Kronika mesta Rajecké Teplice 2014

Porozmýšľaj, kým zahodíš!
V stredu 5.2.2014 prežili žiaci 9.A ZŠ v Rajeckých Tepliciach projektový deň zameraný na
separáciu odpadu s výstižným názvom POROZMÝŠĽAJ, KÝM ZAHODÍŠ ! Projekt pripravil
žiak 9.A Peter Kráľ, ako malý projektový zámer v rámci neformálneho vzdelávania mladých národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax.
Program dňa sa začal v škole. Prvú hodinu žiaci strávili vo svojej triede spolu s p. uč. Mgr.
Repákovou a Ing. Kráľom zo Zberného dvora v Rajci, ktorý oboznámil žiakov o význame
zberu a separácie komunálneho odpadu a povedal veľa zaujímavých informácií o recyklácii
odpadu. Žiaci dostali pero a kľúčenku ako spomienku na tento deň. Potom sa presunuli vlakom
do Rajca, kde sídli Zberný dvor Rajec, ktorý slúži na zvoz separovaného odpadu pre celú
Rajeckú dolinu. Zberný dvor zriadilo Združenie obcí Rajecká dolina (obce od Lietavskej Lúčky
až po Čičmany).
V Zbernom dvore prebehla veľmi zaujímavá exkurzia po jednotlivých pracoviskách a následne
v priestoroch ZUŠ v Rajci Peter s projektovým tímom (Marek Adamko a Lucia Paperňáková)
pripravil pracovné stoly pre výtvarnú dielňu, kde prebehla súťaž- návrh plagátu na tému
separovania odpadu. V závere boli najkrajšie výkresy odmenené a všetci dostali občerstvenie
v podobe bagety, minerálky a sladkosti. Cestovné bolo taktiež hradené z projektu.
Poďakovanie patrí Ing. Petrovi Kráľovi za venovaný čas a zaujímavé informácie, Mgr.
Repákovej za doprovod, PaedDr. Marianovi Remeniusovi za zabezpečenie priestoru v ZUŠ.

Senior klub Rajecké Teplice
V klube senior sa stretávame 1x týždenne a už sme všeličo skúsili vyšívali, háčkovali, plietli,
piekli medovníčky, organizovali výstavy našich prác. Tiež chodíme do prírody zbierať liečivé
byliny a na čerstvom vzduchu pookriať. Aby nás nemoril hlad bol uvarený guláš, opekáme,
spievame si a hráme. Pre ukážky našej práce a fotodokumentáciu nám slúži vývesná skrinka
a kronika. Každý člen má členský preukaz, kde sa zapisujú príspevky. Klub mal už od
začiatku priateľov v Dolnom Benešove, v Rajci, neskôr sa spolupráce ujali aj s Hornými
Lefantovcami, so Smrdákmi. Boli to družobné stretnutia, výlety prehliadky, zaujímavosti, ale
pre nás vždy s nevýhodou: ich bolo plný autobus, nás do polovice. Vždy sa na to pýtali
a nevedeli pochopiť, prečo nás je tak málo. Čo by ste im odpovedali? Činnosť sa pohla aj
iným smerom keď prišla ako z neba ponuka od manželov Cvachovcou na posedenie
v Slnečnom pavilóne. Bolo to niečo úžasné. Bavili sme sa výborne a užili túto príležitosť.
Vďaka. Ku zmene prispel aj nápad na inú novinku. Tou bolo tiež veľmi poučné, zábavné
a nové a to bol seriál na tému ,,Poznávajme svojich občanov“, alebo rodákov, ktorí dosiahli
v živote úspechy. Vydarilo sa. Máme byť na koho hrdí. Činnosť klubu sa rozšírila aj
o vzájomnú spoluprácu s inými zložkami. Jednotlivo je nás málo, spolu akurát. Môžeme si
dovoliť viac. Nie je dobre človeku samotnému a preto vyzývame dôchodcov ktorí ešte nenašli
cestu k nám urobte si čas a príďte. Zaujímavé besedy prilákali viac účastníkov aj mimo
členov klubu a tým sa pomaly prichádza k spolupráci a zjednocovaniu občanov, čo je dobré
znamenie. Spoluprácu môžeme preukázať s OZ Kultúra- spoločne stretnutia v škole
rodinného plánovania, vychádzky do prírody, poznávanie a zber liečivých rastlín. Posedenie
pri vianočnom stromčeku so spomienkami staršej generácie a mladých priateľov, pri
vianočných trhoch, pomoc starším spoluobčanom a návštevy nielen členov klubu. Tiež sa
spájame pri vhodných príležitostiach s Úniou žien, so Zväzom včelárov je tiež úspešná
spolupráca pri príprave výstav, besied o včielkach a ukážkach včelích produktov.
Spoločnými silami bola vydaná aj ,,Malá kuchárka“ knižka s receptami na riešenie prípadnej
krízy v rodine ,,Čo špajza dala“. Čaká nás ešte veľa úloh na pozdvihnutie nášho klubu napr.
úprimná snaha hľadať pravdu, hájiť ju, prejavovať si navzájom úctu, dôveru, trpezlivosť,
povedať si milé slovo, darovať si úsmev a všetko čo prispeje dobrému menu nášho klubu.

Týždeň s angličtinou
Gymnázium na Javorovej ulici v Rajci ponúklo nám - maturantom výnimočný zážitok
– týždňový konverzačný kurz anglického jazyka s anglickým lektorom.
Bol pondelok a my sme netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Do triedy vošiel sympatický pán,
ktorý bol vysmiaty od ucha k uchu. Okamžite na nás urobil veľký dojem, veď kto by nemal
rád vždy usmiatych učiteľov . Volal sa Graham Last a oslovovať sme ho mali Mr. G .
Začiatok vyzeral ideálne, no veľký problém nastal, keď sme mali začať rozprávať po
anglicky. Každý z nás sa hanbil a bál, aby niečo nepovedal zle. Mr. G nás ubezpečoval, že
prvý deň je taký vždy, ale v piatok už budeme na úplne inej úrovni. Každý deň sme robili
niečo iné, poučné i zábavné. Zadával nám rôzne úlohy, pri ktorých sme boli nútení rozmýšľať
v angličtine. Dokonca sme niekedy nemali ani čas na prípravu odpovede a jediné, čo nám
ostalo, bolo improvizovanie. Vôbec sme neverili, aké vtipné môže byť učenie.
V jeden deň sme sa dohodli ukázať mu naše mesto a porozprávať sa s ním aj mimo školy.
Báli sme sa, čo sa ho budeme pýtať, o čom sa budeme rozprávať, ale obavy boli zbytočné. Na
každú našu otázku mal pohotovú a otvorenú odpoveď, zároveň sa o nás živo zaujímal.
Dozvedeli sme sa o ňom aj to, že 7 rokov žije na Slovensku. Slovenských odpovedí sme sa od
neho nedočkali, dokonca aj s manželkou a deťmi sa rozpráva po anglicky.
Čím viac sa blížil piatok, tým lepšie sa nám angličtina dostávala pod kožu, tým lepšie sme
rozprávali a písali po anglicky.
Výsledkom nášho snaženia bol aj certifikát o absolvovaní kurzu. Pre všetkých to bol
výnimočný týždeň. Odniesli sme si z neho veľa pozitívnych zážitkov, vedomostí, schopností
používať jazyk, ale predovšetkým sme odbúrali strach hovoriť po anglicky. Všetky zručnosti
pritom využijeme nielen pri maturite, ale najmä v našom ďalšom profesionálnom živote.
A pre veľký úspech takýto kurz absolvujú aj študenti tretieho ročníka, ktorý sa bude
konať začiatkom júna tohto školského roka.

Vystúpiť z bludného kruhu
Nezisková organizácia Áno pre život od septembra minulého roku realizuje projekt podporený
z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Zámerom
projektu s názvom „vystúpiť z bludného kruhu“ je rozvoj životných zručností detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
V rámci projektu realizujeme rozličné aktivity - pravidelnú remeselnú keramickú dielňu, výlet
do Bratislavy, seminár pre učiteľov, každomesačné aktivity na rozvoj konkrétnych životných
zručností detí ako je napríklad priateľstvo, sebadôvera, trpezlivosť, vytrvalosť, zodpovednosť
a ďalšie. Chceme podporiť rozvoj týchto životných zručností u detí, ktoré žijú v málo
podnetnom prostredí a teda sú ohrozené sociálnym vylúčením. Dôležitými ľuďmi v ich živote
sú učitelia a vychovávatelia, keďže často absentuje rodinná výchova. Preto sme časť aktivít

zamerali aj na učiteľov a vytvorili sme im priestor, aby získali informácie a poznatky, ktoré
môžu využiť pri svoje náročnej, ale veľmi dôležitej práci. Všetky deti majú právo dostať
v detstve základ, na ktorom môžu stavať, aby z nich vyrástli dobrí ľudia. Tak budú mať
možnosť vystúpiť z „bludného kruhu“ života svojej rodiny a žiť šťastný život.

Marec v knižnici
V pondelok 3.marca si žiaci 1.stupňa návštevou Mestskej knižnice v Rajeckých
Tepliciach pripomenuli, že marec je mesiac knihy. Zoznámili sa s novými
knižkami v knižnici, tí starší si vypožičali ďalšie knihy. Najviac knižnica zaujala
našich prvákov, ktorí v nej boli prvýkrát. Už vedia, že sa tu môžu odteraz
hocikedy zastaviť a požičať si na čítanie peknú knižku.
Základná škola 11.marca 2014 v spolupráci s Mestskou knižnicou v Rajeckých Tepliciach
uskutočnila čitateľský maratón pre žiakov 1.stupňa. Prváci nám čítali krátke básničky a i
napriek tomu, že ešte nepoznajú všetky písmenká, sa im darilo a šikovne predviedli, čo sa už
naučili. Druháci a tretiaci nám čítali z knižky Márie Ďuríčkovej Danka a Janka. Postupne sa
všetci vystriedali a ukázali svoje čitateľské zručnosti. Po prečítaní ukážok si aj pozreli dve
rozprávky o Danke a Janke. Štvrtáci sa pustili do Kubka a Maťka, s ktorými si hravo poradili.
Na záver si všetci pozreli animovanú rozprávku Pásli ovce valasi. Akcia sa uskutočnila v
rámci mesiaca Marec - mesiac knihy. Dúfame, že naši žiaci budú ďalej pokračovať v čítaní
pekných knižiek a tak si budú rozširovať svoje čitateľské zručnosti. V stredu 12. marca 2014
sa so žiakmi V.A, V.B, VI.A a VI.B pokračovalo v súťaži: „Čitateľský maratón“. Žiaci
museli do1 minúty prečítať čo najdlhší úsek z knihy od Ľubomíra Feldeka: Modrá kniha
rozprávok. Po namáhavej súťaži si žiaci pozreli krásnu rozprávku Perinbaba a nakoniec sme
vyhlásili jednotlivých víťazov, a to:
V. A: Miriama Čišecká
V.B: Kristína Kupková
VI.A: Daniela Remišová
VI.B: Klára Sádecká
Za krásne dopoludnie ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom.

Detský maškarný ples

Tento rok sa nedeľu 23. februára 2014 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 45 detí. Každá maska dostala pri vstupe malé občerstvenie a potom sa z chuti všetci
ktorí spríjemnili nedeľné popoludnie našim najmenším.

Kalendárium 2014
Názov podujatia

Termín podujatia

Miesto konania

Deň zeme

24.apríl 2014

Mesto Rajecké Teplice

1. máj na námestí

1. máj 2014

Námestie SNP

Púť Rajecké Teplice - G.B.Mollová

3.-4. máj 2014

Mesto Rajecké Teplice

Deň matiek

15.máj 2014

Mestský úrad Rajecké Teplice

Voľby EÚ

24. máj 2014

Volebné miestnosti Rajecké Teplice

EuroMusette a GoldenTango 2014

28. - 29.máj 2014

Mestský úrad Rajecké Teplice

Medzinárodný deň detí

1.jún 2014

Kultúrne leto 2014
Hody Rajecké Teplice

jún, júl, august, sept.
21.-22. jún 2014

Rôzne miesta RT
Rôzne miesta RT

Šachový turnaj

21.jún 2014

Vstupná hala MsÚ

Tenisový turnaj

21.jún 2014

Tenisové kurty SLK

Hody Poluvsie

4.- 5.júla 2014

Letné slávnosti

18.-20. júl 2014

Námestie SNP

28. júl 2014

Námestie SNP

100 rokov začiatku 1. Svetovej vojny

Mesto Rajecké Teplice

KD Poluvsie

Oslavy 70. výročia SNP

29.august 2014

Mesto Rajecké Teplice

Cyklistické cestné kritérium

30.august 2014

Mesto Rajecké Teplice

Včelárska nedeľa

31.august 2014

Námestie SNP

Mesiac úcty k starším
25 rokov Nežnej revolúcie
Komunálne voľby 2014
Stretnutie s Mikulášom a Vianočné
trhy

október 2014

Mestský úrad RajeckéTeplice

17. novembra 2014

Mestský úrad RajeckéTeplice

november 2014

Volebné miestnosti Rajecké Teplice

december 2014

Mesto Rajecké Teplice

Valentínska kvapka krvi
Mesto Rajecké Teplice a mobilná jednotka Národnej transfúznej služby zorganizovali pred
dňom sv. Valentína hromadný odber krvi pre občanov mesta. Darovanie krvi je prejavom
ľudskosti a sme radi, že 32 občanov sa do tejto akcie zapojilo. Aj keď polovici zdravotný stav
neumožnil krv darovať, zo strany transfúznej služby bola akcia vyhodnotená ako vydarená.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a pomohli. Po dohode s mobilnou službou sa akcia bude
opakovať.

Narodení:
Tomáš Kostolný
Alžbeta Ondrušová
Ema Loudová
Diana Ivanová
Lea Hazlingerová

nar. 5. 12. 2013
12. 12. 2013
7. 1. 2014
10. 3. 2014
6. 4. 2014

Manželstvo uzavreli:
Filip Čelko a Jana Kultanová

18. 1. 2014

Úmrtia:

Ján Gálik
Mária Žideková
Štefan Remenec
Jozef Čuboň
František Frindt
Melánia Kucková
Milan Horník
Margita Kianičková
Mária Kardošová

30. 12. 2013
4. 1. 2014
13. 1. 2014
14. 1. 2014
17. 1. 2014
5. 2. 2014
19. 3. 2014
26. 3. 2014
31. 3. 2014

„Nová autobusová zastávka otočňa Poluvsie – Rajecké Teplice“:
V apríli bola v Poluvsí namontovaná nová moderná autobusová zastávka v hodnote takmer
2000 EUR. Veríme že bude dlho slúžiť obyvateľom Poluvsia a nestane sa obeťou vandalov

Mestská polícia informuje
Mestská polícia mesta Rajecké Teplice v predošlých mesiacoch vykonávala okrem svojich
zákonom stanovených povinností aj niekoľko účelových pátraní a sledovaní zameraných na
vyskytujúce sa krádeže na území mesta, s pozitívnymi výsledkami.
- Hliadka MsP riešila narušovanie verejného poriadku skupinou bezdomovcov v priestoroch
autobusovej a železničnej stanice, mestskí policajti dohliadali na plynulosť a bezpečnosť
cestnej premávky na prechodoch pre chodcov v okolí školy a na území mesta.
- Na základe oznámenia pracovníkov zdravotného strediska, hliadka MsP riešila narušovanie
verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch zdravotného strediska dopúšťal agresívny
pacient
- Na základe zistenia vlastnou činnosťou riešila hliadka MsP porušovanie VZN mesta o
nakladaní s odpadom
- Hliadka MsP kontrolovala dodržiavanie prevádzkových hodín zábavných a pohostinských
zariadení
- Hliadka MsP riešila umiestnenie túlavého psa do útulku Zbýňov
- Hliadka MsP riešila porušovanie zákona o chove a držaní psov na území mesta
- Na základe sledovania kamerového systému v centre mesta hliadka MsP zakročila voči
podnapitému mužovi , ktorý na námestí vzbudzoval verejné pohoršenie
Na záver, vzhľadom na blížiacu sa letnú sezónu a každoročne rastúci počet vlámaní do
motorových vozidiel, žiadame vodičov, aby si nenechávali v zaparkovaných vozidlách
doklady, kabelky a peniaze, pretože práve tie sú hlavným lákadlom pre zlodejov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Červeno-biele prechody v Rajeckých Tepliciach
Pre zvýšenú bezpečnosť chodcov v Rajeckých Tepliciach sa Mesto rozhodlo namaľovať
prechody pre chodcov okrem bielej aj červenou farbou. Takto namaľované sú zatiaľ štyri
prechody: pri Supermarkete Jednota, pri základnej škole,
pri pošte a pri novinovom stánku na školskej ulici. Mnohí sa v tejto súvislosti pýtajú, prečo
nie je prechod cez Kuneradskú cestu pri bývalom hoteli Veľká Fatra dnes Aphrodite Palace.
Tu je odpoveď: Mesto žiadalo dopravný inšpektorát v Žiline o vyznačenie prechodu aj na
tomto mieste. Táto žiadosť bola zamietnutá z dôvodu blízkeho umiestnenia prechodu ku
križovatke.

Nový náter zábradlia na moste cez Rajčanku.
Pracovníci oddelenia technických služieb / OTS / v apríli a máji obnovili náter zábradlia
mosta cez Rajčanku. Toto zanedbané zábradlie o ktoré sa Slovenská správa ciest dlhé roky
nedokázala postarať, bolo už zhrdzavené, preto pracovníci OTS museli najprv hrdzu
odstrániť . Nasledoval náter základnou farbou a potom vrchný žlto-modrý náter. Vynovené
zábradlie mosta teraz skrášľuje vstup do nášho malého mestečka.

Rajecké Teplice opäť rozkvitli
V mesiaci máj pracovníci OTS opäť rozmiestnili po meste kvetináče s ťahavými múškátmi.
Okrem Farskej ulice, a námestia pribudli tento rok kvetináče s muškátmi aj na Rajeckej ceste
pri Kuneradke a zakúpené boli 3 kvetinové pyramídy s ťahavými petúniami, ktoré boli
umiestnené na námestí.

Vyberáme z uznesení schválené na XXV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Rajeckých Tepliciach 12. 06. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
prerokovalo
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na II. polrok 2014
- Informatívnu správu komisie na ochranu verejného záujmu
- Správu o hospodárení Základnej školy Rajecké Teplice za rok 2013
- Informáciu o vyhodnotení prieskumu kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu z
domácnosti
- Informatívnu správu vo veci Združenia obcí aglomerácia Rajecké Teplice
- Zmluvu o prevode práv a povinností stavebníka uzavretú podľa § 51 Zák. č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi prevodcom: Mestom Rajecké
Teplice, so sídlom Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice a nadobúdateľom : Združenie
obcí aglomerácia Rajecké Teplice, so sídlom Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice pre
podanie žiadosti o NFP a realizáciou projektu : Aglomerácia Rajecké Teplice – rozšírenie
splaškovej kanalizácie
- Žiadosť p. Ľubomíra Knapca, Poluvsie 22, Rajecké Teplice o zaradenie predmetnej parcely
do ÚPN SÚ Rajecké Teplice za účelom výstavby RD na pozemku p.č. 774/34 KNC v k.ú.
Poluvsie nad Rajčankou
- Žiadosť Ing. arch. Petra Dunajovca, Škultétyho 70, 010 01 Žilina o prejednanie
investičného zámeru na pozemku p.č. 561/1 KNC v k.ú. Rajecké Teplice
- Žiadosť obce Konská o spoluprácu realizácie výstavby chodníka pri ceste I/64
(od zeleného domu po k.ú. Konská)
- Žiadosť DGB Consult s.r.o., Kollárova 2641/15,01001 Žilina o vydanie súhlasu na
odkúpenie pozemku p.č. 524 KNC v k.ú. R. Teplice
- Riešenie žiadosti na zmenu a doplnok ÚP SÚ Rajecké Teplice
- Žiadosť fy.Vesalius,s.r.o. o príspevok na financovanie súkromného RTG pracoviska v
Rajci
- Prerozdelenie finančných prostriedkov na refundáciu výstavby bikrosovej dráhy vo výške
15.523,21 EUR

schvaľuje
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na II. polrok 2014
- Informatívnu správu komisie na ochranu verejného záujmu
- v zmysle § 9a ods. 8 pís. e zákona 138/1991 Zb. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
predaj pozemku dielu 3 parcely E KN 898 ostatná plocha k.ú. Poluvsie nad Rajčankou o
výmere 8 m2 vytvoreného geometrickým plánom overeným Okresným úradom Žilina pod
č.40/2014 p. Danielovi Javoranovi nar. , r.č. , bytom Poluvsie 89
za cenu 35,- €.Dôvodom hodným osobitného zreteľa je to že uvedený diel 3 parcely E KN
898 je včlenený svojou polohou do pozemku vo vlastníctve pána Daniela Javorana, čo je

zrejmé z geometrického plánu a vzhľadom na minimálnu výmeru a jeho polohu nemá žiadne
využitie pre nikoho iného okrem p. Javorana, tento diel vybočuje z priebehu zvyšku parcely E
KN 898. Geometrickým plánom overeným Okresným úradom Žilina pod č.40/2014 je diel 3
parcely E KN 898 pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 927/26 k.ú. Poluvsie nad
Rajčankou.
Kúpna cena je určená vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým
posudkom znalca Ing. Tobiáša Palutku č. 6/2014 .Pán Daniel Javoran znáša všetky náklady
spojené s kúpnou zmluvou / napr. správne poplatky, odplaty za znalecký posudok,
geometrický plán /. Zámer previesť diel 3 parcely E KN 898 ostatná plocha k.ú. Poluvsie nad
Rajčankou o výmere 8 m2 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke
mesta
od 28. 05. 2014 do 12. 06. 2014.Na tento prevod sa nepoužijú ustanovenia § 9a ods. 1-7
zákona 138/1991 Zb.
- Informatívnu správu vo veci Združenia obcí aglomerácia Rajecké Teplice
- Zmluvu o prevode práv a povinností stavebníka uzavretú podľa § 51 Zák. č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi 1.Prevodcom: Mestom Rajecké
Teplice, so sídlom Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice a 2. Nadobúdateľom :
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice, so sídlom Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké
Teplice pre podanie žiadosti o NFP a realizáciou projektu : Aglomerácia Rajecké Teplice –
rozšírenie splaškovej kanalizácie Za podmienky: Po vydaní kolaudačného rozhodnutia
odovzdá nadobúdateľ zrealizované dielo do prevádzky SEVAK-u, a.s. Žilina v zmysle
uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom.
- Žiadosť p. Ľubomíra Knapca, Poluvsie 22, Rajecké Teplice o zaradenie predmetnej parcely
do ÚPN SÚ Rajecké Teplice za účelom výstavby RD na pozemku p.č. 774/34 KNC v k.ú.
Poluvsie nad Rajčankou
-Spolufinancovanie PD a realizácie chodníka pri ceste I/64
(od zeleného domu po k.ú. Konská)
- odpredaj pozemku p.č. 524 KNC v k.ú. R. Teplice za podmienky, že na parcelu s p.č. 523/7
KNC bude uzavreté vecné bremeno v prospech mesta na zachovanie miestnej komunikácie a
uložených inžinierskych sieti v zmysle GP. č. 615/01 overeného dňa 09. 04. 2001
- Prerozdeliť finančné prostriedky na refundáciu výstavby bikrosovej dráhy vo výške
15.523,21 EUR
takto:
detské ihrisko
8.000,-EUR
materská škola
2.000,-EUR
ihrisko pri KD Poluvsí
1.500,-EUR
rezerva
4.023,21 EUR

berie na vedomie
- Správu o hospodárení Základnej školy Rajecké Teplice za rok 2013
- Informáciu o vyhodnotení prieskumu kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu z
domácnosti
- Informatívnu správu vo veci Združenia obcí aglomerácia Rajecké Teplice

zamieta
- Žiadosť Ing. arch. Petra Dunajovca, Škultétyho 70, 010 01 Žilina o prejednanie
investičného zámeru na pozemku p.č. 561/1 KNC v k.ú. Rajecké Teplice
- Žiadosť fy.Vesalius ,s.r.o. o príspevok na financovanie súkromného RTG pracoviska v
Rajci

ukladá

- MsÚ zabezpečiť prípravu a spracovanie podkladov k Zmene a Doplnku ÚP SÚ Rajecké
Teplice a zabezpečenie finančného krytia zmeny a doplnku ÚP SÚ Rajecké Teplice, pri prvej
zmene rozpočtu
Vyhodnotenie prieskumu kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu z
domácnosti v meste Rajecké Teplice

Na základe zákona o odpadoch má mesto povinnosť zaviesť a zabezpečiť triedený zber
biologicky rozložiteľných odpadov (odpad zo záhrad, pokosená tráva, lístie, zvyšky z čistenia
ovocia a zeleniny .....). Ak sa však preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov má vlastné
domáce kompostovisko na biologicky rozložiteľný odpad, táto povinnosť mestu zaniká.
Z tohto dôvodu bol uskutočnený prieskum medzi obyvateľmi mesta ( vlastníkmi rod. domov a
bytov) za účelom zistenia počtu domácnosti, ktoré likvidujú biologický rozložiteľný odpad na
svojich kompostoviskách
Výsledok prieskumu: 68,17 % občanov trvalým pobytom likviduje biologický rozložiteľný
odpad vo svojich domácich kompostoviskách, čo znamená, že povinnosť zaviesť a zabezpečiť
triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle zákona o odpadoch mestu zaniká.

Trinásty ročník „dopadol dobre“
Posledná májová streda a štvrtok patrila v našom meste slovenským, českým a poľským
akordeonistom. Už po trinásty krát sa uskutočnil medzinárodný akordeónový festival
Euromusette a Goldentango 2014. V ôsmych kategóriách súťažilo 143 mladých nádejných
umelcov. Odborná porota určila absolutného víťaza, ktorým sa pre rok 2014 stalo netradične
duo zo ZUŠ Bojnice, Martin Beseda a Martin Hollý. Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo
školstva, vedy výskumu a športu a organizátor mesto Rajecké Teplice.

Narodení:
Marion Elise Kadurik

nar. 7. 2. 2014

Daniela Mičianová

14. 4. 2014

Rudolf Staškovan

10. 6. 2014

Stela Dubeňová

15. 6. 2014

Michaela Petrovská

21. 6. 2014

Manželstvo uzavreli:
Ing. Michal Reguľa a Zuzana Jarinová

10. 5. 2014

Peter Jedlička a Ing. Dana Gabčíková

14. 6. 2014

Juraj Páchnik a Mgr. Ivana Baránková

21. 6. 2014

Úmrtia:
Jozef Urbanec

15. 4. 2014

Vladimír Takáč

11. 6. 2014

Ľudmila Gazdíková

14. 6. 2014

Staviame my máje ...
V našom meste nebolo tradíciou sláviť 1. máj. Starší si pamätajú, že sa chodievalo do
neďalekého Rajca, kde sa manifestačne oslavoval sviatok práce. Meteorológovia ohlasovali
pekný deň a preto v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Rajeckých Tepliciach
mesto zorganizovalo stavanie mája s kultúrnym programom. Od 15.00 h sa predstavila
dychová hudby Mošteňanka, ľudová hudba Kandráčovci, country skupina ACM, Martina
Žovincová s Jurom Knapcom a večer sa ukončil diskotékou.

Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a
chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli
dievčence pekné, štíhle a zdravé.
Máj vysoký 19,5 m skrášľoval námestie nášho mesta celý mesiac.

Otvorenie kultúrneho leta
Už po 33. krát sa v našom meste otváralo Kultúrne leto, ktoré začínalo hodovými
slávnosťami. Program začali sedemdesiati šachisti svojim siedmym Hodovým šachovým
turnajom o pohár primátora mesta. V tomto roku sa prekvapujúco stal víťazom, výrazný talent
o ktorom ešte budeme počuť, iba 13 ročný Jerguš Pecháč z TJ Mladosť Žilina, ktorý porazil
dospelých účastníkov zo Slovenka, Česka a Ruska. Oživením podujatia boli aj nadrozmerné
šachy s ktorými si zahrali návštevníci i miestni občania mesta. V nedeľu pokračoval hodový
víkend sv. omšou a vystúpením srbských súborov, dychovky Dejana Jevďiťa z Požegi
a akademicko, hudobno – folklórnym súborom Abraševiť. Hody a prvý program Kultúrneho
leta 2014 ukončila dychová hudba Stranianka. Plagát Kultúrneho leta v Rajeckých Tepliciach
nájdete na XX strane.

Deň zeme

Tohtoročný Deň Zeme sa v našom meste uskutočnil v rámci akcie Deň Zeme v Rajeckej doline, ktorú
organizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina v spolupráci so svojimi členmi
a partnermi. Vďaka žiakom základnej školy a záujmovým organizáciám sa vyzbieralo približne 860 kg
odpadu.
Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že aktívne prispeli k čistote verejných priestranstiev mesta,
menovite ZŠ v Rajeckých Tepliciach a ich českým rovesníkom, DHZ Poluvsie, DHZ Rajecké Teplice,
Únii žien, Klubu Nádej, Volejbalovému oddielu, Tenisovému oddielu, Športovému klubu Lojzo, ŠK
R. Teplice – Konská, Horolezeckému klubu RT, Cyklistickému spolku a ďalším dobrovoľníkom.

Prieskum kompostovania
V uplynulých dňoch sa medzi obyvateľmi nášho mesta uskutočnil prieskum, ktorým sa zisťoval počet
domácností likvidujúcich bioodpad na svojich domácich kompostoviskách. Prieskum preukázal, že
68% obyvateľov s trvalým pobytom tento odpad kompostuje, čím mestu zaniká povinnosť zaviesť
triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu.
Snahy o podporu domáceho kompostovania tu boli už v minulosti, keď Združenie obcí Rajecká dolina
žiadalo o finančné prostriedky na nákup komposterov do každej domácnosti, projekt však nebol
úspešný.
Kompostovanie je najjednoduchší a najprirodzenejší spôsob likvidácie bioodpadu (pokosená tráva,
lístie, surový rastlinný odpad z kuchyne,....).
Pripomeňme si niekoľko zásad správneho kompostovania:
-

kompostovisko je možné založiť v hociktorom kúte záhrady (kde nebude prekážať susedom),
potrebný je kontakt so zemou,

-

aby kompost nebol nadmerne vysušený, vhodné je umiestniť ho do tieňa a prikryť celtou alebo
geotextíliou,

-

kompostovať možno okrem odpadu zo záhrady aj zvyšky jedál, znehodnotené potraviny,
zhnité ovocie a zeleninu, burinu, pričom klíčivosť semien sa zničí tým, že burinu necháme
kvasiť vo vode do vytvorenia peny,

-

materiál na kompostovanie je potrebné posekať, rýchlejšie sa rozloží,

-

proces kompostovania je závislý od prístupu vzduchu, preto sa kompost musí prevzdušňovať
(prekopávať 1 -2x do roka).

Kompostovisko môže byť vo forme kopy, v drevenej ohrade alebo si možno kúpiť plastový
komposter.
Výsledkom procesu kompostovania je vyzretý kompost, ktorý sa používa ako hnojivo.
Zákon o odpadoch zakazuje pod hrozbou pokuty odpad zo záhrad spaľovať, vyhadzovať na čierne
skládky a ukladať do nádob na komunálny odpad.
Podrobnejšie informácie o pravidlách správneho kompostovania sú k dispozícii na stránke
občianskeho združenia Priatelia Zeme

Projekty v meste
Od začiatku roka 2014 bolo za Mesto Rajecké Teplice podaných niekoľko žiadostí o granty a dotácie:
1. Výmena okien na budove mestského úradu – I. etapa: okná na budove mestského úradu sú ešte
pôvodné, drevené, čo znamená, že drevené rámy sú už zväčša zdeformované, na mnohých miestach
okná nepriliehajú, netesnia, nedajú sa správne zatvoriť a počas vykurovacej sezóny vznikajú tepelné
straty, ktoré zvyšujú náklady na vykurovanie. Preto mesto podalo žiadosť o dotáciu zo zdrojov
Ministerstva financií Slovenskej republiky na I. etapu výmeny okien. Celkové náklady projektu sú vo
výške 14 850,- €, z čoho požadovaná dotácia je 13 500,- €, zvyšná suma 1 350,- € predstavuje
spolufinancovanie mesta.
2. Ihrisko pred KD Poluvsie: mesto sa dlhé roky borí s problémom rozširovania športovísk na
svojom území. Do tejto kategórie spadá aj ihrisko v Poluvsí, ktoré komplikované je pre svoju členitosť
a nedostatok vhodných pozemkov vo vlastníctve mesta – najmä na hornom konci. Ako jediným
vhodným miestom sa ukázal priestor pred Kultúrnym domom. Preto mesto podalo žiadosť o dotáciu
na Ministerstvo financií Slovenskej republiky na vybudovanie ihriska pred KD v Poluvsí. Celkové
náklady na projekt predstavujú 14 850,- €, z čoho žiadaná dotácia je 13 500,- € a zvyšok tvorí
spolufinancovanie mesta. Vybudovanie ihriska v Poluvsí by prispelo k rozvoju športových aktivít
najmä detí a mládeže, no i dospelých a bolo by prínosom aj pre alokovanú triedu Materskej školy,
ktorá by ho mohla aktívne využívať.
3. Pamätník plk. i.m. Jozefa Gabčíka: mesto podalo žiadosť o dotáciu na vybudovanie pamätníka
plk. i.m. Jozefa Gabčíka na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktorá však nebola podporená.
Aj preto sme sa rozhodli skúšať to ďalej a žiadosť o grant s rovnakým názvom sme podali v programe
Región kultúrne Nadačného fondu Kia Motors Slovakia, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Suma
najvyššieho možného požadovaného grantu bola obmedzená na 3 000,- €, spolufinancovanie mesta
predstavuje 1 282,60 € a teda celkové náklady na projekt sa vyšplhali na 4 282,60 €, no v prípade, že
by bol projekt podporený, aj to je pekná suma, ktorá by prispela k naplneniu cieľa – postaviť pamätník
nášmu významnému rodákovi Jozefovi Gabčíkovi.
4. Estetizácia kontajnerovísk na sídlisku: projekt sme podali s cieľom skrášlenia miest, na ktorých
stoja kontajnery na sídlisku do Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne, ktorý spravuje Nadácia
Pontis. Celkový rozpočet projektu bol vo výške 8 853,90 €, žiadaná dotácia predstavovala 7 078,90 €
a spolufinancovanie mesta 1 775,- €. Projekt žiaľ nebol podporený.

5. Dni Európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach: Európska komisia v máji tohto roka
vyhlásila výzvu v rámci programu Európa pre občanov, kde sme podali žiadosť o grant na projekt,
ktorého cieľom bude usporiadať stretnutie partnerských miest v Rajeckých Tepliciach. Stretnutia by sa
mali zúčastniť delegácie z Dolního Benešova (Česko), Wilamowíc (Poľsko), Padiny (Srbsko)
a Klanjeca (Chorvátsko). Suma požadovanej dotácie je 20 000,- € na zabezpečenie priebehu celého
podutia, vrátane dopravy, ubytovania a stravy pre zúčastnených hostí zo zahraničia.
Na vyhodnotenie týchto projektov čakáme a veríme, že budú úspešné.
Potešením pre mesto je schválenie projektu Obnova zelene areálu ZŠ, ktorý bol pôvodne podávaný
v programe Zelené oázy Nadácie Ekopolis, v ktorom však nebol podporený. Neskôr sme boli
informovaní zástupcom Nadácie Ekopolis, že žiadosť o grant presunuli do programu Ľudia pre stromy
spoločnosti Metro Cash & Carry SR, ktorý taktiež spravuje Nadácia Ekopolis. V tomto programe bola
žiadosť schválená a na obnovu zelene v areáli ZŠ nám bola poskytnutá dotácia 1 500,- €. V spolupráci
so Základnou školou bude prebiehať realizácia projektu počas nasledujúcich mesiacov.

Staré remeslo v mladých rukách
14.6.2014 sme v komunitnom centre Domček usporiadali keramickú dielňu spojenú s prácou na
hrnčiarskom kruhu pod odborným vedením keramikárky p. Anny Čičkovej. 17 účastníkov
získalo informácie o histórii hrnčiarstva, praktickú zručnosť točenia na hrnčiarskom kruhu
a vymodelovalo vlastnú tvorbu. Po vypálení v špeciálnej peci si výrobky prevezmú jednotliví
hrnčiari a tabuľka s odtlačkom ruky zostane na pamiatku ako výzdoba v KC. Zažili sme veľa
zábavy aj poučenia.
Malý projekt bol realizovaný vďaka podpore národného projektu KomPrax.

Založené Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice, Obec Kamenná Poruba, Obec Konská a Obec Stránske spoločne už dlho
pracovali na projektoch rozšírenia splaškovej kanalizácie v aglomerácii Rajecké Teplice, pod ktorú
patria. V posledný februárový deň riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie –
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky– vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (NFP), kde boli oprávnení žiadatelia aj aglomerácie s počtom
obyvateľov od 2 000 do 10 000. Na tento účel bolo potrebné založiť združenie, ktoré za všetky obce
a mesto podalo žiadosť o finančný príspevok na rozšírenie kanalizácie v aglomerácii. Združenie obcí
aglomerácia Rajecké Teplice bolo založené na valnom zhromaždení dňa 30.04.2014. Ďalej boli
podniknuté všetky kroky k tomu, aby bolo združenie registrované a aby pod jeho hlavičkou bola
vypracovaná žiadosť o NFP so všetkými náležitosťami a prílohami. Zámer sa podaril a v deň

uzávierky prijímania žiadostí, 17. júna 2014, bol projekt odoslaný na Ministerstvo životného
prostredia, kde prejde hodnotením formálnej správnosti, oprávnenosti a definitívneho schválenia alebo
neschválenia žiadosti na realizáciu. Celkové náklady na projekt sa vyšplhali na 8 069 952,61 €, z čoho
požadovaná výška NFP je 7 666 454,98 € (95 %) a spolufinancovanie žiadateľa je 403 497,63 € (5 %).
Pevne veríme, že projekt bude podporený a Rajecké Teplice, Kamenná Poruba, Konská a Stránske sa
dočkajú komplexného riešenia odkanalizovania celej aglomerácie.

Priateľská návšteva
Dňa 30.8.2014 sa Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie spolu s poslancom MsZ p. Knapcom
a rodinnými príslušníkmi členov zboru zúčastnil osláv 70. výročia SNP v družobnej obci
Poluvsie pri Prievidzi. Príjemné prostredie obce, športové aktivity, ktorých súčasťou bol aj
priateľský futbalový zápas i občerstvenie prispeli k vzájomnému utuženiu priateľských
vzťahov. Večer bol zakončený vatrou zvrchovanosti. Chceme sa touto cestou zároveň
poďakovať obci Poluvsie pri Prievidzi za to, že nás na toto podujatie pozvala.

Spomienka na 1. svetovú vojnu.
V roku 2014 si pripomíname sté výročie udalostí, ktoré otriasli svetom v rokoch 1914-1918 a zapísali
sa do dejín ako 1. svetová vojna. Vyprovokovali ju výstrely, ktoré 28. júna 1914 vypílil v Sarajeve
srbský nacionalista, mladý študent Gavrilo Princip , ktoré usmrtili arcivojvodu Františka Ferdinanda
d´ Este, následníka trónu habsburskej monarchie a jeho manželku. Tento incident navliekol do
vojnového konfliktu vtedajšie mocnosti: Rakúsko - Uhorsko, Nemecko, Rusko, Francúzsko, Veľkú
Britániu. Po štyroch rokoch zabíjania sa vyriešilo len málo ich politických sporov, ale životom za to
zaplatilo desať miliónov ľudí. Obetiam 1. svetovej vojny stoja v mestách a obciach pamätníky. Jeden
z nich máme aj našom meste. Stojí pred kostolom a bol postavený v r. 1923 z prostriedkov, na ktoré sa
poskladalo 6 obcí. Mená 82 mladých mužov, povolaných do vojny a ktorí sa z nej už nevrátili, nám
živým pripomínajú akým zlom a hrôzou je vojna. Podľa kroniky z Rajeckých Teplíc narukovalo 20
mužov. 6-ti z nich sa už k svojim blízkym nevrátili – ich mení si môžeme prečítať na pamätníku. Rok
po vojne sa zo zajatia vrátili 4: Gajdošík Karol, Sandánus Štefan, Sandánus Michal, Súľovský Filip. Aj
tí čo vojnu prežili, mali na zvyšok života podlomené zdravie a v pamäti hrôzostrašné spomienky.
Všetky tieto ľudské obete si zaslúžia, aby sme ich pamiatku ctili a o Pamätník sa starali. V našom
meste to dlhodobo zabezpečuje v spolupráci s mestom ZO Únie žien Slovenska

70.výročie SNP

Spomienky na brata, účastníka SNP.
Teraz 74, vtedy 4 roky života som mal, no spomienky z rozprávania brata po návrate domov sa mi
v pamäti uchovali. Môj najstarší brat Milan Sandanus /1926 – 2006/, rodák a po celý život obyvateľ
Rajeckých Teplíc, bol jedným z 12-člennej skupiny, ktorá 28. augusta 1944 odišla na pokyn učiteľa
Karola Kašjaka na partizánsky štáb v Kuneradskom zámku. Mal 18 rokov a boli tam aj jeho ďalší
teplickí rovesníci – kamaráti: Karol Ďurana, Alojz Folovský, Ladislav Folovský, Juraj Červen.
Pôvodne sa mali v Kunerade ešte cvičiť so zbraňami, no ranný rozkaz veliteľa Popova bol iný = ráno
okamžitý presun do Sklabine pri Martine, kde bolo sídlo 1. part. brigády M.R. Štefánika, ktorej velil P.
A. Veličko. Prešli cez Martinské hole a hlásili sa u veliteľa. Ten ich vyzval, aby si rozmysleli, či sa
správne rozhodli a chcú bojovať. Zostali všetci a tu zložili aj partizánsku prísahu. Veličko vymenoval
Karola Kašjaka za veliteľa frontového družstva na úsek Vrútky – Strečno. Úloha bola zasvaviť postup
nemeckých vojsk. Hneď pri druhej útočnej akcii sa brat aj s kamarátom Karolom Ďuranom doslal do
nemeckého zajatia. Putovali do zajateckého tábora v nemeckom meste Jena. Zakúsili tam hrozný hlad

a celodennú vyčerpávajúcu prácu. Ich úlohou aj s ostatnými zajatcami bolo odstraňovanie
nevybuchnutých bômb po náletoch z letiskovej plochy. Že im každý deň hrozí smrť si uvedomovali,
no útrapy, ktoré v tábore zažívali sa im zdali horšie než koniec života. Neskôr pracovali aj cukrovare.
Tu pod hrozbou smrti z odhalenia si napchávali cukor za opasky odevu, aby zahnali hlad. Zo
zajateckého tábora ich oslobodila americká armáda. Domov ich posielali na svojich nohách cez
americkú okupačnú zónu. Cesta domov trvala 3 týždne, prevažne peši. Žobrali o jedlo a vodu.
Z Pardubíc do Brna sa viezli nákladným autom. Že sa brat vracia domov sme sa dozvedeli listu, ktorý
poslal a dostali sme ho, keď sme na poli vykopávali zemiaky. Bolo, že to radosti a úľavy zo strachu.
Brat prišiel na nepoznanie vychudnutý a zoslabený. Ale žil! Rozprávaniu nebolo konca-kraja. Až
doma sa brat dozvedel , čo sa stalo s Kašjakom aj naším susedom Súľovským a a ostatnými. Dlhé roky
potom pracoval ako hospodár teplickej organizácie ZPB, zúčastňoval sa na oslavách SNP, viackrát
bol v Lipovci, kde sú pochovaní jeho bojoví súputníci.

Zdravotne znevýhodnení občania majú lepšie podmienky pre sebarealizáciu
Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach úspešne ukončila projekt
rekonštrukcie chráneného pracoviska vďaka podpore z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v
Nadácii Pontis.

Chránené pracovisko Remeselné dielne sídli v priestoroch Spojenej katolíckej školy v Rajci. Pracujú
tu 4 pracovníci, z toho 3 zdravotne znevýhodnení občania. Zameriavajú sa predovšetkým na výrobu
medovníčkov, ktoré sú zo strany verejnosti veľmi obľúbené. Vďaka podpore projektu bola vymenená
drevená podlaha nevyhovujúca z hygienického hľadiska, boli vyrobené stoly na mieru vhodné pre
imobilných občanov, kompletne vymenené elektroinštalačné rozvody. Pred vstupom do dielne sú
inštalované prenosné nájazdové rampy s ohľadom na dostupnosť pracoviska pre imobilných občanov.
K úspechu projektu veľkou mierou prispeli dobrovoľníci, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii na úkor
svojho voľného času. Záverom projektu bolo podujatie pre verejnosť spojené s návštevou
zrekonštruovaných priestorov chráneného pracoviska – Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa boli
prezentované aj výrobky dielní. Pozvanie prijali zástupcovia Spojenej katolíckej školy v Rajci,
zástupcovia farského úradu v Rajci, členovia Správnej rady, spolupracovníci a dobrovoľníci našej
neziskovej organizácie. Okrem kvantitatívnych výsledkov pomohli aktivity projektu zvýšiť kvalitu
pracoviska pre zdravotne znevýhodnených zamestnancov, ktorí tu môžu uplatniť svoje zručnosti,
schopnosti a môžu podávať kvalitný a zdravie neozhrozujúci výkon. „Práca je totiž najdôležitejším
nástrojom na osobnú zmenu a plnohodnotné začlenenie ohrozených osôb do spoločnosti“, dodala
Anna Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie. Vďaka práci, kontaktu a podpore verejnosti sa
zvýši aj sebavedomie zdravotne postihnutých zamestnancov. Ďalšou dôležitou zmenou je pohľad
verejnosti na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sú stále vnímaní okrajovo.

Komunálne voľby 2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 / komunálne voľby / sa uskutočnia v sobotu 15.novembra
2014,
od 7.00 do 20.00 hod.
Miestna volebná komisia v Rajeckých Tepliciach pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. PETER DOBEŠ, RNDr.
2. PETER FAJBÍK,
3. KATARÍNA HOLLÁ, Mgr.
4. MIROSLAV CHODELKA, Mgr.

5. MARTIN KNOŠKO,

Miestna volebná komisia v Rajeckých Tepliciach pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod 2:
1. VLADIMÍR BRATH
2. IGOR KALNA, Ing.
Volebný obvod 1:
3. ELENA KOBOLKOVÁ
1. VIKTOR BUČKO
4. MÁRIA MASARYKOVÁ, PharmDr.
2. VLADIMÍR DIKANT, Ing.
5.
PETER MUZIKÁŘ
3. PETER HLAVÁČ
6. MARTINA PAPANOVÁ, Bc.
4. SAMUEL HUDEC
7. VALENTÍN PRIELOŽNÝ
5. MIRIAM HULÍKOVÁ, Mgr.
8. ŠTEFAN ROJÍK
6. MIROSLAV MIHÁL, Ing.
9. MÁRIA ROSTÁŠOVÁ, Prof. Ing. PhD.
7. DRAHOSLAVA PAGÁČOVÁ
10. ĽUBOMÍR ŠIMKO, Ing.
8. LADISLAV VÁLKA
9. KATARÍNA VALÚCHOVÁ, Mgr.
10. JÁN ZÁŇ
Volebný obvod 3:
1. ROMAN HUSÁR, JUDr.
2. JOZEF KNAPEC
3. JOZEF KNAPEC
4. STANISLAV MAJERČÍK
5. PAVOL SULOVEC

Projekty v meste
Zateplenie Zdravotného strediska Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice podalo ku koncu júla na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2014, z ktorej chce zatepliť Zdravotné stredisko v Rajeckých
Tepliciach. V prípade schválenia prispeje realizácia projektu k zvýšeniu energetickej
hospodárnosti budovy, v ktorej sú poskytované zdravotné služby všeobecného, zubného či
detského lekára aj pre spádovú oblasť okolitých obcí, ktoré pod stredisko patria. Celkové
náklady na realizáciu projektu sú vo výške 161 143 Eur, z toho požadovaná dotácia je
153 086 Eur a spolufinancovanie zo strany mesta je 8 057 Eur.

Pamätník plk. i.m. Jozefa Gabčíka

Snaha o uctenie si slávneho rodáka sa pomaly mení na skutočnosť – práce na pamätníku plk.
i.m. Jozefa Gabčíka sa začali koncom augusta, po spracovaní projektovej dokumentácie
a vybavení všetkých potrebných povolení. Na výstavbu pamätníka mesto vyhlásilo
dobrovoľnú zbierku, na ktorej sa doteraz vyzbieralo 8 166 Eur. Projekt podporil aj Nadačný
fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Celkové náklady projektu sú vo výške 4 282,60
Eur, z toho grant z Nadácie Pontis je 3 000 Eur a spolufinancovanie mesta je 1 282,60 Eur.
Z grantu bude nakúpený materiál na výstavbu pamätníka. Pamätník bol oficiálne odhalený 11.
októbra 2014. Autorom busty je Mgr. art. Peter Repka.

Projekt Dni Európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach financovala Európska únia
v rámci programu Európa pre občanov
Realizácia projektu umožnila stretnutie 140 občanov z partnerských miest, z ktorých 50
pochádzalo z mesta Dolní Benešov (Česká republika), 50 z Wilamowíc (Poľsko), 20 z

Klanjeca (Chorvátsko) a 20 z Padiny (Srbsko). Stretnutie sa uskutočnilo v Rajeckých
Tepliciach (Slovensko) od 30.08.2014 do 31.08.2014. Dňa 30.08.2014 účastníci zamerali
svoju pozornosť na výsadbu stromov priateľstva, výstavu o partnerských mestách - Kolorit
Európy, workshopy o Európskom parlamente, kde sme privítali aj europoslanca Branislava
Škripeka a odbornú diskusiu o cestovnom ruchu. Dňa 31.08.2014 účastníci zamerali svoju
pozornosť na workshop o Európskej dobrovoľníckej službe a prezentáciu miestnych
neziskových organizácií a občianskych združení. Diskusie a workshopy dopĺňal po obidva dni
bohatý kultúrny program na námestí, spoločne s tvorivými dielňami a trhom ľudových
remesiel. Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Futbalové miniihrisko
Mesto Rajecké Teplice podalo k 19.septembru žiadosť o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej
republiky na obnovu futbalového miniihriska, ktoré sa nachádza v areáli Základnej školy
v Rajeckých Tepliciach. V prípade poskytnutia dotácie by bola vykonaná na ihrisku celková
údržba – výmena umelého trávniku, oprava mantinelov, výmena sietí a ich uchytenia. Dotáciu
na vynovenie ihriska by mesto veľmi uvítalo, keďže sa jedná o nemalú finančnú čiastku.

Celkové náklady na projekt sú plánované vo výške 26 940,14 Eur, požadovaná dotácia je
25 592,14 Eur a spolufinancovanie mesta tvorí 1 348 Eur.

Čistenie Rajčianky
Členovia občianskeho združenia Turistický štvorček na podnet prevádzkovateľa campingu Slnečné
skaly zorganizovali v poslednú júnovú sobotu akciu, zameranú na čistenie Rajčianky na území nášho
mesta. Z koryta a brehov vyzbierali 60 vriec odpadu, likvidáciu odpadu na skládke zabezpečilo mesto.
Aktivitu združenia ocenil primátor mesta ďakovným listom.

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka
Dňa 10. septembra 2014 uskutočnila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. na pôde MsÚ v Rajeckých
Tepliciach spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie
Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka pre dotknuté obce: Rajecké Teplice, Porúbka a Turie.
V rámci stavby privádzača je naprojektovaná úrovňová križovatka na ceste I/64 pri campingu Slnečné
skaly, pričom boli predložené 2 variantné riešenia:
(1) – okružná križovatka s 2 jazdnými pruhmi a
(2) – malá okružná križovatka s jedným jazdným pruhom. Tu sa počíta s osadením multifunkčnej
steny na zmiernenie nepriaznivých vplyvov (hluk, svetelné žiarenie, emisie).
Spracovateľ správy odporúča variant (2) vzhľadom na menší záber územia a vzhľadom na navrhované
zmierňujúce opatrenie. Toto variantné riešenie schválili poslanci MZ na zasadnutí dňa 11. septembra
2014.

Výrub líp pred bývalým hotelom Veľká Fatra
Stromy pred hotelom v centre mesta sa po minuloročnom poškodení nezazelenali. Polícii sa počas
vyšetrovania nepodarilo získať dôkazy o tom, kto skutok spáchal a trestné stíhanie bolo zastavené.
Mesto vydalo spoločnosti Aphrodite – SLK Rajecké Teplice, s.r.o. súhlas na výrub stromov
a vzhľadom na ich vysokú spoločenskú hodnotu uložilo kúpeľom povinnosť vykonať náhradnú
výsadbu 50-tich stromov (obvody kmeňov od 21 do 45 cm) na pozemkoch mesta a verejne

prístupných plochách v spoločenskej hodnote 18 274 €. Výsadbu sú povinní zrealizovať do 30.
novembra 2015. Okrem výsadby sú povinní uhradiť finančnú náhradu vo výške 2 000 €. Tieto
prostriedky budú použité na starostlivosť o dreviny na pozemkoch mesta.

Úpravy zelene v areáli ZŠ (logá)
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci so ZŠ a OZ Tilia uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie
Ekopolis a spoločnosti METRO Cash & Carry v rámci grantového programu Ľudia pre stromy úpravy
zelene v areáli základnej školy. Hlavným poslaním projektu bola spoločná účasť rodičov, žiakov
a pedagógov pri tvorbe krajšieho okolia školy. Zámerom projektu bolo oživiť zeleň výsadbami
krovinných druhov najmä v častiach, ktoré boli zošľapávané a neestetické. V rámci projektu sa
uskutočnila brigáda, na ktorej niekoľkí ochotní rodičia a žiaci pod vedením Ing. Murča vysádzali kríky
do novovytvorených záhonov. Pri úprave plôch, na ktorých sú osadené nové lavičky, zasa pomohli
žiaci počas vyučovania. Aj touto cestou všetkým zúčastneným ďakujeme. Ďalšiu starostlivosť o nové
výsadby bude zabezpečovať mesto v spolupráci so základnou školou.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Rajeckých Tepliciach 11.09. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
- prerokovalo

- Monitorovaciu správu Programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2014
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
- VZN 2/2014- Prevádzkový poriadok verejných ihrísk
- VZN 3/2014 - Trhový poriadok
- vstup mesta Rajecké Teplice do OZ MAS Rajecká dolina
- správu o realizácii a zabezpečení projektového zámeru vybudovania Rajeckej
cyklomagistrály v úseku Žilina – Rajecké Teplice
- Informatívnu správu o projekte Dni európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach
- Informatívnu správu o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014
- použitie rezervy z finančných prostriedkov na refundáciu výstavby bikrosovej dráhy vo
výške 4 023,21 EUR
- žiadosť Ľuboša Knapca, bytom Považská Bystrica o odkúpenie parcely p. č. 245/4 KNC o
výmere 103 m 2 v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou, ktorá slúži sčasti ako prístupová
komunikácia k rodinnému domu.
- žiadosť Sciuto s.r.o., Tichá 12, 010 01 Žilina o zmenu funkčného využitia územia na
pozemku p. č. 561/1 KNC v k. ú. Rajecké Teplice
- žiadosť o zmenu a doplnok č. 9 k územnému plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice,
žiadanú firmou Sciuto s.r.o., Tichá 12, Žilina
- žiadosť žiadateľov Gabriel Pán, Sladkovičova 685, 015 01 Rajec, Pead Dr. Zdena
Rybáriková, Sladkovičova 685/, 015 01 Rajec, Radoslav Ponechal, Trnavská 1356/9, 01008
Žilina o predbežný súhlas na výstavbu RD na pozemku s p. č. 1076/16, 1076/17 KNC v k. ú.
Poluvsie nad Rajčankou

- žiadosť Ing. Petra Vargu, Bohrova 1, 851 01 Bratislava o prerokovanie návrhu obslužnej
komunikácie, ktorá rieši prepojenie lokality Lúčky Lány na dopravnú infraštruktúru mesta
Rajecké Teplice
- žiadosť DGB consult, s.r.o. so sídlom so sídlom Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
o vyjadrenie k rekonštrukcii a prístavbe jestvujúceho domu č. 1 na p. č. 523/1, 523/7 KNC v
k. ú. Rajecké Teplice na ul. Lesná na zmenu účelu „ Penzión s minipivovarom“
- správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „ Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“,
vypracovanú Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. a predloženú Ministerstvu ŽP SR
- žiadosť APHRODITE s.r.o, Panenská 33, BRATISLAVA o zriadenie vecného bremena na
pozemku p. č. 601/2 KNC v k. ú. Rajecké Teplice na stavbu: „ Prípojka termálnej vody“
- žiadosť p. Antona Čelku a Terézie o kúpu pozemku p. č. C KN 269/1 o výmere 598 m² orná
pôda v k. ú. Rajecké Teplice
- informatívnu správu o činnosti OZ Kultúra

Narodení:
Kiara Vdovičíková

nar. 26. 6. 201

Jakub Útly

6. 7. 2014

Lujza Bariaková

11. 7. 2014

Tobias Paperňák

14. 8. 2014

Michal Urban

27. 8. 2014

Ester Žofia Verešová

28. 8. 2014

Nela Svrčková

28. 8. 2014

Dávid Súkeník

2. 9. 2014

Manželstvo uzavreli:
Tomáš Majerčík a Nikola Štrbová

28. 6. 2014

Vladimír Marcinka a Mgr. Erika Knapcová

12. 7. 2014

Ing. Pavol Martančík a Dominika Šoltésová

19. 7. 2014

Jozef Kuchar a Katarína Koperová

16. 8. 2014

Ľuboš Knapec a Lucia Rovňaniková
Michal Urík a MVDr. Zuzana Čerňanská

23. 8. 2014
23. 8. 2014

Jaroslav Škorvánek a Mária Ševčíková

30. 8. 2014

Maroš Lenárt a Ing. Anna Harantová

30. 8. 2014

Úmrtia:
Margita Pialová

5. 7. 2014

Klementína Kostolná

11. 7. 2014

Milan Kohút

10. 8. 2014

Hana Domanická

26. 8. 2004

Margita Tomaníková

28. 8. 2014

Jiřina Juríčková

11. 9. 2014

Detské ihriská v Rajeckých Tepliciach
Mesto Rajecké teplice zakúpilo pre našich malých spoluobčanov detské ihriská, na ktotých si
môžu deti precvičovať svoju zručnosť a šikovnosť. Ihriská sú osadené na ul. Lúčna, pri
detskom ihrisku za poštou a v Základnej škole. V priebehu mesiaca október bude
nainštalované ešte jedno na ul. Osloboditeľov.

Pozvánka – stretnutie s najstaršími
Október - mesiac úcty k starším
Stretnutie seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční pre občanov starších
ako 70 rokov v priestoroch Mestského úradu 16.10.2014 (štvrtok)
za účasti primátora mesta a poslancov MsZ.
Milí seniori, srdečne Vás pozývame.
Na MsÚ sa môžu prihlásiť tí, ktorí sú odkázaní na dovoz a odvoz autom.
Program:
13.00 – Sv. omša vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach
14.00 – Slávnostný program s príhovorom primátora mesta – Veľká sála MsÚ
15.00 - spoločenské posedenie – Vstupná hala MsÚ Rajecké Teplice

Udalosti- stretnutia- aktivity
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-prijatie delegácie seniorov z obce Stankovany-odovzdanie dokumentu elektrizačného zabezpečenia
stanice Rajecké Teplice z.r.1922 pre expozíciu dopravného múzea
-účasť na otvorení hotelového komplexu Aphrodite Palace
-prijatie zástupcov z partnerského mesta Klanjec-Chorvátsko
-prerokovanie postupu k podaniu žiadosti na odkanalizovanie ostávajúcich častí mesta
-účasť na členskej schôdzi Združenia obcí Rajecká dolina
-účasť na stretnutí klubu Nádej na Zábystričí
-otvorenie kultúrneho leta hodovou slávnosťou
-účasť v MŠ ku dňu detí spolu s požiarnikmi, zdravotníkmi a zástupcami Armády SR.
-zabezpečenie odberu krvi

-rokovanie o cyklotrase Žilina(Zariečie) - Rajecké Teplice ŽSR v spolupráci s VÚC
-prerokovanie s ÚPSVaR o účasti dlhodobo nezamestnaných na aktivačných prácach
-príprava hodovej slávností v Poluvsí
-prerokovanie kultúrneho programu počas Letných slávností 2014
-rokovanie o vytvorení MAS (miestna akčná skupina) Rajecká dolina na financovanie rozvojových
zámerov v novom programovacom období 2014-2020
-účasť na vyhodnotení hodového šachového turnaja o pohár primátora
-rokovanie o prevádzke skládky odpadov rajeckého regiónu
-organizovanie pietnej spomienky k 100. výročiu 1.svetovej vojny s položením venca pri pamätníku
-rokovanie s Urbariátom Stránske vo veci súhlasu umiestnenia detského ihriska ul.Osloboditeľov
-prijatie delegácie školy z družobného mesta Wilamowice-Poľsko
-vytvorenie Združenia Aglomerácia Rajecké Teplice spolu s Konskou,Kam,Porubou,Stránskym za
účelom odkanalizovania častí obcí.
-prijatie delegácie zo slovenskej obce Padina-Srbsko (reg.Vojvodina) a Guče so stredného Srbska
-prijatie delegácie umelcov z Gminy Wilamowice-PL prevzatie daru pre mesto R.Teplice vo forme
obrazov s motívmi mesta a okolia pre stálu galériu
-odhalenie náhrobnej tabule pri hrobe 31 neznámych vojakov z príležitosti 70.výročia SNP
-účasť primátora so ZO Únie žien Slovenska na pietnej spomienke v obci Lipovec pri hrobe Karola
Kašjaka- rodáka
-organizovanie Dni Európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach za účasti partnerských miest z
PL,CZ,SRB,HR a SK
-pomoc pri zabezpečení včelárskej nedele
-účasť primátora na otvorení nového školského roka 2014/15
-gratulačný list k 30.výročiu FsK Lubená v Poluvsí okr.Prievidza
-zasadanie správnej rady Združenia obcí Rajecká dolina (ZORD) vo veci riešenia komunálneho
odpadu a separovaného zberu
-prerokovanie navrhovanej činnosti-dialničný privádzač Lietavská Lúčka
-účasť na zasadaní VZ ZORD

Výsledky volieb primátora a poslancov MsZ v Rajeckých Tepliciach.

Mesto Rajecké Teplice s partnermi pripravili pre deti a rodičov v piatok 5. decembra 2014 na
námestí Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka. Program bol pestrí : vianočné trhy,
výstava detských prác, vystúpenie detí ...

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
konané 11. decembra 2014

Novozvolená primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá
Poslanci
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