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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 5, november 2010

Vážení spoluobčania,

Listy kalendára nám ukazujú nielen blížiaci sa koniec roka, ale aj ukončenie volebného obdobia 
2006–2010  pre samosprávy. Každé sídlo obecné či mestské tvoria predovšetkým občania, ktorí tu žijú 
a pracujú, oddychujú či sa venujú práci v jednotlivých organizáciách na území mesta. Budujú sa vzťahy 
medzi ľuďmi pracovné i susedské. Vy, občania, prostredníctvom seba i volených zástupcov samosprá-
vy  ovplyvňujete, aké bude naše mesto. Sú tu inštitúcie, ale aj všetky organizácie, záujmové združenia 
a kluby, ktoré v meste pracujú a ovplyvňujú spoločenský a kultúrny život v meste. Mestský úrad má na 
pleciach technické zázemie pre vykonávanie úloh, ktoré volení predstavitelia prerokujú, dohodnú alebo 
schvália. Treba mať odvahu, nebáť sa prekážok. Dať do tejto práce ľudskosť, ochotu a trpezlivosť. Nie 
všetko sa podarí hneď. 

Na tomto mieste chcem poďakovať Vám, milí spoluobčania, za spoluprácu. Mnohým z Vás za 
podporu pri tejto službe, lebo tak chápem prácu voleného predstaviteľa samosprávy. Ďakujem poslancom 
mestského zastupiteľstva, ktorí zodpovedne pristupovali k riešeniu úskalí, ktoré život nášmu mestu priniesol. 
Boli to hľadania riešení pre rozličné potreby nášho mesta, pre skvalitnenie života v ňom. Ďakujem kolegom 
z mestského úradu,  ako i predsedom organizácií, ktoré v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí pracujú.

Ak sme dostali, máme dávať. A to by malo byť čosi prirodzené medzi ľuďmi. K tomu, aké bude naše mesto 
v budúcnosti, môžete prispieť i Vy vážení spoluobčania v komunálnych voľbách, na ktoré Vás pozývam. 
K tomu Vám prajem veľa úspechov, pokojný a bezpečný život v našom kúpeľnom meste.

S úctou                            RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta Rajecké Teplice

Pozvánka 

na komunálne voľby
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do 
orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania 
na sobotu 27. novembra 2010. Volebné miestnosti 
budú otvorené od 7,00 do 20,00 hodiny. 

Pozývame všetkých občanov
k volebným urnám vyjadriť 

svoj názor a hlasovať. 

Stretnutie s najstaršími občanmi
Október v Rajeckých Tepliciach už tradične patrí úcte 
k najstarším obyvateľom mesta. 14. októbra 2010 sa 
seniori nad 70 rokov stretli pri spoločensko-kultúrnom 
podujatí, ktoré pre nich organizoval primátor mesta 
Peter Dobeš v spolupráci s poslancami mestského 
zastupiteľstva a zamestnancami mesta. 

Naši starí rodičia tak mohli pookriať pri piesňach z ich 
mladosti v podaní speváčky Evy Horníkovej, potešiť sa 
programom, ktorý si pripravili deti základnej školy a osviežiť 
sa pri príjemnom občerstvení a spievaní pri harmonike. 
Našim starým rodičom prajeme veľa životných síl, zdravia 
a elánu do ďalšieho života.                                      - er -

Spomienky na výstavu 
„Čaro vesmíru“

O nekonečnosti a kráse vesmíru sa verejnosť i návštevníci 
nášho mesta mohli prísť presvedčiť na výstavu fotografií 
amatérskych fotografov vo výstavnej sieni mestského úradu 
v Rajeckých Tepliciach. Výstava s príznačným názvom 
„Čaro vesmíru“ sa uskutočnila od 13. septembra do 12. 
októbra 2010. Výstavu organizovalo Mesto Rajecké Teplice 
v spolupráci s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom 
Meste.                     - er -
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Spoločenská kronika

Narodení

Vincent Fronko  17. 09. 2010

Kristína Valkovičová 18. 09. 2010

Richard Makovický  12. 10. 2010 

Manželstvo uzavreli

Tomáš Domanický a

Dominika Gabčíková  11. 09. 2010

Eduard Blondy a 

Martina Mihálová 18. 09. 2010 

Michal Suchoň a

Andrea Časnochová 25. 09. 2010 

Juraj Knoško a 

Katarína Dubovcová 25. 09. 2010 

Peter Ďurčanský a 

Jana Bušíková 02. 10. 2010 

Opustili nás

Anton Macura  26. 08. 2010 

Štefan Šulavík 21. 10. 2010 

V Rajeckých Tepliciach sú 3 volebné okrsky. 
Výsledky spolu sú nasledujúce:
Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie: 2228
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:           664
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                                                 664
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:                                   656
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:                                   8

Otázky a odpovede:

1.  Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila 
povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby ve-
rejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

  ÁNO: 580  NIE: 58
2.  Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila 

možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

  ÁNO: 640  NIE: 6
3.  Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným záko-

nom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 
s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

  ÁNO: 620  NIE: 27
4.  Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustano-

vila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá 
s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

  ÁNO: 599  NIE: 36
5.  Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila mož-

nosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov 
Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

  ÁNO: 468  NIE: 148
6.  Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala 

osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na 
odpoveď podľa tlačového zákona?

  ÁNO: 506  NIE: 85

Výsledky hlasovania v referende 18. 9. 2010 
v Rajeckých Tepliciach

Podanie projektu „300 
metrov pre spoločný cieľ“

Mesto Rajecké Teplice podalo 
žiadosť o nenávratný finančný prí-
spevok s názvom „300 metrov pre 
spoločný cieľ“. Hlavným cieľom 
projektu je vybudovať v časovom 
horizonte 12 mesiacov bikrosovú 
dráhu pre deti a mládež a následne 
spoločne na novovybudovanej dráhe 
v Poluvsí zorganizovať medzinárodné 
slovensko-poľské preteky         -er-

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

PÓDIUM V KOMUNITNOM CENTRE
V októbri 2010 Občianske združenie Kultúra ukončilo projekt, ktorého cieľom 
bola výstavba dreveného vonkajšieho pódia pre aktivity v komunitnom cen-
tre Domček. Je umiestnené v záhrade pri Domčeku a uskutočnili sa tu prvé 

koncerty. 
Hlavný koncert 
bol pod názvom 
„Mladé talenty 
Rajeckej doli-
ny“. Predstavili 
sa mladí ľudia 
s interpretáciou 
hudby na rôz-
nych hudobných 
nástrojoch. 
Projekt je pod-
porený nadáciou 
Intenda.

           -KK-
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1.  Peter Dobeš, RNDr., 53 r., geograf, Riečna 481/10, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
2.  Katarína Hollá, Mgr., 45 r., samostatný radca, Rudolfa Súľovského 17/298, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
3.  Radoslav Chvojka, Ing., 41 r., manažér, Kuneradská cesta 517/67, Rajecké Teplice, SMER - sociálna demokracia
4.  Ján Kadurik, Ing., 54 r., súkromný podnikateľ, J. Gabčíka 484, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
5.  Martin Knoško, 51 r., ekonóm, Kuneradská cesta 49/62, Rajeké Teplice, Slovenská demokratická a kresťanská únia 

- Demokratická strana
6.  Elena Kobolková, DiS, 55 r., zdravotná sestra, Osloboditeľov 437/32, Rajecké Teplice, Strana demokratickej ľavice
7.  Marián Veselický, 45 r., kultúrny pracovník, Školská 455/40, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach 27. 11. 2010
Mestská volebná komisia v Rajeckých Tepliciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva 
zaregistrovala týchto kandidátov:

1.  Branislav Babinec, Mgr., 65 r., učiteľ, Lesná 420/4, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
2.  Emil Barčiak, 38 r., obchodný manažér, Pionierska 184/1, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
3.  Vladimír Brath, 50 r., stavebný technik, Lúčna 433/10, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
4.  Štefan Brodňan, 57 r., živnostník, Poluvsie 98, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
5.  Ján Čapek, 48 r., správca rekreačného objektu, Osloboditeľov 50/480, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
6.  Vladimír Dikant, Ing., 45 r., živnostník, Pionierska 2/185, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
7.  Katarína Dubovcová, Ing., 24 r., ekonómka, Rajecká cesta 232/38, Rajecké Teplice, Slovenská národná strana
8.  Peter Fajbík, 34 r., konateľ spoločnosti, Poluvsie 157, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
9.  Mária Grochalová, 51 r., riaditeľka MŠ, Školská 180/26, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
10.  Eduard Hančin, 47 r., samostatný referent, Riečna 483/11, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
11.  Peter Hlaváč, 56 r., technik, Rajecká cesta 396/10, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
12.  Pavol Hucík, Ing., 52 r., manažér, Rajecká cesta 334/7, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
13.  Vladimír Jablonský, 48 r., technik, Školská 152/7, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
14.  Alica Jančíková, Ing., 40 r., staveb. Inžinier, Lesná 365/11, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
15.  Zdenka Jenčová, Ing., 44 r., ekonóm, Školská 364, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
16.  Igor Kálna, 49 r., obchodný riaditeľ, Osloboditeľov 470, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
17.  Jozef Knapec, 51 r., živnostník, Poluvsie 162, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
18. Jozef Knapec, 39 r., strojný zámočník , Poluvsie 176, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
19.  Elena Kobolková, DiS., 55 r., zdravotná sestra, Osloboditeľov 32, Rajecké Teplice, Strana demokratickej ľavice
20.  Mária Kozáková, 59 r., dôchodca – ekonóm, Osloboditeľov 442/40, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
21.  Ľubomíra Lőrinczová, Ing., 48 r., stavebný inžinier, Zábrežná 496/10, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
22.  Stanislav Majerčík, 43 r., podnikateľ, Poluvsie 171, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
23.  Mária Masaryková, PharmDr., 45 r., lekárnik, Zábrežná 1/190, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
24.  Drahoslava Pagáčová, 54 r., farmaceut. laborant, Školská 381, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
25.  Mária Peregrímová, 63 r., krajčírka, Poluvsie 115, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
26.  Katarína Pialová, JUDr., 46 r., právnik, Karola Kašjaka 356/2, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
27.  Juraj Portašík, Ing., 43 r., manager, Lúčna 36, Rajecké Teplice, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana
28.  Mária Rostášová, Prof. Ing. PhD., 60 r., vysokoškolský učiteľ, Zábrežná 423/5, Rajecké Teplice, 

Kresťanskodemokratické hnutie
29.  Alexander Sopko, Ing., 66 r., lesný inžinier, Školská 364/6, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
30.  Miroslav Súkeník, 60 r., vodič, Pionierska 185, Rajecké Teplice, Slovenská demokratická a kresťanská únia 

– Demokratická strana
31.  Ladislav Šálek, 56 r., ekonóm, Osloboditeľov 445/81, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
32.  Darina Šedová, 47 r., zdravotná sestra, Školská 394/13, Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
33.  Marta Štiffelová, 57 r., dôchodca – staveb. technik, Školská 150/5, Rajecké Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
34.  René Uškovitš, 45 r., technik, Rajecká cesta 248/29, Rajecké Teplice, SMER – sociálna demokracia
35.  Ľuboš Zafka, Ing., 51 r., SZČO, Pionierska 183, Rajecké Teplice, Slovenská demokratická a kresťanská únia - 

Demokratická strana

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Rajeckých Tepliciach 27. 11. 2010 
Mestská volebná komisia v Rajeckých Tepliciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgá-
nov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala 
týchto kandidátov:

Informácie
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Zhodnotenie napĺňania volebného programu 2006 – 2010 
v Rajeckých Tepliciach 

Vážení občania,
vo volebnom období 2006 – 2010, ktoré sa blíži k svojmu záveru, sme mali v zmysle strategických doku-

mentov mesta vízie a ambície ako skvalitniť život v Rajeckých Tepliciach, s ktorými sme Vás oboznamovali 
jednak pred voľbami v roku 2006, ale zároveň priebežne prostredníctvom Spravodajcu.
Prichádza čas vyhodnotenia zámerov a konkrétnych činov v jednotlivých oblastiach
1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva 
 Občanov nášho mesta zastupovalo v mestskom zastupiteľstve 9 poslancov. Uskutočnilo sa 30 zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Štatutárnym orgánom je primátor mesta, ktorý vykonával svoj mandát počas celého volebného 
obdobia. Mesto má 51 zamestnancov vrátane materskej školy, školskej jedálne, technických služieb, mestskej 
polície, opatrovateliek, správu úradu tvorí 18 osôb. Mesto má hlavného kontrolóra, ktorý kontroluje, vyhodnocuje 
a predkladá stanoviská mestskému zastupiteľstvu o finančnej situácii mesta a činnosti mestského úradu.

 Koncepčné a strategické zámery mesta vychádzali zo schválených dokumentov ako je územný plán mesta, 
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príslušné uznesenia mestského zastupiteľstva. Toto volebné 
obdobie bolo bohaté na možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Rajecké Teplice 
sa snažili túto možnosť využiť čo najlepšie jednak v oblasti investičných aktivít ako aj neinvestičných projektov 
v oblasti cezhraničnej spolupráce, kultúry a cestovného ruchu. Celkový počet úspešných projektov je 13.

2. Propagácia a marketing
 Šírili sme dobré meno nášho mesta v rámci spolupráce s partnerskými mestami, na veľtrhoch cestovného ruchu 

doma aj v zahraničí, či prostredníctvom internetovej stránky mesta. Významným podielom na propagácii bolo 
niekoľko úspešných projektov, vďaka ktorým sme získali zdroje na realizáciu propagačných materiálov o Ra-
jeckých Tepliciach. Spravodajca a mestský rozhlas boli najdôležitejšie komunikačné prostriedky medzi mestom 
a občanom. Pre podnety občanov slúži schránka mesta, mailová komunikácia a podateľňa mesta. 

3. Interné služby
 Majetok mesta bol k 31. 12. 2009 v hodnote takmer 4,5 milióna EUR. Povinnosťou mesta bolo zhodnocovať 

majetok a to sa podarilo realizáciou množstva investičných aktivít - rekonštrukcia Kultúrneho domu v Poluvsí, 
domov smútku v Rajeckých Tepliciach aj v Poluvsí, budova zdravotného strediska, mestského úradu. Veľkou 
investíciou bolo odkúpenie pozemku pod autobusové nástupište a jeho výstavba ako aj záchytného parkoviska 
pre autobusy. Obnovil sa most na Ul. Ľ. Štúra, zrekonštruovala sa Chata Bohúňová, skolaudovali sa garáže na 
Kuneradskej. Vybudovalo sa nové verejné osvetlenie v dĺžke 300 m.  Medzi najvýznamnejšie aktivity patrí revi-
talizácia Námestia SNP a základnej školy. 

 Vypracovali sa projektové štúdie pre detské ihrisko, kanalizačný zberač (2 etapy), verejné osvetlenie.
 Pre potreby zriadenia domu pre seniorov mesto získalo budovu bývalej materskej školy aj s pozemkom. 
4. Služby občanom
 Zabezpečovali sa kvalitné služby pre obyvateľov mesta. Počas 4 rokov sa poskytovali matričné, cintorínske 

a pohrebné služby. Mesto spravovalo 2 cintoríny a 2 domy smútku. Cintorín v Poluvsí sa rozšíril. Prispievalo sa 
na obnovu hrobov neznámych vojakov. Spolupracovali sme s farským úradom vo viacerých oblastiach.

 Spoločný obecný úrad zastrešuje výkon štátnej stavebnej správy a služby sociálnej starostlivosti. 
5. Bezpečnosť
 Ochranu životov, zdravia a majetku občanov zabezpečuje mestská polícia. V meste pracujú 2 dobrovoľné hasič-

ské zbory (Rajecké Teplice, Poluvsie). Ich činnosť je neoceniteľná predovšetkým pri živelných pohromách ako 
sú povodne, orientujú sa na prevenciu pred požiarmi.

6. Odpadové hospodárstvo, komunikácie a doprava
 Okrem pravidelného vývozu komunálneho odpadu mesto zabezpečuje aj separovaný zber, 2 x do roka zber a pre-

pravu objemových odpadov a nebezpečného odpadu. Mesto pomáha občanom aj dotáciou miestneho poplatku 
za komunálne odpady vo výške 1,16 EUR na občana ročne, čo je pri 2707 obyvateľoch takmer 3.150,- EUR. 

 Mesto má 22 km miestnych komunikácií a 5 km chodníkov. Zabezpečujeme celoročnú údržbu, opravu chodníkov 
a miestnych komunikácií, autobusového nástupišťa, zastávok. Podľa potreby sa dopĺňa alebo obnovuje dopravné 
značenie v meste. V Poluvsí bol vybudovaný chodník s odvodňovacím kanálom, 2 autobusové zastávky. Až po 
začiatok rekonštrukcie námestia sa prevádzkovalo platené parkovisko. 

                                                                                                                                                 Pokračovanie na str. 5

Informácie
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 Pokračovanie zo str. 4

7. Vzdelávanie a šport
 V Rajeckých Tepliciach funguje materská škola s elokovanou triedou v Poluvsí. V roku 2007 sa zvýšila kapacita 

MŠ o jednu triedu – 20 detí, zrekonštruovalo sa detské ihrisko pri MŠ. Zrekonštruovala sa elokovaná trieda v 
Poluvsí. 

 Základná škola je plne organizovaná, deväťročná, spádová. V roku 2007 sa vybudovalo v školskom areáli mul-
tifunkčné miniihrisko. V roku 2010 sa po vyše 40 rokoch začali komplexné rekonštrukčné práce na všetkých 
budovách ZŠ. 

 V roku 2009 vzniklo centrum voľného času, ponúka široké portfólium krúžkov. Organizuje aj tábory, výlety, me-
dzinárodné stretnutia. 

 Stravu pre deti ZŠ, MŠ a seniorov zabezpečuje školská jedáleň, v ktorej bola zrekonštruovaná vzduchotechnika, 
vymenené okná a doplnené vybavenie kuchyne a jedálne. V rámci ZŠ funguje školský klub. 

 Súkromná umelecká škola YAMAHA – vyučovanie prebieha každý pracovný deň od 12,00 do 18,00 hodiny. 
V roku 2007 prebehla rekonštrukcia priestorov učební – vymaľovanie, skultúrnenie prostredia, čím sme prispeli 
k skvalitneniu vyučovacieho procesu.

 Mesto finančne podporilo futbalový klub, šachový oddiel, cyklistický spolok, horolezecký oddiel, tenisový oddiel, 
športový klub Poluvsie.

8. Kultúra
 Mesto realizuje množstvo kultúrnych podujatí (Maškarný ples, Memoriál Jozefa Gabčíka, Deň matiek, Medzinárodný 

deň detí, stavanie a váľanie mája, Medzinárodný akordeónový festival Euromusette a Goldentango, Hody v Ra-
jeckých Tepliciach a s nimi spojený Hodový šachový turnaj, festival zborov Spievaj Pánovi, Hody v Poluvsí, 
Letné slávnosti, výstava gladiol, Cyklistické cestné kritérium, Mesiac úcty k starším, Mikuláš a vianočné trhy, 
poďakovanie darcom krvi, včelárska nedeľa. V uplynulom období rezonovala najmä oslava 100. výročia posvä-
tenia Kostola Nanebovzatia Panny Márie (2009), veľkonočný koncert Evanjelium podľa Lukáša (2007), vianočný 
koncert V slovenskom Betleheme (2006), 80. výročie založenia DHZ v Rajeckých Tepliciach aj v Poluvsí.

 Výstavná činnosť sa sústreďovala na umelcov z Rajeckej doliny. Každý rok sme zrealizovali minimálne dve vý-
stavy. Priemerná návštevnosť výstav je 150 návštevníkov na jednu výstavu.

 Od roku 2008 je do knižnice v Rajeckých Tepliciach zavedený nový knižničný softvér, Každoročne evidujeme 
nárast počtu čitateľov aj výpožičiek a knižných titulov. V roku 2007 bola zatvorená knižnica v Poluvsí pre nezáujem 
obyvateľov o knižnicu a nízku návštevnosť.

 Udelenie čestného občianstva - dekan Jozef Šuráb (2008), Miroslav Košnár (2010)
9. Prostredie pre život
 Bola spracovaná projektová dokumentácia a zabezpečené stavebné povolenie pre zámer rozšírenia splaškovej 

kanalizácie v celom meste Rajecké Teplice, vybudovaná kanalizácia na ulici Farská + prekládka vodovodu. Na 
existujúce kanalizačné zberače (v majetku SEVAK, a. s.) bolo po súhlase Mesta Rajecké Teplice pripojených vyše 
200 domácností. Priebežne sa likvidovali nelegálne skládky odpadu. Revitalizovala sa  Lipová aleja (v spolupráci 
s firmami a dobrovoľníkmi, s fin. podporou nadácií). Pravidelne sa čistili vybrané úseky vodných tokov preteka-
júcich mestom. Realizovali sa ekovýchovné aktivity a komplexná revízia evidencie budov mesta (určenie/zmeny 
súpisných čísel u cca 200 budov, výzvy vlastníkom domov na zabezpečenie vkladov stavieb do KN).

10. Sociálne služby
 Týkajú sa pomoci konkrétnym osobám, ktoré sa ocitnú v ťažkých životných situáciách. Opatrovateľská služba 

tvorí podstatnú časť činnosti, v priemere bola služba poskytnutá 20 osobám ročne. Za 4 roky sa služba poskytla 
ďalším 25 občanom. Mesto v sociálnej oblasti zabezpečuje rozvoz stravy pre seniorov a opatrovaných. Ročne 
rozdeľuje 1328,- eur ako jednorazové dávky sociálnej pomoci. Finančne prispieva pri narodení a úmrtí občana. 
Úzko spolupracuje so sociálnymi zariadeniami pri umiestňovaní detí a seniorov, závislých v domovoch (umiest-
nených 6 dospelých osôb, 4 deti, 1 drogovo závislá osoba) ako aj organizáciou Áno pre život v oblasti pomoci 
pre týrané osoby. Mesto pravidelne organizovalo stretnutie s najstaršími občanmi v rámci mesiaca úcty k starším. 
Mesto finančne podporilo n. o. Áno pre život, Zduženie nádej, Únia žien, Senior klub, OZ Kultúra.

Informácie

Zhodnotenie napĺňania volebného programu 2006 – 2010 
v Rajeckých Tepliciach 
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Centrum voľného času pripravilo i pre tento školský 
rok zaujímavú a rôznorodú ponuku voľno časových aktivít 
pre naše deti a mládež. Pri tvorbe obsahu a programovej 
náplne jednotlivých krúžkov sme prioritne vychádzali z po-
trieb a záujmov detí, ktorých spätnú väzbu sme získavali 
počas minuloročnej činnosti.

Na základe záujmu 299 detí (pričom niektoré z detí 
navštevujú i viac krúžkov) sme v školskom roku 2010/
2011 otvorili nasledovné krúžky:

Aerobic/Zumba, Anglický jazyk 1. roč. , Anglický jazyk 
2.-3. roč., Anglický jazyk 3.-4 roč., basketbal a volejbal 
(sú spojené v krúžku pohybové hry), break dance, cyk-

1. finančným príspevkom na účet: 0423261907/0900. 
    Variabilný symbol: 25112010
    Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
2. finančným príspevkom do prenosných pokladničiek 
3. kúpou stolového kalendára Áno pre život n.o. na r. 2011 

Usporiadať včelársku nedeľu ZO SZV v Rajci sme 
nosili v hlave už niekoľko rokov. Najväčšou inšpiráciou 
a poradcom bol púchovský včelársky región na čele s pá-
nom Milanom Jancom. Osobné stretnutie s primátorom 
mesta Rajecké Teplice Petrom Dobešom a správcom far-
nosti vdp. Martinom Čerňanským, ich ochotou i finančnou 
pomocou, nás povzbudili usporiadať Včelársku nedeľu 
v Rajeckých Tepliciach.

Samostnému podujatiu predchádzalo veľa stretnutí 
zainteresovaných s množstvom úloh, ktoré bolo treba 
vyriešiť. Napriek tomu sa nám niektoré nepodarilo 
zrealizovať, napr. získať sochu sv. Ambróza – patróna 
včelárov, hoci sme hľadali aj v zahraničí.

Včelárska nedeľa v Rajeckých Tepliciach sa ko-
nala 5. 9. 2010. Včelári, ich hostia i včelári z Českej 
republiky, z družobného mesta Pozlovice, z Martina, 
Púchova, Žiliny i Kysúc sa ráno zhromaždili vo farskom 
dvore. V sprievode kňazov, miništrantov, dychovej hudby 
z Predmiera a malých detí oblečených za včielky, sme sa 
vybrali do kostola. Po skončení omše sme pred kosto-
lom ľuďom vychádzajúcim z kostola ponúkali degustáciu 
medu a medových výrobkov. Tejto degustácie sa okrem 
našich včelárov zúčastnili aj včelári z Predmiera, Lietavy 
a Lutíš. Na každom stole boli prichystané menovky vče-
lárov s ich presnou adresou. Dobrú náladu dotvárala 
dychová hudba z Predmiera. Po skončení degustácie 
sme sa presunuli i s hudbou k mestskému úradu. Tu mali 

listika, dielnička, flauta, francúzsky jazyk, futbal starší 
žiaci, futsal, futsalová liga, gitarový krúžok, klub, kuchár-
sky, kynologický, lego, novinársky, pohyb a rozprávka, 
stolný tenis, šachový krúžok, tanečný 1.-4.roč. Lienka, 
tanečný 5.-9.roč., turistický, tvorivé dielne, volejbal 15+ 
a zaujímavé úlohy z matematiky.  

Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu priestorov 
ZŠ RT je časť športových aktivít realizovaná na špor-
toviskách v areáli ZŠ alebo sa presúva ich začiatok na 
neskorší termín. V prípade neuskutočnenia (posunu za-
čiatku) aktivít bude poplatok za príslušnú aktivitu znížený 
o 50 %.                                                         CVČ RT

Verejná zbierka Domáce násilie ubližuje všetkým

4. kúpou lístkov na benefičný koncert, ktorý bude dňa 
    25. 11. 2010 v Mestskom divadle v Žiline
Viac informácií na www.anoprezivot.sk. Zbierka sa 
koná do 31. januára 2011. Bezplatná telefónna linka 
pre ľudí v núdzi: 0800 12 00 24

stoly predajcovia včelárskych potrieb a rôznych výrobkov 
z medu. V zasadačke mestského úradu si včelári vypočuli 
prednášky P. Paulenovej a jej manžela. Priestor medzi 
prednáškami sme využili na odovzdávanie pamätných 
listov, ako spomienku na Včelársku nedeľu v Rajeckých 
Tepliciach. Záujemcovia si mohli pozrieť aj malú výsta-
vu včelárskych potrieb a pomôcok, ktorú sme pripravili 
v mestskom úrade. Stredobodom výstavy bol sklenený 
demonštračný úľ so živým včelstvom. Táto výstava bola 
otvorená celý týždeň pre žiakov základných škôl z okolia 
i zo Žiliny. V hojnom počte ju navštívili aj kúpeľní hostia. 
Akcia mala veľký úspech, všetkým sa páčila, a tak sa 
tešíme na stretnutie o rok.

Ľudovít Hodás (Zdroj: časopis Včelár 10/2010, str. 167)

Výstavba chodníka pri kúpalisku 
Laura sa opäť skomplikovala

Vedenie Mesta Rajecké Teplice sa už niekoľko rokov 
snaží získať kladné stanovisko Železníc SR (ďalej „ŽSR“) 
k výstavbe chodníka okolo železničnej trate pri kúpalisku 
Laura. V októbri tohto roka opätovne mesta dostalo zamie-
tavé stanovisko k výstavbe chodníka. ŽSR zdôvodňovali 
svoje rozhodnutie blízkosťou chodníka k trati a teda aj 
potenciálnym nebezpečenstvom pre všetkých chodcov. 
Mesto do budúcnosti zvažuje iné alternatívy chodníka, 
ktorým by zvýšil bezpečnosť obyvateľov.           - isz -

Nezisková organizácia Áno pre život n. o. už 12 rokov pomáha ženám v núdzi, osamelým tehotným ženám 
a matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Na tento účel organizuje verejnú zbierku pod názvom 
Domáce násilie ubližuje všetkým. Prosíme o Vašu podporu:

Centrum voľného času Rajecké Teplice
Krúžková činnosť v školskom roku 2010/2011

Pre veľký úspech o rok repete

Informácie
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Stratégovia a taktici – takí sú šachisti
„V živote je to ako pri šachu. Premyslíme si plán, ten je však podmienený tým, čo pri šachu zamýšľa 

váš súper, v živote je to osud.“  (A. Shopenhauer)
Šachový oddiel TJ Slovan v Rajeckých Tepliciach sa už dlhé roky udržiava v 1. celoštátnej lige Slovenskej 

republiky. Svedčí to o kvalite a zanietení členov. Nových hráčov oddiel získava aj prostredníctvom krúžku 
v Centre voľného času. Mnoho ľudí považuje túto kráľovskú hru za ťažkú. Podľa šachistov to tak nie je, 
vraj sa ju stačí len naučiť. A kto sa naučí stratégiu na šachovnici, dokáže lepšie riadiť aj svoj život.
Prečo viesť deti k šachu:
1.  Pomáha učiť sa – podľa viacerých štúdií sa deti hrajúce šach zlepšujú v školských výsledkoch, a to v matema-

tických aj humanitných.
2.  Rozvíja sebavedomie – šachové úspechy dávajú deťom väčšiu istotu pri iných úlohách.
3.  Zlepšuje koncentráciu – deti mávajú bežne problém sústrediť sa na jednu úlohu. Šach ich k tomu vychováva.
4.  Podporuje predstavivosť a tvorivosť – šach núti k invencii, pretože nastoľuje stále nové situácie. Šachová hra 

ponúka obrovské množstvo ťahov a núti hráča hľadať ten najlepší.
5.  Rozvíja schopnosť kalkulovať – hráči sú neustále nútení používať hlavu na kalkulovanie.
6.  Zlepšuje pamäť – šachisti sú nútení k stratégii, ktorá sa skladá z mnohých kombinácií ťahov a tie si treba pamätať.                  
                                              (Zdroj: Kelly Mendoza, pedagogička a publicistka www.101suite.com) 

Nezisková organizácia 
ÁNO PRE ŽIVOT Rajecké Teplice 

organizuje 
BENEFIČNÝ KONCERT PRE ĽUDÍ V NÚDZI

25. novembra 2010 o 19,00 h
v Mestskom divadle v Žiline

Vystupujú: Adriena Bartošová, Folklórny súbor 
Rozsutec, Hudobná skupina Bodega Bay (Matúš 
Dobeš, Peter Holák)

Záštitu nad koncertom má poslankyňa EP Anna 
Záborská a primátor mesta Rajecké Teplice Peter 
Dobeš.

Vstupné 7,00 eur. Vstupenky je možné zakúpiť:
- Mestské divadlo Žilina
- Mestský úrad R. Teplice (knižnica, odd. kultúry)
- kancelária n. o. Áno pe život v R. Tepliciach
- Domov Gianny B. Mollovej v Rajci

Výťažok z koncertu je určený na činnosť Domova 
Gianny B. Mollovej, v ktorom nachádzajú pomoc v čase 
krízovej životnej situácie osamelé matky s deťmi

Nesprávny erb na veľkorozmernej 
reklame v Poluvsí

Pri železničnej stanici v Poluvsí si v septembri mnoho obča-
nov všimlo reklamný bilboard, v ktorom sa istá firma hlásila 
k priateľom Rajeckých Teplíc a uviedla erb, ktorý však 
nepatril nášmu mestu. Zamestnanci firmy nedopatrením 
vymenili na plagátoch  erby Rajeckých Teplíc a Čadce. 
Po našom upozornení firma Eunica okamžite vykonala 
nápravu a ospravedlňuje sa všetkým občanom a mestu 
Rajecké Teplice za chybu, ktorú spôsobila. Firma verí, 
že nová správna veľkokapacitná reklama bude vyjadro-
vať pôvodný zámer – teda poďakovať všetkým mestám, 
v ktorých má umiestnené svoje bilboardy a vyjadriť im tak 
podporu.                                                              - er -

Projekt s poľskými 
Wilamowiciami sa blíži do finále
Názov projektu: Modernizácia Centra kultúry vo 

Wilamowiciach a Oddelenia kultúry Mesta Rajecké 
Teplice na účely medzinárodnej spolupráce, číslo pro-
jektu: WTSL.02.02.00-24-006/08.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie významu 
a povedomia o prírodnom a kultúrnom dedičstve poľ-
sko-slovenského pohraničia ako činiteľov rovnovážneho 
hospodársko-spoločenského rozvoja Gminy Wilamowice 
a Mesta Rajecké Teplice.

Vďaka projektu sme mohli financovať a zreali-
zovať Letné slávnosti, medzinárodnú konferenciu 
„Spoznajme sa lepšie“. Získali sme zdroje na zakú-
penie notebooku, elektrického plátna a klimatizácie 
do konferenčnej miestnosti. Realizácia projektu trvala 
od septembra 2009 do konca tohto roka. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 – 2013.                            - er -

Petícia za zachovanie kríža v Poluvsí
Vedenie mesta dostalo v septembri petíciu od 

niektorých občanov za zachovanie kríža v Poluvsí 
(smer Stránske). 

Mestu, zamestnancom ani poslancom mestského 
zastupiteľstva nie je známy žiadny zámer odstrániť 
tento kríž, ani nebolo v podateľni mesta prijaté žiadne 
podanie v danej veci. Naopak, snažíme sa o zachovanie 
všetkých sakrálnych stavieb.      - isz -

Informácie



– 8 – www.rajecke-teplice.sk

Spravodajca Mesta Rajecké Teplice, občasník, Vydavateľ: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké 
Teplice, IČO 00321591, Dátum vydania: XI. 2010, Poradové číslo: 5, Ročník: 19. Cena: Zdarma, Medzinárodné štandardné 
číslo seriálu ISSN 1338-0788, Evidenčné číslo: EV 3886/09, 
Počet výtlačkov 850 ks. Uzávierka čísla 5/2010 bola 8. 11. 2010. Informácie: www.rajecke-teplice.sk
Redakcia: Mesto Rajecké Teplice, oddelenie kultúry a vzdelávania, tel. 041/5099 068, e-mail: kultura@rajecke-teplice.sk
Sadzba a graf. úprava: BLAHA – vydavateľstvo a výroba tlačív, Kálov 3, Žilina, tel. 041/5620 621, e-mail: blaha_jozef@energodata.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.  Toto číslo sponzoruje ENERGODATA Žilina. 

Informácie

Lipa. Strom, ktorého prítom-
nosť nás sprevádza celým životom. 
Latinský názov lipy (Tilia) pochádza 
z gréckeho slova ptilon (krídlo) a je 

odvodený z blanistých krídlových lis-
teňov kvetov. Lipa je mohutný strom, 
dorastá do výšky 20 – 40 metrov. 
Patrí medzi dlhoveké dreviny, dožíva 
sa 300 rokov. 

Lipa je odpradávna jedným z 
najobľúbenejších stromov. Hrala 
veľkú úlohu v po-
verách, ľudových 
zvykoch, poézii, 
ale i vo výtvarnom 
umení. Často  je 
chápaná ako sym-
bol Slovanstva. 
V minulosti sa lipy 
vysádzali pri prame-
ňoch, studničkách, 
i na posvätných 
miestach. Sadili 
ich aj pri význam-
ných príležitostiach. Kedysi, keď sa 
dva rozhádané rody alebo susedia 
udobrili, zasadili na hranici svojich 
území lipu, aby chránila ich mier. 
Zelenými lipovými halúzkami očisťo-
vali dom na Božie telo, lipové halúzky 
sa dávali za obrazy, mali zabezpečiť 
pokoj v dome. Lipa chránila aj pred 
búrkami - ľudia totiž verili, že do lipy 
nikdy neudrie blesk. Aj pri narodení 
dieťaťa sa pri dome sadila lipka. 

Parky a aleje sú neodmysliteľnou 
súčasťou kúpeľných miest. Inak tomu 

nie je ani v Rajeckých Tepliciach. 
Lipová aleja v našom meste v minu-
losti nadväzovala na kúpeľný park. 
Takmer storočné lipy sú zasadené v 4 

radoch. Na chodníčkoch me-
dzi stromami ste v minulosti 
mohli stretnúť deti, starších 
ľudí na prechádzke, mamy 
s kočíkmi, a lipová aleja bola 
tradičným a obľúbeným mies-
tom na rande. V posledných 
rokoch aleja chátrala. Vznikli 
tu nelegálne skládky odpadu, 
park zarástol burinou, krovím, 
stromy boli v čoraz horšom 
stave. Lipová aleja je majet-

kom štátu (v správe Slovenského 
pozemkového fondu), ale už roky 
sa o ňu nik nestaral. V roku 2009 
vedľa aleje vzniklo nové autobuso-
vé nástupište, čo ešte viac pritiahlo 
pozornosť na tento kút mesta. 

V roku 2010 OZ Tilia v spolupráci 

s Mestom Rajecké Teplice zrealizo-
vali projekt revitalizácie lipovej aleje.  
Vďaka podpore Nadácie Ekopolis a 
spoločnosti Slovnaft, a.s., v rámci 
programu Zelené oázy sa stala aleja 
opäť príjemným miestom. 

Zmizli skládky odpadu, buriny 
a náletové dreviny, boli vysadené 
lipy. Návštevníci sa môžu prechádzať 

popod lipy obnoveným chodníkom, 
alebo si posedieť na lavičkách.

Pri obnove aleje nám pomohli: 
Anton Murčo (Floragarden), Únia 
žien, Centrum voľného času v Ra-
jeckých Tepliciach, pracovníci 
Oddelenia technických služieb 
Mesta Rajecké Teplice a mnohí 
dobrovoľníci. Všetkým ďakujeme.
Do konca roku plánujeme v rámci pro-
jektu Rande pod lipami (podporený 
z programu Šanca pre váš región 
Nadácie Orange) obnoviť druhý 
chodník v aleji. V budúcnosti okrem 
údržby aleje plánujeme skrášliť aj jej 
okolie. Naším prianím je však najmä 
to, aby sa aleja opäť stala obľúbeným 
miestom obyvateľov a návštevníkov 
Rajeckých Teplíc. Aj Vás pozývame 
na prechádzku do lipovej aleje.

Ukradnuté lipy
V dnešnej dobe sú mnohým ľu-

ďom „ukradnuté“ stromy – je im jedno, 
či, kde a načo rastú. Lipy v lipovej aleji 
však boli ukradnuté doslova. V októbri 
pán Murčo so spolupracovníkmi vy-
sadili v aleji viacero nových líp (časť 
stromov už v stromoradiach chýbala). 
Už o pár dní sme však našli po jednej 
sadenici len jamu, a podľa odkopanej 
pôdy pri ďalších stromčekoch si zrej-
me niekto robil zálusk aj na ďalšie. 
Neviem, či niekto môže mať radosť 
z ukradnutého stromu...           -es-

Lipová aleja


