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Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach Èíslo 3, september 2006

SPRAVODAJCA
Blaho�elanie k 630. výroèiu 1. písomnej zmienky

Milí èitatelia, vá�ení spoluobèania, ctení hostia,
poblaho�elajme ná�mu mestu k tomu, �e dokázalo pre�i� v pokojných i pohnutých chví¾ach, ako

nám ich zaznamenal historik. Poprajme mu, aby mesto rástlo do krásy, aby bolo domovom ��astných
¾udí. Aby dokázalo prija� ka�dého kto prichádza s dobrým úmyslom. V�etkým �elám, aby sme �ili
v tomto meste dôstojný �ivot, boli k sebe tolerantní. Aby tu na�e deti a my s nimi nachádzali istotu
domova, istotu ka�dodenných i sviatoèných návratov.

  S úctou RNDr. Peter Dobe�, primátor mesta

Hej, Rajecké, vy zemský raj ste pravý,
o va�om vzniku i poves� to vraví:
Keï anjel Bo�í v spravodlivom hnevu
von z raja vyhnal Adama a Evu,
meè � plameò v ruke, zachmúrená tvár
a od raja zem ohranièil stenou �
sotva�e zatresli sa nebies vrátka
strhol sa medzi Adamom a �enou
pre jablko to hrie�ne prvý svár.

Bola to, milí, preukrutná hádka!
On vinil ju a ona jeho. Skrátka �
nechcela Eva uzna� svoju vinu
aj tie� k hrie�nemu sa prizna� èinu �
a hoc to nikdy nie je �enským zvykom,
zaèala ona s nárekom a krikom:

"Ej, ale som sa zle vydala!
Pripravil si mi peknú èes�!
Preèo si jedol, èo si nemal jes�?"
"Ty si ma zviedla, uznaj, moje zlato!"
"Mal si ma� rozum!" pohotová nato.
"V�etko sme mali v tom nebeskom stánku
a zlakomí sa na mizernú plánku..."
"A kto ju trhal a mne podal � há?!"
"Mal si mi zbráni�, keï som trhala,"
a pustila sa znova v náreky,
�e mô�u teraz blúdi� naveky,
vyhnatí kamsi v kiesi pusté svety
bez komfortu, bez módnej toalety,

ka�dému v nebi na posmech istom,
odiata iba figovým to� listom �
tá hrdá dievka - teraz �ena padlá �
a bez zrkadla e�te � bez zrkadla!!!
A ako slávne sedeli si v suchu!
A plakala, a� brnelo mu v uchu
a plakala a vinila ho z èinu,
a� skrú�ene sám uznal svoju vinu.
Ba zaprisahal sa jej napokon,
�e nezhre�ila ona, ale on!
A na dôva�ok pris¾úbil jej aj
vystava� pre òu nový zemský raj.

Tak umierený hneï sa pribral k èinu:
nazvá�al v polkruh vrchov � spevnil hory,
nasadil vonných jedlíc � dumné bory
a romantikom �e bol ináè v�dycky,
skalami to skrá�lil fantasticky.
Jas z neba zniesol, zemou rozstrel stíny,
naèiarol prstom v hore serpentíny,
nech�e si �ienka horou pekne chodí!
A naposled mu e�te napadalo:
vydlabal jamku, nalial do nej vody:
jazero dneska � vtedy zrkadlo.

Keï Eva uvidela túto krásu,
hoc na nebeské zvyklá svetlice,
rukami sp¾asla, skríkla od ú�asu...
Adam jej spravil Rajecké Teplice.

Jún 1947

¼udmila Podjavorinská - Rajecké Teplice

Komunálne vo¼BY 2006 � OZNAM
Oznamujeme obèanom, �e komunálne vo¾by sa konajú 2. 12. 2006 od 7.00 h do 20.00 h

(§ 26 zák. è. 346/1990 a jeho následných noviel)
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Informácie Mestského zastupite¾stva

XXII. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Z uznesenia è. 6/2006 riadneho zasadnutia Mestského zastupite¾stva
zo dòa 14. 9. 2006 vyberáme:

Mestské zastupite¾stvo:

I. BERIE NA VEDOMIE:
1/ Kontrolu plnenia Uznesenia è. 5/2006
2/ Èerpanie rozpoètu za 1. polrok 2006
3/ Stanovisko hlavného kontrolóra  k èerpaniu rozpoètu za 1. polrok 2006
4/ Informáciu o návrhu sadzieb dane z nehnute¾nosti a poplatku za komu-

nálny odpad na rok 2007
5/ Zámer  vybudovania domova sociálnych slu�ieb
6/ �iados� p. Plevovej Márie,  bytom Stránske è. 36, 013 13 Rajecké Teplice

o vysporiadanie èasti miestnej komunikácie na Ul. Oslobodite¾ov
7/ �iados� T - Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská è. 100/A, 831 03  Bratisla-

va o prenájom èasti pozemku parc. è. 120/2 KN v k. ú. Rajecké Teplice
8/ Informáciu primátora o rozhodnutí okresného súdu vo veci objektu è. 90

na Ul. Oslobodite¾ov
II. SCHVA¼UJE:
1/ Cenu za novú knihu  �Rajecké Teplice" v sume 280,- Sk/ks
2/ Doplnenie VZN è. 18

Malá sála
Mimo vykurovacie obdobie 1.000,- Sk
Vykurovacie obdobie 2.000,- Sk

3/ �iados� Ladislava Válka  s man�elkou, bytom R. Sú¾ovského è. 332, Ra-
jecké Teplice o predbe�ný súhlas na výstavbu RD na parc. è. 186/2 KN
v k. ú. Rajecké Teplice, za podmienky majetko-právneho vysporiadania
prístupu na pozemok

4/ �iados� Mgr. Miriam Hulíkovej, bytom Ul. �kolská è. 300, Rajecké Tepli-
ce o zámenu èasti pozemku p. è. KN 533/11 o výmere 43 m2 za èas�
pozemku p. è. KN 520/2 o výmere 43 m2  v súbe�nom páse od Ul. �kol-
ská po zaèiatok par. è. 514/4 KN

5/ Projektovú dokumentáciu pre stavbu Rajecké Teplice chodník Kúpalisko
Laura � parkovisko

6/ Zmenu projektu plateného parkovania v úseku Ul. Lesná a Ul. �kolská
od kri�ovatky s Ul. Lesná po kri�ovatky s Ul. Rajecká cesta na obdobie
od 15. 10. do 15. 04. be�ného kalendárneho roka

7/ Odpredaj prídavného zariadenia obracaè - zhròovaè v správe Z� za cenu
2.000,- Sk p. Patrikovi Vr�anskému, bytom Stodolova 1, �ilina

III. ZAMIETA
1/ �iados� Michala Valentu, bytom Ïurèiná è. 137 o prenájom KD Poluvsie
IV. POVERUJE
1/ Primátora mesta pokraèova� v rokovaní, ktoré sa týka výstavby soc. za-

riadenia Seniorville v Rajeckých Tepliciach s n. o. Harmónia �ivota

V. UKLADÁ
1/ Mestskému úradu vyzva� p. Èièkovú Máriu o predlo�enie GP za úèelom

vysporiadania pozemkov ako podklad na majetko-právne vysporiadanie
predmetnej parcely na náklady �iadate¾a

2/ Mestskému úradu vyzva� p. Plevovú Máriu o predlo�enie GP za úèelom
vysporiadania pozemkov ako podklad na majetko-právne vysporiadanie
predmetnej parcely na náklady �iadate¾a

3/ Prerokova� s T - Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská è. 100/A, 831 03
Bratislava technické a technologické podmienky umiestnenia telekomu-
nikaèného sto�iaru na parc. è. 120/2 (akustické, prístupové, prevádzko-
vé podmienky)

4/ Urobi� podrobnú finanènú analýzu v polo�ke  prenájom ostatných budov

                  pokraèovanie na strane 3

Protipovodòový kanál

Kanalizaèný zberaè
Raj. Teplice � Liet. Lúèka

Investor stavby: SVS a. s. �ilina,
vláda SR, EÚ � kohézny fond
V na�om meste prebieha realizácia
projektu kanalizácie odpadových vôd.
Z tohto dôvodu sú viaceré ulice roz-
kopané, alebo u� èiastoène zaasfal-
tované. Na mnohých miestach sa
nepodarilo upravi� cesty do pôvodné-
ho stavu v stanovenom termíne.
Pod¾a prís¾ubu investora, ktorým je
SVS. a. s., by sa mala �tátna cesta
III/51810 Kuneradská, ako i miestne
komunikácie dotknuté výstavbou zbe-
raèa, opravova� v mesiaci september
� október. Opravené by mali by� v�et-
ky upadnuté rozkopy. Mesto Rajec-
ké Teplice nieko¾kokrát urgovalo stav
�tátnych ciest i k tomu prislúchajúcich
chodníkov u dodávate¾a stavebných
prác firmy Doprastav a jeho subdo-
dávate¾ov. Obèanom chceme poïa-
kova� za trpezlivos� a zhovievavos�.

Protipovodòový kanál
dokonèený

V máji 2006 sa zaèalo s výstavbou
kanálu v èasti Zábystrièie, ktorý má
slú�i� na ochranu proti povodniam
v Rajeckých Tepliciach. Stavbu rea-
lizoval Slovenský vodohospodársky
podnik, �. p. a zmluvným dodávate-
¾om je Lesostav Sever, s. r. o. �ilina.
Protipovodòový projekt bol ukonèe-
ný v júni tohto roku. Je to významná
stavba, ktorá eliminuje dopad povod-
ní toku Bystrièka.

Informaèná tabu¾a
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pokraèovanie zo strany 2

VI. URÈUJE
1/ Volebný obvod  a poèet poslancov pre komunálne vo¾by 2006 a to:

volebný obvod: Rajecké Teplice - poèet poslancov 9
volebný okrsok è. 1 - Rajecké Teplice - poèet poslancov 4
volebný okrsok è. 2 - Rajecké Teplice - poèet poslancov 3
volebný okrsok è. 3 - Poluvsie - poèet poslancov 2

XXII. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Október - mesiac úcty k star�ím
Stretnutie seniorov v rámci Mesiaca úcty k star�ím

sa uskutoèní pre obèanov star�ích ako 70 rokov
v priestoroch Mestského úradu 24. 10. 2006 (utorok)

za úèasti primátora mesta a poslancov MsZ.

Milí seniori, srdeène Vás pozývame.

Na MsÚ sa mô�u prihlási� tí, ktorí sú odkázaní na dovoz a odvoz autom.

Program:

13.00 � Sv. om�a vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach
14.00 � Slávnostný program detí Materskej a  Základnej �koly

    s príhovorom primátora mesta � Ve¾ká sála MsÚ
15.00 � spoloèenské posedenie - Vstupná hala MsÚ R. Teplice

Vá�ení obèania Rajeckých Teplíc!
Dovo¾ujeme si Vás oslovi� v mene
Dobrovo¾ného hasièského zboru a
zároveò Vás informova� o udalosti,
ktorá sa stala e�te v auguste 2005.
Poèas da�divého dòa neznámi do-
spievajúci chlapci úmyselne podpáli-
li posledný z troch letných altánkov,
ktoré boli postavené v prekrásnej
okolitej prírode. Prvý stál pri �elez-
nièným tábore pri Zbyòove, druhý
v Rajeckých Tepliciach na Skalkách
nad kúpaliskom a tretí stál nad vodo-
jemom na malej lúèke. Tento tretí stál
pribli�ne 40 rokov a� dovtedy, kým
nepri�li dospievajúci, demokraticky
vychovaní mládenci a úmyselne al-
tánok podpálili. Kto ale teraz postaví
nový? Vá�ení obèania, bol to naozaj
posledný altánok, ktorý tu bol posta-
vený a slú�il ¾uïom na odpoèinok a
zábavu. Oheò v�ak bol ve¾mi ve¾ký
na to, aby sa dal zachráni� èo i len
jeden hranol.
Ako prezident DHZ chcem poïako-
va� èlenom DHZ a to menovite:
p. U�kovit�ovi, p. Takáèovi, p. Èa-
pekovi a p. Tuhému, za rýchly zá-
sah, preto�e zabránili ïal�iemu �íre-
niu ohòa a tak zabránili vzniku lesné-

Dobrovo¾ný hasièský zbor
ho po�iaru, ktorý by zanechal e�te
väè�iu spú��.
Obraciame sa k Vám, mládenci, ob-
èania, podnikatelia, �tátne lesy o po-
moc pri výstavbe nového altánku, aby
sme aj my zanechali na�im de�om
pamiatku, ako chcela star�ia gene-
rácia zachova� nám. Èi sa nám to
podarí, bude zále�a� od nás v�etkých
spoluobèanov. V hasièskom zbore
máme momentálne dva návrhy altán-
kov � jeden nad vodojemom a druhý
pri Rajèanke smerom na chatu pri
Zbyòove, kde je aj pitná voda
z horskej studnièky. Ak v�ak chceme
postavi� aspoò jeden altánok, tak
potrebujeme finanènú, materiálnu ale
aj fyzickú pomoc. Finanèné prostried-
ky nám mô�te posla� cez Mestský
úrad alebo priamo posla� na èíslo
úètu 76509225/0900. Materiálnu a fy-
zickú pomoc radi uvítame v deò vý-
stavby.  Predbe�ný odhad jedného al-
tánku je 30 a� 40 tisíc Sk.
Veríme, �e medzi nami sú obèania,
ktorí radi pomô�u a ktorým zále�í
na na�om okolí. Te�íme sa na Va�u
spoluprácu.

  Prezident DHZ
  Milan Remenec

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

NARODENÍ

Matej Macko 8. 5. 2006
Veronika Janurová 27. 6. 2006
Andrej Gabèík 13. 7. 2006
Kristína Knapcová 20. 7. 2006
Sofia Plevová 25. 7. 2006
Matej Urík 28. 7. 2006

Srdeène blaho�eláme !

MAN�ELSTVO UZAVRELI

Jana Bachratá
�tefan Ïurana 26. 5. 2006
Veronika Dobe�ová
Marián Vere� 1. 7. 2006
Denisa Baboráková
Mgr. Juraj Lamo� 4. 8. 2006
Ing. Katarína Plevová
Ing. Ján Rostá� 5. 8. 2006
Mária Vere�ová
Peter Hoskovec 26. 8. 2006
Martina Rybáriková
Milan Michaloviè 26. 8. 2006

Srdeène blaho�eláme !

OPUSTILI NÁS

Leopold Makuka 14. 6. 2006
�tefánia Harantová 25. 6. 2006
Jozefa Drvárová 28. 7. 2006
Peter Hodás 18. 8. 2006
Viktor Kianièka 19. 8. 2006
Ján Bucha 27. 8. 2006

Èes� ich pamiatke !

Upozornenie pre obèanov

Vyzývame vlastníkov a u�íva-
te¾ov pozemkov v katastrálnom
území Poluvsie v lokalite Pod
háje, aby nevytvárali nepovolené
skládky odpadu pozdå� �elezniè-
nej trati Rajec � �ilina, ktorý vzni-
ká pri obrábaní pôdy. Sú to ko-
rene, kamene a tráva.

Dopú��ajú sa tým prie-
stupku, za èo mo�no ulo�i�
pokutu do vý�ky 5 000,- Sk.



�  4 �

Informácie Mestského zastupite¾stva

Rajecké Teplice oslávili 630. výroèie svojho vzniku
Domovom ka�dého èloveka je jeho vlas�, ale jeho

kolískou je rodný kraj. Miesto, kde pre�il svoje detstvo
v kruhu najbli��ích, kde sa rodili jeho plány a sny do bu-
dúcnosti. Miesto, kde sa neustále s láskou vracia
a s pohnutým ú�asom skúma a hodnotí premeny prame-
niace z tvorivej práce predchádzajúcich generácií
a súèasníkov. Pre mnohých je touto kolískou práve na�e
mesto, táto kúpe¾ná perla severozápadného Slovenska.
Je to kúpe¾né mesto Rajecké Teplice. V tomto roku si
pripomíname jeho 630. výroèie prvej písomnej zmienky.

 Mesto je síce mladé, no z h¾adiska histórie bohaté
na tradíciu. Prvé spo¾ahlivé svedectvo o existencii osady
Teplice vydáva a� listina uhorského krá¾a ¼udovíta Ve¾-
kého z roku 1376, keï sa nazýva Villa Tapolcha, èi�e
osada Teplice. Teplicami sa nazývali miesta, osady
s teplými minerálnymi prameòmi. Usadlos� Teplice mali
v�dy v rukách tí feudáli, ktorí vlastnili hrad Lietavu. Po
Jánovi Zápo¾skom to bol Mikulá� Kostka, neskôr Kost-
kov za� Franti�ek Thurzo. Takto sa i Rajecké Teplice do-
stali do vlastníctva Thurzovcov, ktorí u� do konca 15. sto-
roèia hrali významnú úlohu v hospodárskom, politickom
a kultúrnom �ivote viacerých krajín strednej Európy, naj-
mä Uhorska a Po¾ska. Thurzovci dobre poznali lieèivé
úèinky prameòov v Tepliciach a zaèali ich vyu�íva�. Za
panovania Juraja Thurzu sa upravovalo nielen okolie pra-
meòov, ale vïaka kúpe¾om sa menila aj tvár okolia. V roku
1793 bol vypracovaný prvý rozbor minerálnych termál-
nych prameòov. V roku 1882 kúpele aj s hostincom
a pri¾ahlými pozemkami odkúpil právny zástupca Lietav-
ského panstva Dr. Valér �mialovský so svojím strýkom
Alojzom Pichlom. Na jeseò 1898 sa na podnet Valéra
�mialovského zaèalo s výstavbou lokálnej �eleznice �ili-
na - Rajec a prvý vlak do Rajeckých Teplíc pri�iel v roku
1899. Nové storoèie prinieslo pre Rajecké Teplice nové
starosti. Pre zadå�enie kúpe¾ov sa tieto dostali pod súdnu
správu  a ich úpadok dovà�ila 1. svetová vojna. Nezabrá-
nili mu ani takí podnikaví jednotlivci ako Ladislav Hauser
a Rudolf Flamm. Neskor�í správca kúpe¾ov Ladislav Hau-

ser sem pri�iel v roku 1907 ako polesný baróna Poppera
a neskôr grófa Ballestréma. Do tohto obdobia patrí aj
výstavba neogotického kostolíka Nanebovzatia Panny
Márie v Rajeckých Tepliciach, ktorý bol posvätený v roku
1909. V roku 1925 kúpele i s pozemkami kúpila revírna
bratská pokladnica z Ostravy. Od základu sa zmenila tvár
kúpe¾ov. V roku 1930 sa zaèalo so stavbou lieèebného
domu Baník a kúpe¾ného domu. Obdobne boli postave-
né hotely Ve¾ká Fatra a Malá Fatra z rokov 1935 - 1937.
Kúpele mali upravené parky a bol zalo�ený prvý hasièský
zbor v obci v roku 1927. V roku 1935 do celej obce za-
viedli elektrinu. Ïal�í rozmach kúpe¾ov zaèal po roku 1940,
keï sa stali majetkom robotníckej sociálnej pois�ovne
v Bratislave. Druhá svetová vojna zasiahla aj do histórie
obce. Rajeckú dolinu oslobodili príslu�níci Èesko-sloven-
ského armádneho zboru v dòoch 30. apríla a� 1. mája
1945. Po skonèení vojny sa postupne stabilizoval �ivot
v obci. V tom èase tvorili Rajecké Teplice súèas� obce
Konská a osamostatnili sa a� v roku 1951, keï tu pod¾a
údajov v kronike �ilo 460 obyvate¾ov. V roku 1959 dostali
Rajecké Teplice �tatút kúpe¾ného miesta, ktorý okrem
iného vymedzil územie kúpe¾ov a zaruèil ochranu lieèi-
vých prameòov. V lete 1960 postihla Rajecké Teplice ve¾-
ká povodeò. V roku 1961 sa zaèalo vyuèova� v novostav-
be �koly. Do Rajeckých Teplíc prichádzajú viaceré podni-
ky, ktoré tu zaèali budova� rekreaèné zariadenia. V rokoch
1980 � 1981 uskutoènili kúpele rekon�trukciu parku so
sochou �ena po kúpeli od akademického sochára Ru-
dolfa Pribi�a z Rajca. Rajecké Teplice boli 8. februára
1989 pový�ené na mesto. Táto udalos� i spoloèensko-
politické zmeny, ktoré priniesol november 1989, ovplyv-
nili ïal�í rozvoj kúpe¾ného mesta. Okolité obce, ktoré pred
desiatimi rokmi prièlenili k Rajeckým Tepliciam, sa okrem
Poluvsia opä� osamostatnili. Viaceré objekty sa na zá-
klade re�tituèných zákonov vrátili nazad k ich pôvodným
majite¾om a nastúpila privatizácia. Slovenské lieèebné kú-
pele Rajecké Teplice, �tátny podnik, boli 1. 2. 1996 trans-
formované na akciovú spoloènos�.      RNDr. Peter Dobe�

Synom Francúzska, ale aj Slovákom a v�etkým tým, kto-
rí sa zúèastnili na SNP, ktorého 62. výroèie sme si pripo-
menuli 26. 8. 2006 výstavou pamätných fotografií a do-
kumentov vo vstupnej hale MsÚ v Rajeckých Tepliciach.
Ako u� z názvu vyplýva ve¾ký dôraz bol kladený na ucte-
nie si pamiatky francúzskych partizánov, pod velením
Georgesa de Lannuriena, ktorí bojovali a umierali za oslo-
bodenie na�ej vlasti.
  Sprievodnou udalos�ou osláv bola vernisá� výstavy
majstra �tefana Pelikána, ktorý u� tradiène prezentuje
svoju tvorbu, v ktorej zachytáva portréty spomínaných
francúzskych partizánov a tie� poh¾ady na krajinu Bre-
tónska i Slovenska transformované v charakteristickom
prevedení tohto umelca. Na spoloèné otvorenie výstav
pri�lo prispie� svojou úèas�ou alebo my�lienkou v úvod-

Oslavy SNP � Na veènú slávu synom Francúzska
nom hovorenom slove viacero významných osobností
ná�ho regiónu ako predseda samosprávneho kraja Ing.
Juraj Blanár, prvý radca francúzskeho ve¾vyslanca, ale
v prvom rade bola ve¾mi vzácna úèas� dvoch priamych
úèastníkov SNP francúzskej národnosti, ktorí na�li svoje
podobizne v spomínaných prácach majstra Pelikána.
Kurátorom tejto výstavy  bol u� tie� tradiène PhDr. Du�an
Halaj Csc.
V neposlednom rade treba spomenú� príhovor Mgr. Bra-
nislava Babinca, riadite¾a Z� v Rajeckých Tepliciach, ktorý
poukázal na potrebu udr�iavania osvety medzi mláde�ou
o význame SNP v na�ich dejinách, ktoré si ka�doroène
pripomíname �tátnym sviatkom 29. augusta okrem iné-
ho, ako akt záchrany humanistických ideí.

        Peter Repka
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Poh¾ad na úèastníkov Cyklistického kritéria Rajeckých Teplíc

Národná cyklistická sú�a�

Cyklistické kritérium �Rajecké Teplice 2006�
Preteky cyklistickej kritérijnej ligy pre v�etky kategó-

rie sa uskutoènili v na�om meste za úèasti pretekárov zo
v�etkých slovenských, dvoch èeských  a jedného po¾ské-
ho klubu. �tartovali tu aj reprezentaèné dru�stvá juniorov
a mu�ov zo Saudskej Arábie, ktoré sú v Trenèianskych
Tepliciach na u� tradiènom dlhodobom sústredení. Krité-
rium zorganizoval Cyklistický spolok �ilina v spolupráci
v mestom Rajecké Teplice. V dresoch CyS �ilina na kri-
tériu �tartovali aj èlenovia �portového krú�ku z Rajeckých
Teplíc, mlad�í �iaci Milan Lukáè a Tomá� Person, star�í
�iaci Juraj �korvánek a Jakub Buèo, dievèatá Michaela
Vy�òová a Patrícia Buèová a kadet Martin Slotta. Momen-
tálne najlep�í cyklista z Rajeckých Teplíc Matej Vy�òa
v dobe konania kritéria �tartoval v reprezentaènom dre-
se SR na juniorských ME v Holandsku. Pred pretekmi
kritérijnej ligy dostali mo�nos� predvies� svoje umenie na
bicykloch najmen�ie deti pod zá�titou Obèianskeho zdru-
�enia Kultúra Rajecké Teplice. Medzi �kôlkármi bol naj-
rýchlej�í �tefan Michalièka zo �iliny, pred Dáriom Buèom
z Poluvsia a Marcelkou Muránskou z Púchova. Najmlad-
�ích �kolákov porazil Tomá� Person z Rajeckých Teplíc,
na druhom a tre�om mieste skonèili Juraj Michalièka zo
�iliny a Róbert Majer z Bratislavy. Mlad�í �koláci pri�li do
cie¾a v poradí: Adam Brezáni z Poluvsia, Michal Horòák
z Dubnice a Peter Kardo� z Kamennej Poruby. Najlep�í
star�í �kolák bol Matej Bu�ík z Polusia pred Róbertom
Frankom z Liptovského Mikulá�a a Andrejom Rajtekom
zo �iliny. K úspe�nému priebehu kritéria prispeli svojou
aktívnou úèas�ou pracovníci Mestského úradu Rajecké
Teplice a ïal�í dobrovo¾níci, za èo im patrí poïakovanie.
Na technické zabezpeèenie a na ceny pre najlep�ích fi-
nanène alebo materiálne prispeli okrem mesta Rajecké
Teplice,  OZ Kultúra a Rady rodièov pri Z� R. Teplice aj
firmy, spoloènosti resp. podnikatelia: TAVROS �ilina, VE-
LOSPRINT �ilina, BENO �ilina, ARNOX Poprad, bicykle
Hoferica �ilina, Alizea - rados� de�om, PALATECH s.r.o.,

ETA J. Laurenèík, STRED s.r.o., ENCIÁN M. Kno�ko,
ALAN A. Jakisch, ELMIS M. Stasinka, LIMARO L. Micha-
lek, CASALIA s.r.o., FLÓRA systém, LP trade, AUTHOR
¼. Martiniak, TEXTIL A. Tomiè, Chata Kamarát J. Dubo-
vec, SUDVIN J. Knapcová, BO�O M. �trbová, pizzeria
MARCELO D. Knapec, destský textil Oèková, ELÁN
D. Ïurecová, Cukráreò S. Baraník, JEDNOTA COOP, Ze-
lenina Garai a rodiny Síèová, Pialová a Buèová.
Z výsledkov kritéria �Rajecké Teplice 2006":
Mlad�í �iaci: 1. T. �ucha (CyS �ilina) 19 b., 2. M. Palow-
ski (Po¾sko) 9 b., 3. L. Va� (M�K �iar n/Hronom) 5 b., ....
8. M. Lukáè, 14. T. Vanák (obaja CyS �ilina),
star�í �iaci: 1. F. Filipèík (M�K �iar nad Hronom) 30 b.,
2. A. Pavlendová (CK Krupina) 12 b., 3. B. Vencel (M�K
�iar n/Hronom) 10 b., .... 12. J. �korvánek, 14. J. Buèo,
24. M. Vy�òová, 34. P. Buèová (v�etci CyS �ilina),
kadeti: 1. M. Fujdala (SWAM Pre�ov) 42 b., 2. P. Huòa
(�KC Dubnica) 16 b., 3. P. Bali� (M�K �iar nad Hronom)
12 bodov, .... 14. M. Slotta (CyS �ilina),
juniori: 1. P. Sagan (CyS �ilina) 29 b., 2. P. Ratajczyk
(Po¾sko) 22 b., 3. M. Grman (�� Trenèín) 20 b.,
mu�i: 1. Al Yasin 29 bodov, 2. Al Owashir (obaja Saud-
ská Arábia) 27 b., 3. M. Masný (INTER Bratislava) 18 b.

Finálové preteky Národnej cyklistickej sú�a�e o pohár
olympijského ví�aza Antona Tkáèa pre �iakov základných
a stredných �kôl sa i�li v Kremnici za úèasti pretekárov z
35 okresov. �tartovali tu aj �iaci a �tudenti z R. Teplíc a
Poluvsia, ktorí zví�azili v základnom kole dòa 13. mája.
Titul �kolského majstra Slovenska v jazde na MTB v ka-
tegórii mini získal Milan Lukáè zo Z� R. Teplice. Medzi
mlad�ími �iakmi  bol 8. Tomá� Vanák zo Z� R. Teplice.
Medzi star�ími �iakmi sa na stupne ví�azov dostal tretí
Juraj �korvánek zo Z� R. Teplice. Smolu mali dorastenci
Martin Slotta z R. Teplíc a Patrícia Buèová z Poluvsia,
keï obaja dostali defekt vo výhodných pozíciách a prete-
ky nedokonèili. Medzi star�ími dorastencami bol najlep�í
a titul získal Luká� Plátek z R. Teplíc, �tudent  SOU Sta-
vebného na Rosinskej ceste v �iline. Star�ia dorastenka
Katarína Pialová z Poluvsia, �tudentka �portového Gym-
názia na Rosinskej ceste v �iline, obsadila striebornú
prieèku.

Na�i cyklistickí majstri
Súèasní a bývalí èlenovia �portového krú�ku z Ra-

jeckých Teplíc v dresoch Cyklistického spolku �ilina
úspe�ne reprezentovali na Majstrovstvách SR MTB
v pretekoch cross-country v stredisku Remata pri
Handlovej. Titul majstra SR na �a�kej trati a vo ve¾kej
horúèave v kategórii mini získal Milan Lukáè a na 5. mies-
te skonèil Tomá� Person. Mlad�í �iak Tomá� Vanák ob-
sadil 14. prieèku. Ani star�iemu �iakovi Jurajovi �kor-
vánkovi sa preteky celkom nevydarili, keï do cie¾a pri-
�iel na 11. mieste, hoci v rebríèku Slovenského pohára
mu patrí 6. pozícia. Kadet Martin Slotta a kadetka Patrí-
cia Buèová zhodne obsadili 6. miesto. Viac pote�ili svo-
jich trénerov ziskom striebornej medaily junior Luká� Plá-
tek a juniorka Katarína Pialová.    M.Vy�òa

Poh¾ad na úèastníkov cyklistického kritéria v Rajeckých Tepliciach
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 Za 5 mesiacov bolo nahlásených 7 takýchto prí-
padov. Preva�ne sa jednalo o po¾ských a èeských turis-
tov, ktorým boli vykradnuté motorové vozidlá a z nich cen-
né veci (videokamery, fotoaparáty, mobily a pod.) Takýmto
kráde�iam sa dá zabráni� tým, �e vodièi si nebudú cenné
veci necháva� na sedaèkách. Ako perlièku mô�eme uvies�
jedného náv�tevníka z Bratislavy, ktorý mal na zadnom
sedadle vo¾ne polo�ený notebook v hodnote 60 000,- Sk.
Ïalej mô�eme uvies� prípady, kedy náv�tevníci kúpe¾ov
nechali na svojich vozidlách otvorené okná. Je na zamys-
lenie ako ¾udia hazardujú so svojím majetkom a podávajú
priam pomocnú ruku páchate¾om trestnej èinnosti.

Prevencia na úseku ochrany pred alkoholizmom
a inými toxikomániami je taká o�úchaná ako ¾udstvo
samo. Posledné roky sú zvlá�� �prajné�. Nie je �iaden div
sveta vidie� na ulici opitého, fajèiaceho �koláka zo základ-
nej èi strednej �koly. Nepochopite¾né sú reakcie rodièov,
keï ich mestskí policajti upozornia na túto skutoènos� �
�starajte sa sami o seba, èo pcháte nos tam, kde netre-
ba...� Policajt nevychováva, plní literu zákona, ale pred-
sa... Tie� je rodiè, tie� má zodpovednos� a má svedomie.

V�eobecné záväzné nariadenia (VZN) sú také malé
mestské zákony. Kto ich nedodr�uje, pácha priestupok.
Obèania sú ve¾mi variabilní a vynaliezaví. Najèastej�ie po-
ru�ujú VZN v nepovolenom predaji tovaru na území mesta
a dopú��ajú sa prehre�ku voèi mestskému majetku, zne-
èis�ujú verejné priestranstvo a taktie� po�ívajú alkoholic-

ké nápoje na verejných priestranstvách. Mno�iace
v na�om meste sú prípady venèenia svojich �miláèikov�
na verejných priestranstvách. Tento priestupok je zadefi-
novaný v zbierke zákonov è. 282/2002 § 6 a hovorí: �Ak
pes zneèistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa
vedie, povinný výkaly bezprostredne odstráni�. V opaènom
prípade za tieto priestupky mô�e by� na mieste ulo�ená
bloková pokuta do vý�ky 1 000,- Sk.

Samostatnou kapitolou sú priestupky na úseku
dopravy. Za 5 mesiacov sme ich zaregistrovali vy�e 400.
Vodièi ich páchajú hlavne v zákazoch vjazdu na ulici �kol-
ská, 1. mája a Sú¾ovského, nere�pektujú dopravné znaè-
ky ZONA zákaz státia pre centrum mesta, okrem plate-
ných parkovísk a vyhradených miest pre telesne postih-
nuté osoby. Ve¾a ¾udí si myslí, �e polícia je od toho, aby
razantne, uká�kovo a drsne spacifikovala nespratníkov
za pomoci donucovacích prostriedkov � obu�ok, putá,
hmaty � chvaty. Pravda je taká, �e policajt sa musí dr�a�
len litery zákona a nemô�e ís� nad jeho rámec. Aj násil-
ne vstúpi� do uzamknutého objektu mô�e len vtedy, keï
v òom ide zjavne o ohrozenie �ivota, zdravia, alebo keï
hrozí ve¾ká �koda na majetku � po�iar, plyn, prasknuté
vodovodné potrubie.

Záverom Vám chceme prezentova� fotografie ne-
dovoleného parkovania a zneèis�ovania verejného
priestranstva.

    Ing. Ján Valúch, náèelník MsP

Mestská polícia informuje

Nedovolené parkovanie v Rajeckých Tepliciach Nepovolená skládka Medzihorská

V zmysle zákona SNR è. 564/91 Zb. o obecnej polícii a v znení neskor�ích predpisov, zmien a doplnkov
MsP v Rajeckých Tepliciach rie�i to, èo jej ukladá zákon. Zameriava sa najmä na plnenie VZN, dodr�iavanie
verejného poriadku, ochranu �P, rie�i dopravné priestupky na území mesta. Osobitnou kapitolou sú prie-
stupky proti majetku � kráde�e, po�kodzovanie verejného a súkromného majetku.

Informácie Mestského zastupite¾stva

Textil Anna
Vás pozýva na nákup textilu

ka�dý deò od
8.30 - 12.00 a 13.00 - 16.30.

Predajòa sa nachádza
na 1. poschodí

v Zdravotnom stredisku.

ANNA KASMANOVÁ
� KVETY

oznamuje obèanom, �e
predaj kvetov aj naïalej trvá

na Ul. �kolská 19/33.
V prípade záujmu objednávky
tel. 5493784, 0908 562 046

POÏAKOVANIE
Mestská kni�nica

v Rajeckých Tepliciach
ïakuje pani �korvánkovej,

ktorá darovala
knihy do kni�nice.

Patrí Vám srdeèná vïaka!
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Na�e mesto reprezentovali v kate-
górii nad 60 rokov èlenovia �achové-
ho oddielu Slovan Rajecké Teplice
p. Ján Bakalár (nasadený 9.) a p. Jo-
sef Rolný (nasadený 39.). Ján Ba-
kalár skonèil na 2. mieste a iba remí-
za v poslednom kole ho pripravila
o ví�azstvo a mo�nos� reprezentova�
Slovensko na majstrovstvách Európy
(právo má len ví�az).
Hanbu Rajeckým Tepliciam neurobil
ani p. Rolný, ktorý sa umiestnil
v hornej polovici �tartovného po¾a na
32. mieste.
�achový oddiel TJ Slovan Rajec-

Mami, poèuje�, za nami idú dve tety.
Nie, synèek, jedna teta, poèuje� �u-
chot jej nôh a klepot dvoch palièiek,
ktorými sa podopiera, aby mohla krá-
èa�. Ten chlapèek sa má, stále sa vozí
na vozíku. Vie� synèek, ten chlapèek
má choré no�ièky, nemô�e chodi�,
preto je na vozíku, ale je múdry, uèen-
livý, rád sa hrá ako ostatné deti. Jeho
rodièia ho majú radi, starajú sa o neho
a pomáhajú mu vo v�etkom. Áno, �ijú
tu medzi nami. �a�ko je si sadnú�
a e�te �a��ie vsta�, ale v�dy je niekto,
kto pomô�e.
Je tu Nádej - zdravotne postihnu-
tých, ktorá pripravuje rôzne podu-
jatia a zájazdy.
Nákup do Jablonky, náv�teva Rez-

ké Teplice, reprezentujúci na�e kú-
pe¾né mesto v 1. celo�tátnej lige,
ïakuje za poskytnutie finanèných
prostriedkov na zakúpenie elektro-
nických �achových hodín pre na-
sledujúci sú�a�ný roèník 1. ligy, tým-
to miestnym podnikate¾om:
Ján Remenec
- Drogéria - Rajecké Teplice
Alan Jakisch
- Re�taurácia Alan - Rajecké Teplice
Ján Hodás
- Stavebniny - Konská
Martin Kno�ko
Re�taurácia Marco - Rajecké Teplice

Majstrovstvá Slovenska seniorov

¼ubomír Martiniak
- Elektro - Rajecké Teplice
Franti�ek Èapka
- hotel Talisman - Rajecké Teplice.

Zvlá�tne poïakovanie patrí mestu
Rajecké Teplice a jeho primátorovi
p. Petrovi Dobe�ovi. Bez ich podpo-
ry by sme nemohli rozvíja� �iadnu èin-
nos�. �koda, �e o reprezentácii ná�ho
kúpe¾ného mesta v takto vysokej ce-
lo�tátnej sú�a�i nevedia podnikatelia
aj viacej solventnej�í.

        Za �achový oddiel Josef Rolný

V dòoch 11. 6. � 17. 6. 2006 sa uskutoènili v Tatranských Matliaroch medzinárodné �Majstrovstvá Slovenska
seniorov v �achu�.

Zdravotne postihnutí Nádej
bárskeho skanzenu v Kolároviciach
s pekným príhovorom pána farára
o histórii a zvykoch v tejto obci. Tie�
nákup v Pova�skej Bystrici, stretnu-
tie v Elóne s obèerstvením a spo-
mienkami na na�e mamy pri príle�i-
tosti Dòa matiek.
Obdivovali sme zvlá�tnu stavbu kos-
tola v Liptovských Sliaèoch, tie� krá-
su prírody Demänovskej a Jasnej do-
liny, prechádzka okolo Vrbického ple-
sa a obèerstvenie v Mikulá�skej cha-
te. Pamiatku na SNP a partizánov,
ktorí tu zahynuli aj s Jánom �vermom
sme si uctili na ceste k im venova-
nom pomníku. Nadchli sme sa tie�
krásou obrazov v galérii P. M. Bohú-
òa v Liptovskom Mikulá�i.

Prekvapením bolo tradièné privítanie
chatárkou Zuzkou v chate Ko�iar
v �iarskej doline. Výborné jedlo, krás-
ne prostredie, ani sa nám nechcelo
odís�. Pekný slneèný letný deò, vý-
borný gulá� a tie� veselos� a smiech
pomohol zabudnú� na starosti
a zdravotné �a�kosti. Srdeèná vïaka
Vám, pán Blaha, za mo�nos� usku-
toèni� pekný zájazd do Nízkych Ta-
tier a okolia.
Poïakovanie patrí aj pánovi primá-
torovi Rajeckých Teplíc za ochut-
návku ná�ho gulá�u a tie� ïakujeme
za slová uznania a hodnotenie na-
�ej èinnosti.
     Za zdravotne postihnutých Nádej

         Jarmila Ko��ová

Cez prázdniny sa vykonala rekon-
�trukcia triedy Materskej �koly
v Poluvsí. Zamestnanci MsÚ urobili
nieko¾ko opráv:
� vybúrali otvor v prieèke, a tak zväè-
�ili spálòu, ktorá svojimi rozmermi
nevyhovovala poètu detí � premiest-
nili okienko, ktorým sa vydávala stra-
va � vyma¾ovali priestory � natreli ra-
diátory a nalepili za ne reflexné fólie
� nalepili linoleum � polo�ili dla�bu
v umyvárke a detskom WC � zamu-
rovali nepou�ívané a v súèasnosti
zbytoèné východy.
Urobilo sa len to najnutnej�ie. Kvôli
peniazom. Na úpravách sa podie¾ali

rekon�trukcia triedy Materskej �koly v Poluvsí
aj rodièia a príbuzní. 5. júla celú ��kôl-
ku" vys�ahovali a 25. augusta znova
nas�ahovali, urobili do �atne ve�ia-
ky (p. Toroòa, p. Kianièka), lavièky
(p. J. Vdovièík), darovali dla�bu
(p. Sivoò), upravili elektroin�taláciu
(p. Knapec), alebo prispeli finanène
(p. Brodòan, p. Hoskovec). V�etkým
srdeèná vïaka.
Ako-tak je teraz ��kôlka� v poriadku.
No je tam e�te nieko¾ko vecí, ktoré
by sa mali urobi�. Spomeniem len
niektoré, napr. � úprava hygienických
priestorov (zväè�i� kapacitu detských
WC) � výmena vchodových dverí
(v zime premàzajú) a ich nadstre�e-

nie � oprava oplotenia, preliezok,
okien � zateplenie vonkaj�ej steny
v triede a v spálni � úprava �kolské-
ho dvora (zhotovenie prístre�ku na
sedenie a ïal�ie opravy).
Viem, �e v�etko nieèo stojí a finan-
cie vyèlenené na �kôlku nestaèia,
preto prosím v�etkých priazniv-
cov, ktorým na �kôlke a na de�och
zále�í, aby sa nad tým zamysleli
a ak mô�u, pomohli. Akoko¾vek.
Sú to investície, ktoré ocenia nie-
len súèasní, ale aj budúci náv�tev-
níci pred�kolského zariadenia.
                    Za rodièov
                    PaedDr. ¼. Hoskovcová

Informácie Mestského zastupite¾stva
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Informácie � inzercia

MESTO  RAJECKÉ  TEPLICE, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplice v súlade so zákonom è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a jeho následných noviel organizu-
je vývoz objemového odpadu a drobného stavebného odpadu v uvedených termínoch a urèených miestach:

Umiestnenie kontajnerov Termíny
RAJECKÉ TEPLICE:

1) ul. Zátoèná pri è. d. 223 29. 09 - 01. 10. 06 /piatok - nede¾a/
2) ul. Oslobodite¾ov za kúpaliskom 29. 09 - 01. 10. 06 /piatok - nede¾a/
3) Pri Bystrièke oproti letcom 02. - 04. 10. 06 /pondelok -  streda/
4) ul. Kuneradská ved¾a gará�í MsÚ 02. - 04. 10. 06 /pondelok -  streda/
5) ul. Pionierska za bytovkami OSBD 05. - 08. 10. 06 /�tvrtok - nede¾a/
6) ul. �kolská medzi bytovkami 150 - 152 05. - 08. 10. 06 /�tvrtok - nede¾a/
7) ul. 30. apríla (bývalý Motel u Marcela) 09. - 11. 10. 06 /pondelok - streda/
8) ul. Lesná za ObZS 09 -  11. 10. 06 /pondelok - streda/

POLUVSIE:
1)  Otoèòa na hornom konci 12. - 15. 10. 06 /�tvrtok - nede¾a/
2)  Kultúrny dom 12. - 15. 10. 06 /�tvrtok - nede¾a/
3)  za mostom pri Rajèanke 16. - 18. 10. 06 /pondelok - streda/
4)  pri re�taurácii Pltník 16. - 18. 10. 06 /pondelok - streda/

�iadame obèanov, aby dodr�iavali termíny zberu drobného stavebného odpadu a do kontajnerov nedávali
nebezpeèný odpad (akumul. batérie, televízory, motorové oleje, elektronický �rot a pod.) a taktie� odpad,
ktorý separujeme (�elezný �rot, sklené èrepy, plastové f¾a�e a papier).

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 �ILINA, Kálov 3

OZNÁMENIE

Mesto Rajecké Teplice

oznamuje obèanom

zmenu vo vývoze
komunálneho odpadu.

V dòoch
5. 9. 2006 � 15. 5. 2007

vývoz komunálneho odpadu

bude v intervaloch
1x za dva tý�dne.

O Z N A M

Slovenská sporite¾òa v Rajeckých Tepliciach oznamuje,
�e od 1. októbra 2006

má upravené pokladnièné hodiny.

Pondelok, streda, piatok od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Utorok a �tvrtok je filiálka zatvorená.

Najbli��ie obchodné miesto Slovenskej sporite¾ne, v ktorom
Vám jej pracovníci radi poskytnú v�etky finanèné slu�by
mimo otváracích hodín, je filiálka Rajec, Nám. SNP 17.

Pracovníci Slovenskej sporite¾ne sa te�ia na Va�u náv�tevu.

Schválené  Okresným úradom �ilina, odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových vz�ahov, dòa 20. 9. 2000 pod registraèným
è. OÚ 4/2000. Zdarma. Poèet výtlaèkov 800 ks. Uzávierka èísla 3/06 bola 25. 9. 2006. Informácie: www.rajecke-teplice.sk
Redakcia: MsÚ Rajecké Teplice, oddelenie kultúry a vzdelávania, tel. 041/5099068, e-mail: kultura@rajecke-teplice.sk
Sadzba a graf. úprava: BLAHA � vydavate¾stvo a výroba tlaèív, Kálov 3, �ilina, tel. 041/5620621, e-mail: blaha_jozef@energodata.sk
Tlaè: ROSEA �ilina, �portová 7, tel. 041/5622623. Toto èíslo sponzoruje firma ENERGODATA �ilina.

Lekáreò Mária oznamuje

Lekáreò Mária Rajecké Teplice
oznamuje svojim pacientom,

�e zakúpila moderný diagnostický prístroj

a srdeène Vás pozýva

na zmeranie krvného tlaku, tepu, váhy, vý�ky,
telesného tuku a hmotnostného indexu BMI.

Zároveò Vám poskytneme odbornú konzultáciu
o nameraných hodnotách. Te�íme sa na Va�u náv�tevu.


