 
n/Váhom. Ročník 2004 - 2005 chlapci: 1. Dávid Synák 
- Kotrčina Lúčka, 2. Róbert Jackuliak - Žiar n/Hronom, 3. 

Členom športového klubu Poluvsie  patri poďakova-
nie za ich aktívnu účasť na živote v našom meste.  Už 
tradične nechýbali pri organizovaní Fašiangov 2016 ani 
pri čistení mesta pri príležitosti Dňa zeme. 

Pre členov klubu „Nádej“ zorganizovali výlet do 
Luhačovíc. Celoročne organizujú futbalové zápasy. Sily 
si úspešne zmerali i so svojimi menovcami -  futbalistami 
Poluvsia pri Prievidzi.
                                                                    Členovia pri čistení mesta

Aktivity športového klubu Poluvsie

Cyklistický spolok – Akadémia Petra Sagana Žilina zorganizoval
15. ročník Cyklistického kritéria

Patrik Schmidt - R. Teplice. Ročník 2002 - 2003 dievča-
tá: 1. Kristína Pažická - R.Teplice. Ročník 2002 - 2003 
chlapci: 1. Simon Fabuš - Martin, 2. František Škorvánek 
- R.Teplice. 

Kategória ml. žiaci a žiačky: 1. Zuzana Michaličková 
- CYS A. P. Sagana, 2. Matthias Schwarzbacher - ŽP 
Šport, a. s., 3. Jerguš Palaj - Kaktus bike-team BA.

Ml. žiaci: 1. Matthias Schwarzbacher - ŽP Šport, a.s., 
2. Jergus Palaj - Kaktus bike-time BA, 3. Juraj Vrbik - 
Kaktus bike-time BA. Žiačky: 1. Zuzana Michaličková, 
2. Tereza Kurnická, 3. Viktória Knapcová - všetky - CYS 
A. P. Sagana. St. žiaci a kadetky: 1. Jakub Slivka, 2. 
Martin Svrček - obaja CYS A. P. Sagana, 3. Tobias Vančo 
- ŠKC Dubnica n/Váhom. St. žiaci: 1. Jakub Slivka, 2. 
Martin Svrček - obaja CYS A. P. Sagana, 3. Tobias 
Vančo - ŠKC Dubnica n/Váhom. Kadetky: 1. Radka 
Paulechová - CYS A. P. Sagana, 2. Zuzana Solgajová, 
3. Hana Horváthová - obe PROefekt team - Dynamax 
Nitra. Kadeti, ženy a juniorky: 1. Štefan Michalička, 2. 
Matej Blaško, 3. Dávid Sikora - všetci CYS A. P. Sagana. 
Juniori: 1. Matúš Štoček - CAY A. P. Sagana, 2. Alex 
Zeman - TJ Slávia ŠG Trenčín, 3. Tomáš Person - CYS 
A. P. Sagana. Ženy a juniorky: 1. Alžbeta Pavlendová 
CK Dukla Bratislava, 2. Lívia Hanesová - CK Banská 
Bystrica. Muži: 1. Maroš Kováč, 2. Patrik Tybor, 3. Juraj 
Bellan - všetci Dukla Banská Bystrica.
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Mesto Rajecké Teplice i v tomto 
roku pokračovalo v tradícií stret-
nutí vedenia mesta a poslancov 
so seniormi. 

Viac ako 140 našich najstarších 
spoluobčanov neodradilo ani nepriaz-
nivé počasie, keď sa dňa 20. októbra 
najskôr zišli vo farskom kostole na 
sv. omši a neskôr sa presunuli do 
priestorov mestského úradu, kde 
ich čakal kultúrny program a spoločné 
posedenie s občerstvením. 

Vo veľkej sále ich príhovorom 
privítala primátorka mesta Mgr. Ka-

Podujatie sa stretlo s priaznivým 
ohlasom verejnosti a organizátori 
sa preto do nášho mesta vrátia i na 
budúci rok. Prisľúbili väčší počet 
predajných miest s rozšírenou po-
nukou občerstvenia, aby návštevníci 
nemuseli čakať v dlhých radoch ako 
tomu bolo v tomto roku a odchádzali 
domov spokojní. 

tarína Hollá a potom sa už mohli tešiť 
z takmer hodinového programu detí 
našej základnej školy a Základnej 
umeleckej školy Rajec. Veríme, že 
k príjemných spoločným chvíľam 
prispelo i vkusné prostredie a chutné 
pohostenie pripravené zamestnan-
cami mestského úradu a školskej 
jedálne. 

Naším najstarším spoluobčanom 
prajeme veľa pevného zdravia a prí-
jemných chvíľ strávených s blízkymi 
a tešíme sa na stretnutie v budúcom 
roku.

Prvý ročník Burčiakových slávností 
V nedeľu 4. augusta 2016 sa priaznivci dobrého burčiaku a tradičných moravských dobrôt zišli na námestí 

v Rajeckých Tepliciach na I. ročníku Burčiakových slávností. Teplé slnečné počasie ale i zvučné tóny cimbalovej 
muziky prilákali na podujatie desiatky obyvateľov i návštevníkov mesta. 

Mesto si uctilo seniorov
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VEĽKÁ TELOCVIČŇA 
Pondelok 
13:30 - 15:00 Futsalový krúžok škola
15:30 - 17:00 Hravá atletika
                       ROSLY
18:45 - 19:45 Volejbal ženy
Utorok 
13:30 - 18:00 Florbal
18:00 - 19:00 Športové hry
19:00 - 20.00 Futsal
Streda 
13:30 - 15:00 Futsalový krúžok škola

Telocvične Základnej školy v Rajeckých Tepliciach žijú športom
16:00 - 17:30 Cyklistika
                       (november - február)
18:45 - 19:45 Volejbal ženy
Štvrtok 
13:30 - 18:00 Florbal
18:00 - 20:00  Futbal Kunerad
                       (december - marec)
Piatok 
15:30 - 17:00 Futbal TJ VTJ R. Tep.
                       (november - marec)
17:00 - 18:30  Futbal prípravka Raj. 
                      Teplice (nov. - marec)
18:30 - 20:00 Futsal

MALÁ TELOCVIČŇA
 

Pondelok 
13:30 - 15:00 Vybíjaná krúžok
18:00 - 19:00 Pilates ženy
Utorok  
18:30 - 20:00 Futsal
Streda 
16:00 - 17:30 Futbal
                       Kamenná Poruba
18:00 - 19:00 Pilates ženy
Štvrtok 
13:30 - 15:00 Stolný tenis krúžok
18:00 - 19:00 Športové hry

Vzhľadom na narastajúci počet 
pacientov bola súčasná rozloha det-
skej ambulancie a čakárne dlhodobo 
nevyhovujúca. Uvedený stav vznikol 
po zrušení detskej ambulancie v Rajci 
ako i  zvýšením pôrodnosti. K detskej 
ambulancii pribudla jedna miestnosť 
štandardných rozmerov navyše, ktorá 
bude slúžiť ako vyšetrovňa a izolačná 

Oznamy
Školská jedáleň v Rajeckých 

Tepliciach oznamuje stravníkom, 
že v čase od 23. decembra 2016 do 
6. januára 2017 nebude variť. 

Mestská knižnica v Rajeckých 
Tepliciach oznamuje svojim čita-
teľom, že v čase od 19. do 30. de-
cembra 2016 bude zatvorená.

Zákaz spaľovania odpadov
Mesto Rajecké Teplice upozorňuje občanov na prísny zákaz ukladania 

odpadu zo záhrad na brehy vodných tokov alebo inde na verejné priestran-
stvá. 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 bezprostrednom okolí. 
Odpad zo záhrad je potrebné zhodnocovať na domácich kompostoviskách. 
Vytváranie čiernych skládok alebo spaľovanie odpadu možno nahlasovať 
mestskej polícii alebo na mestský úrad. 

Za nepovolené uloženie odpadu alebo zneškodnenie odpadu spa-
ľovaním hrozí pokuta až do výšky 1500 eur.

Mestská polícia v Rajeckých 
Tepliciach oproti minulému 
roku zintenzívnila najmä svoju 
pochôdzkovú činnosť formou 
peších hliadok po území celého 
mesta, čím chce dosiahnuť vyš-
šiu efektívnosť v jednotlivých 
kontrolách.

V uplynulých troch mesiacoch 
smeroval výkon hliadok k zameraniu 
sa najmä na oblasť priestupkov na 
úseku verejného poriadku. Zistené 
priestupky boli následne riešené 

Mestská polícia informuje o svojej činnosti
Mestskou políciou v zmysle prie-
stupkového zákona.

V blokovom konaní vo výške 30 
eur bol riešený občan Zbyňova, ktorý 
v Meste Rajecké Teplice znečisťoval 
verejné priestranstvo plagátovou vý-
zdobou.

Ďalšia oblasť pôsobenia Mestskej 
polície bola zameraná na riešenie ply-
nulosti a bezpečnosti cestnej premáv-
ky, kde bolo udelené viacero sankcií 
a pokarhaní. Ide hlavne o úsek pri 
vinárni Skala, kde návštevníci nášho 

mesta porušujú dopravnú značku B 
34 Zákaz zastavenia. Mestskou 
políciou boli za tieto dopravné prie-
stupky uložené blokové pokuty vo 
výške 200 eur.

Mestská polícia bude i naďalej vy-
konávať uvedené ale i mnohé ďalšie 
činnosti smerujúce k ochrane zdravia, 
majetku a bezpečnosti občanov mes-
ta a zisťovať a objasňovať priestupky, 
porušenia VZN a iné delikty nielen 
vlastnou činnosťou, ale aj v spolu-
práci s občanmi.

Detský lekár MUDr. Milan Útly od januára 2017 rozširuje svoje služby
miestnosť zároveň. Bude využívaná 
pre pacientov, ktorých zdravotný 
stav si vyžaduje časovo náročnejšie 
diagnosticko-terapeutické postupy, 
na snímanie EKG záznamov, spi-
rometrické vyšetrenia, podávanie 
infúznej liečby a odsledovanie stavu 
pacienta po podaní príslušnej lieč-
by. Novovzniknutá vyšetrovňa bude 

využívaná denne na poskytovanie 
lekárskej starostlivosti. Stavebnými 
zmenami sa rozšíril i priestor ča-
kárne. 

Zväčšená rozloha priestorov 
detskej ambulancie zabezpečí väč-
ší komfort pre detských pacientov 
a najmä zvýšenú kvalitu poskytovanej 
lekárskej starostlivosti. 

Kúpim Novorodeneckú medailu
udeľovanú mestom Rajecké Teplice

Tel.: 0908 945 688
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Pozvánky

RAJECKÉ TEPLICE, Veľká sála MsÚ 
nedeľa 18. 12. 2016 o 18,00 h       Vstupné 13 Eur
Predpredaj: Mestská knižnica, Raj. Teplice, Nám. SNP 1/29


