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PREČÍTAJTE SI:
Unikátna kniha o histórii Rajeckých Teplíc

z pera nášho rodáka

Pripravované podujatia:
jún, júl, august, september – Kultúrne leto 2018

14. 7. – Rajeckoteplický jarmok
 „Koncert pre nádej“ – vystúpenie nevidiacich umelcov 

Maroša Bangu a Radka Žaluda (ČR)
20. – 22. 7. – Letné slávnosti 2018

18. 8. – Rajeckoteplický jarmok
 september 2018 – Klub aktívny senior – Téma „Aktívne 

starnutie – zdravá výživa a pohybové aktivity“
11. 10. – Stretnutie s najstaršími

 október 2018 - Klub aktívny senior – Téma
„Kreativne popoludnie“

Autor knihy „Také 
boli Rajecké Teplice“ 
PhDr. Branislav 
Kožehuba predsta-
vuje čitateľovi histó-
riu Rajeckých Teplíc 
od obdobia vzniku 
kúpeľov a obdobia 
Lietavského panstva 
až po 20. storočie. 
Kniha pútavým spô-
sobom podáva obraz 
o histórii Rajeckých 
Teplíc nielen z hľa-
diska historických 
faktov, ale približuje 
i zaujímavé osudy 
ľudí, ktorí ju vytvára-
li a boli jej súčasťou. 
Výnimočná je i obra-
zová príloha, ktorú 
tvorí viac ako 150 
fotografií od súkromných zberateľov a autorovho archívu. 

Táto reprezentatívna publikácia bola predstavená verejnosti dňa 22. júna 
2018 v priestoroch sobášnej siene mestského úradu za účasti pozvaných 
hostí a zástupcov partnerských miest Wilamowice, Pozlovice a Benešov. 

Knihu si môžete vypožičať prípadne zakúpiť v Mestskej knižnici 
Rajecké Teplice.
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Informácie

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

Z činnosti Mestského úradu Rajecké Teplice

19. apríla 2018
schvaľuje:
predloženie projektového zámeru s názvom „Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké 
Teplice“, v rámci výzvy IROP a následne predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom rea-
lizácie rovnomenného projektu, ktorého ciele sú v súlade 
s územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta a ďalšími strategickými dokumentmi
10. mája 2018
schvaľuje:
spracovanie projektového zámeru s názvom „Zariadenie 
pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice“ v rámci výzvy 
IROP, s následným schválením predloženia žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 
rovnomenného projektu, ktorého ciele sú v súlade s územ-
ným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta 
a ďalšími strategickými dokumentmi
14. júna 2018
schvaľuje:
A) záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a  celoročné 

hospodárenie mesta za rok 2017 bez výhrad
B) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 29 842,07 EUR a tvorbu 
peňažných fondov vo výške 74 362,00 EUR.

 Z toho:
-  zakúpenie 4 stánkov na námestie vo výške 9 862,00 

EUR,
-  výstavba Parkoviska III, ul. Pionierska za bytovým 

domom č. 183 vo výške 15 000,00 EUR,
-  projektová dokumentácia na výstavbu parkoviska 

Školská I., II., chodník Rajecká cesta (oproti zá-
hradníctvu Kveta) vo výške 10 000,00 EUR,

 -  projektová štúdia na CIZS na zdravotnom stredisku 
vo výške 10 000,00 EUR,

 -  projektová štúdia zariadenia pre seniorov Harmónia 
vo výške 6 500,00 EUR,

-  počítačová zostava na mestský úrad vo výške 
1 500,00 EUR,

-  výstavba (dofinancovanie) požiarnej zbrojnice DHZ 
Poluvsie vo výške 21 500,00 EUR

C) VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2018 o  určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Rajecké Teplice,

d) VZN Mesta Rajecké Teplice o záväznej časti Zmeny 
a Doplnku č. 11 ÚPNSÚ Rajecké Teplice

Mesto podalo dva dôležité projektové zámery za 
účelom skvalitnenia života v meste:
1. Zriadenie centra integrovanej zdravotnej starost-
livosti
V rámci výzvy z IROP sa mesto uchádza o nenávratný 
finančný príspevok na rekonštrukciu zdravotného stre-
diska.
Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, 
výmenu okien, zateplenie strechy, výmenu elektroinšta-
lácie, kotlov, radiátorov, vybudovanie výťahu, rekonštruk-
ciu sociálnych zariadení, podláh, niektorých ambulancií... 
Zdravotnú starostlivosť budú poskytovať všetci súčasní 
všeobecní lekári ako aj špecialisti a pribudne logopédia 
pre deti, gynekologická ambulancia, ambulancia všeobec-
ného lekára pre dospelých a ADOS – agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti (odborná zdravotná sestra 
navštevuje pacientov v domácom prostredí, kde im po-
skytuje odborné ošetrenie a poradenstvo). 
Cieľom projektového zámeru je zabezpečiť občanom širšiu 
dostupnosť lekárov rôznych špecializácií, zlepšiť interiérové 
vybavenie a znížiť energetickú náročnosť budovy. 
2. Zariadenie pre seniorov Harmónia (v budove bý-
valej materskej školy) 
V rámci výzvy z IROP sa mesto uchádza o získanie nená-
vratného finančného príspevku. Výzva umožňuje vytvoriť 

zariadenie s dvomi bytovými jednotkami maximálne pre 
12 seniorov. Zariadenie bude slúžiť seniorom, ktorého 
poslaním je priniesť mestu Rajecké Teplice a jeho oby-
vateľom vyšší štandard v poskytovaní sociálnych služieb. 
Je určené ľudom, ktorí sú v dôchodkovom veku s rôznymi 
potrebami a znevýhodneniami s cieľom ponúknuť kvalit-
nú sociálnu a zdravotnú starostlivosť s prihliadnutím na 
ich osobné potreby a požiadavky. Forma pobytu bude 
celoročná, ubytovanie bude poskytované v jedno alebo 
v dvojlôžkových izbách. Súčasťou každej izby bude vlastná 
štandardne vybavená bezbariérová kúpeľňa s WC a spr-
chovým kútom.
V zariadení budú  poskytované sociálne služby ako: 
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
2. Sociálne poradenstvo.
3. Sociálna rehabilitácia a pracovná terapia.
4. Ošetrovateľská starostlivosť a zdravotná starostli-
    vosť.
5. Ubytovanie.
6. Stravovanie. 
7. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a
    šatstva.
8. Osobné vybavenie, utváranie podmienok na úschovu
    cenných vecí.
9. Zabezpečenie záujmovej činnosti.



– 3 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
Mesto získalo v I. polroku 2018 
na projekty sumu 355 435,- EUR:

1. Na modernizáciu učební v základ-
nej škole sumu 178 142,- EUR:
- biologicko-chemickej učebne,
- polytechnickej učebne,
- počítačovej učebne,
- vybavenie knižnice.

2. Na zakúpenie 1 100 l komposté-
rov do každého rodinného domu 
v sume 105 000,- EUR.

3. Na rekonštrukciu dvoch hasič-
ských zbrojníc do Rajeckých 
Teplíc a mestskej časti Poluvsie 
v sume 60 000,- EUR.

4. Na zakúpenie preliezok do exte-
riéru v materskej škole v sume 
8 000,- EUR.

5. Na organizovanie medzinárod-
ného akordeónového festivalu 
v sume 4 293,- EUR.

Mesto čaká na vyhodnotenie po-
daných projektov na:

1. Zníženie energetickej nároč-
nosti Mestského úradu Rajecké 
Teplice.

2. Úprava a vybavenie parkoviska 
pri ceste I/64 pred kúpaliskom 
Laura.

3. Také boli Rajecké Teplice – žiadosť 
o dotáciu na vydanie knihy.

4. Výstavba chodníka a nové osvet-
lenie pri kúpalisku Laura.

5. Zriadenie Centra integrovanej zdra-
votnej starostlivosti na Zdravotnom 
stredisku Rajecké Teplice.

6. Výstavba Zariadenia pre seniorov 
Harmónia Rajecké Teplice.

VÝSTAVBA NOVÝCH CHODNÍKOV

Mesto koncom júna začne s vý-
stavbou chodníka od železničného 
priecestia pri kúpalisku Laura po 
parkovisko.

V súčasnosti prebieha verejné 
obstarávanie na výber zhotoviteľa 
na výstavbu chodníka pri ceste I/64 
od ulice Riečna po križovatku na 
Stránske.

Po uzavretí zmluvy so zhotovi-
teľom sa začne s výstavbou tohto 
chodníka.

Mesto dalo spracovať projektovú 
dokumentáciu na výstavbu chodníka 
na Rajeckej ceste oproti Záhradníctvu 
Kveta a na ďalšie parkoviská na ulici 
Pionierska III za bytovým domov č. 
183 a na ulici Školská za bytovým 
domom č. 166 a medzi bytovým 
domom č. 150 a 152.

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Mesto si je vedomé, že jestvujúce 
chodníky na ulici Lúčky, Lúčna, 1. 
mája, Pri Bystričke, R. Súľovského 
sú v nevyhovujúcom stave. Z dôvodu 
doposiaľ nezrealizovanej splaškovej 
kanalizácie mesto nepristúpilo k opra-
ve týchto chodníkov. V súčasnosti 
mesto zahájilo verejné obstaráva-
nie na výber zhotoviteľa na stavbu: 
Dobudovanie splaškovej kanalizácie 
v meste I. a II. etapa. Po vyhlásení 
výzvy na možnosť čerpania nenávrat-
ného finančného príspevku mesto 
podá žiadosť a bude sa uchádzať 
o eurofondy. Suma na dobudovanie 
splaškovej kanalizácie predstavuje  
4 133 284,- EUR.

RAJECKÁ CYKLOMAGISTRÁLA

Mesto Rajecké Teplice spolu 
s Mestom Žilina, Obcou Lietavská 
Lúčka a Porúbka vytvorili Združenie 
obcí Rajecká cyklotrasa, ktoré podalo 
na stavebný úrad žiadosť o vydanie 
územného rozhodnutia pre stavbu 
„Rajecká cyklomagistrála“. 

Po vydaní rozhodnutia všetky 
mestá a obce zahája výkup pozem-
kov pod cyklomagistrálu a následne 
požiadajú o vydanie stavebného 
povolenia.

NOVÉ PREDAJNÉ STÁNKY

Na námestie pribudnú 4 predajné 
stánky, ktoré budú slúžiť počas ce-
lého roka na organizovanie rôznych 
kultúrnych a spoločenských akcií.

CINTORÍNY

Na domoch smútku v Rajeckých 
Tepliciach a v mestskej časti Poluvsie 
budú postupne obnovené fasády. 
V Rajeckých Tepliciach bude rozší-
rený cintorín o tri metre, t. j. o 121 m2, 
čím sa získa ďalšia rada na pochová-
vanie zosnulých. Pozemok pod časť 
nového cintorína je už vysporiadaný. 
O vysporiadaní pozemku pod cintorí-
nom v mestskej časti Poluvsie mesto 
rokuje s vlastníkom.

MATERSKÁ ŠKOLA

S radosťou oznamujeme, že 
už tretí rok sa podarilo umiestniť 
do Materskej školy v Rajeckých 
Tepliciach a v mestskej časti Poluvsie 
všetky deti o umiestnenie ktorých ro-
dičia požiadali. Kapacita materskej 
školy je plne obsadená s počtom 
detí 83. 

Mesto už po 17. krát organizo-
valo medzinárodný akordeónový 
festival. V dňoch 31. mája a 1. júna 
navštívilo naše mesto 230 súťažia-
cich, porotcov a hostí festivalu.

Absolútnou víťazkou sa stala 
Kristína Daňková z Francoviec pri 
Giraltovciach na fotografií s Igorom 
Košnárom, riaditeľom festivalu a prof. 
Irenou Medňanskou, odborným ga-
rantom

EUROMUSETTE & 

GOLDENTANGO 2018
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Udialo sa v meste

Detský maškarný ples 

Tento rok sa netradične v sobotu 3. februára 2018 
zaplnila vstupná hala mestského úradu rôznymi po-
stavičkami rozprávkového a zvieracieho sveta. Mesto 
Rajecké Teplice pripravilo pre najmenších popoludnie 
plné hudby, hier a zábavy.

Tento rok prišlo v sprievode svojich rodičov a starých 
rodičov 42 detí. Každá maska dostala pri vstupe malé 
občerstvenie a potom sa z chuti všetci hrali rôzne hry a 
zabávali sa na domácich aj svetových hitoch popmusic. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spríjemnili sobotné popo-
ludnie našim najmenším.

Fašiangy

Dobrovoľní hasiči a nadšenci z Poluvsia pokračujú 
v tradícii fašiangov, chodenia v sprievode masiek a náv-
števou domácností.

Tak to bolo aj 10. februára 2018, kde sprievod prešiel 
Poluvsím a na námestí v Rajeckých Tepliciach roztancoval 
domácich občanov a návštevníkov, ktorí si pochutnáva-
li na tradičných šiškách. Fašiangy sa ukončili zábavou 
a pochovaním basy v Kultúrnom dome v Poluvsí.

Marec Mesiac knihy – návšteva žiakov ZŠ 

Mestská knižnica Rajecké Teplice tento mesiac 
privítala v  kráľovstve kníh tých najdôležitejších náv-

števníkov, naše deti. Práve tým najmenším je dôležité 
ukázať krásu kníh a čítania a formovať v nich pozitívny 
vzťah ku knižnej kultúre.

Ako prví 23. marca navštívili knižnicu deti z Materskej 
školy so svojimi pani učiteľkami. Deti pozorne počúvali, 
keď boli oboznámené s prevádzkou aj poslaním knižnice. 
Každé dieťa si mohlo vybrať a pozrieť knižku. Pani učiteľka 
im prečítala z knižky „Lentilka pre dedka Edka“. 

27. marca patrila knižnica žiakom 1. stupňa Základnej 
školy. V tento deň žiaci po triedach prichádzali v dopro-
vode pani učiteľky. Niektorí neboli v knižnici po prvýkrát, 
knižnicu navštevujú pravidelne a sú s knižkami veľkí 
kamaráti. Prváci dostali svoje prvé čitateľské preukazy. 
Spolu s rodičmi môžu navštevovať mestskú knižnicu. 

Oslava 73. výročia oslobodenia 

Pri príležitosti oslobodenia nášho mesta sa orga-
nizovala pietna spomienka kladenia vencov za účasti 
rumunskej veľvyslankyne v SR v spolupráci v Klubom 
vojenskej histórie Slovensko.

V sprievodnej akcii sa vo výstavnej sieni mesta nain-
štalovala výstava dobových vojenských predmetov a na 
námestí sa odprezentovali vojenské činnosti.
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Udialo sa v meste

Rajeckoteplický jarmok
 

Dobré ohlasy občanov a náv-
števníkov nás podporili v myšlienke 
organizovať od apríla do septembra 
jarmok s kultúrnym program, kde si 
môžete zakúpiť rôzne špeciality, milé 
drobnosti, či popočúvať hudbu. 

Parkovacie plochy v meste boli 
rozšírené o 9 nových parkova-
cích miest na Pionierskej ulici

Dobrovoľní hasiči
pri stavaní mája

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 diev-
čence pekné, štíhle a zdravé.

Aj tento rok Dobrovoľní hasiči 
z Rajeckých Teplíc pripravili a po-
stavili na námestí 20 m vysoký máj, 
ktorý ochraňoval naše mesto celý 
mesiac.

Mesto zakúpilo nový parkovací 
automat s možnosťou platby 
platobnými kartami čím reago-
valo na požiadavky zo strany 
návštevníkov mesta

Deň matiek 

Mesto a Základná škola Rajecké Teplice pozvali mamy, staré mamy, 
babky na program pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutočnil v utorok 
15. mája. Deti sa poďakovali pesničkami, básničkami, tancom, ale aj hra-
ním na rôznych hudobných nástrojoch. Mamičky si okrem kvetinky odniesli 
radostný pocit zo svojich detí. Ďakujeme všetkým pedagógom, rodičom, 
ktorí pomohli pri organizovaní tohto podujatia.

Areály MŠ v Rajeckých Tepliciach 
a mestskej časti Poluvsie boli vy-
bavené novými lavicami

Mestské trhovisko bolo vyba-
vené štyrmi novými predajnými 
stánkami a poskytuje dôstojné 
podmienky na predaj
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Chránime životné prostredie

Vyhodnotenie zberu
odpadu zo záhrad

Koncom apríla tohto roka boli po 
prvýkrát občanom počas jedného týž-
dňa k dispozícii na troch miestach 
veľkoobjemové kontajnery na odpad 
zo záhrad – pokosenú a pohrabanú 
trávu, lístie, burinu, kvety, drobné 
konáriky a pod. 

Povinnosť sezónne zabezpečiť 
kampaňový zber odpadu zo záhrad 
v jarnom a jesennom období priniesla 
najnovšia novela vyhlášky, ktorou sa 
vykonáva zákon o odpadoch. 

Niektorí občania si však „ne-
všimli“, že kontajner nebol určený 
napr. pre stavebný a objemný od-
pad, a tak z celkového množstva 
odpadu tvoril odpad zo záhrad 
približne iba jednu tretinu. 

Preto chceme našich občanov vy-
zvať k dôslednému dodržiavaniu po-
kynov pri nasledujúcom zbere odpadu 
zo záhrad, ktorý sa opäť uskutoční 
v jesennom období. Chceme Vám 
dať do pozornosti, že  
- odpad z vriec je potrebné vysypať 

do kontajnera, pretože vyzbieraný 
odpad pôjde na ďalšie spracovanie 
do kompostárne,

- do kontajnerov sa nevhadzujú ko-
náre, ktoré sa zberajú jedenkrát 
do roka začiatkom jari v rámci 
osobitného zberu v rovnakom 
režime ako doteraz.

Upozorňujeme občanov, že 
ten, kto uloží do kontajnera na 
záhradný odpad iný druh odpadu, 
sa dopúšťa priestupku, za ktorý 
mu môže byť uložená pokuta do 
výšky 1 500 eur.

Čivorado z pohľadu 
občianskeho združenia 

Slnko na skalách

Aj tento rok sme sa dočkali čistej-
ších brehov Rajčianky. Už 4. ročník 
Čivorada sa uskutočnil 21. júna, 
jeho organizovaním sa po druhýkrát 
podujalo občianske združenie „Slnko 
na skalách“. Slniečko sme si užívali 
už od skorého rána a možno aj to 
spôsobilo veľkú účasť dobrovoľní-
kov. Približne 135 ľudí zbieralo úsek 
o dĺžke 40 km. Celkovo sa zapojilo 
11 obcí do už tradičného čistenia, za 
čo sme im moc vďační. Rajčanka sa 
prvé dva ročníky čistila od Čičmian 
až po Turie, no minulý rok sa pridala 
aj obec Porúbka a tento rok aj obec 
Lietava, čo len dokazuje, že táto akcia 
má dobrý smer a pozitívne ohlasy. 

Sme asi príliš veľkí optimisti, no 
dúfame, že sa spoja sily a do akcie 
sa pridajú aj ďalšie obce na trase 
až do Žiliny. Ale ani tam táto akcia 
nemusí skončiť.

Tento rok bol unikátny aj tým, že 
sme mali zatiaľ najmladšieho zbera-
ča, 6 mesačného Danka z Rajeckých 
Teplíc. Maminke síce moc nepomo-
hol, ale presne o tomto by mala byť 
táto akcia. Mala by ľudí bez ohľadu 
na ich vek naučiť byť lepší k prírode, 
ktorá je pre nás všetkých. Rajčianku 
čistíme už štvrtý rok a napriek tomu 
sme vyzbierali okolo 350 vriec od-
padkov. Niektoré miesta boli čistejšie, 
iné nás prekvapili svojím znečistením. 
Napríklad úsek Rajčianky v RT pri 
parku Afrodite. Centrum kúpeľného 
mesta. Brehy boli zahádzané plasto-
vými a sklenými fľašami, igelitkami, 
použitými plienkami. Skutočne tieto 
veci patria do našich vôd......? 

Zbierali sme usilovne až do obed-
ňajších hodín a potom samozrejme 
nasledovalo klasické, slovenské 
pohostenie v kempe Slnečné skaly. 
Teplé pivo a horúci guláš. Zasmiali 
sme sa na kurióznych nálezoch, me-
dzi ktorými boli veci ako autosedačka, 
retro telefón, plastová stolička, súpra-
va starodávnych hrncov, opäť vypla-
vené obaly z doby Československa. 
K dobrému gulášiku nám zahrala 

kapela TomFrom z Prešova a náš 
domáci Dáša von fľaša s jeho už 
legendárnou platňovicou. Afterparty 
dopadla na výbornú a pre niektorých 
skončila až v ranných hodinách.

Dúfame, že ste si túto akciu 
všetci čo ste boli s nami moc užili. 
A veríme, že táto akcia je aj signál 
pre mesto Rajecké Teplice, že sa je 
v otázke recyklovania, nadmerného 
plytvania plastov a vzdelávania ob-
čanov v tejto problematike stále kde 
posunúť. Aby sme toho na budúci rok 
nemuseli toľko zbierať. 

                Alžbeta Moravčíková,
                OZ Slnko na skalách

Čistenie mesta ku Dňu 
Zeme a ČIVORADO 2018

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si 
každoročne pripomíname 22. apríla, 
sa v našom meste aj tento rok zbe-
rali odpadky najmä v uliciach mesta 
a skrášľovali verejné priestranstvá. 
Tradične sa na akcii aktívne zú-
častnili žiaci našej základnej školy 
s pedagógmi, Dobrovoľný hasičský 
zbor v Rajeckých Tepliciach a v Po-
luvsí, Únia žien spolu s členkami 
Jednoty dôchodcov Slovenska, TJ 
VTJ Rajecké Teplice - Konská, Cys 
akadémia P. Sagana a zamestnanci 
mesta.

Spolu s účastníkmi ďalšej úspeš-
nej akcie – Čisté vody Rajeckej doliny, 
ktorí sa sústredili na zber odpadkov 
z Rajčianky a z jej brehov, sa vyzbie-
ralo celkovo 3,9 t odpadu. 

Všetkým zúčastneným, ktorým 
záleží na čistote nášho mesta, na 
zdravom a príjemnom prostredí 
patrí veľká vďaka! 

Termíny zberu
plastov a tetrapakov:

 13. 7. 2018 (piatok)
10. 8. 2018 (piatok)
31. 8. 2018 (piatok) 

 21. 9. 2018 (piatok)
19. 10. 2018 (piatok)
16. 11. 2018 (piatok)
14. 12. 2018 (piatok) 

 Naplnené a riadne zaviazané 
vrecia je potrebné vyložiť pred svo-
je pozemky do 7,00 hod. ráno. 
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DO VRIEC ZBERÁME PLASTY
stlačené PET fľaše, očistené plastové tégliky od jogurtov 
a masla, plastové vrecká, plastové tašky, fólie, neznečis-
tené plastové obaly od potravín, očistené plastové obaly 
od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové vedrá, 
plastové nádoby, plastové hračky, polystyrén. Spoločne 
s plastovým odpadom alebo v samostatných vreciach 
zberáme stlačené tetrapakové obaly, prepláchnuté vodou 
(napr. od mlieka a džúsov).

Nepatria sem: obaly z chemikálií, obaly z čistiacich 
prostriedkov označené výstražnými symbolmi nebezpeč-
ných vlastností, novodurové trubky, podlahové krytiny, 
guma.

Zber vriec sa uskutočňuje podľa zverejneného 
harmonogramu.

DO MODRÝCH KONTAJNEROV ZBERÁME 
PAPIER 

noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenku, kancelársky 
papier, reklamné letáky, katalógy, poskladaný kartón, 
papierové škatule, papierové vrecká, baliaci papier, 
plagáty

Nepatrí sem: voskovaný papier, použité plienky a 
hygienické potreby, rolky od toaletného papiera, znečis-
tený a mokrý papier.

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV ZBERÁME 
SKLO

sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené 
poháre, okenné sklo, sklenené črepy

Nepatria sem: zrkadlá, keramika, porcelán, dymové 
sklo, žiarovky, žiarivky, silne znečistené sklo, autosklá 
a drôtové sklo.

DO HNEDÝCH KONTAJNEROV ZBERÁME 
KOVY

stlačené plechovky, konzervy, alobal, kovové výrobky 
a súčiastky

Nepatria sem: obaly od farieb, hrubo znečistené 
kovové obaly.

ELEKTROODPAD
sa zberá priamo od občanov prostredníctvom mobilného 
zberu dvakrát do roka. Medzi elektroodpad patria: tele-
vízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, 
kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, 
žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, 
práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické ná-
radie a pod.

Nepatria sem: plynové variče, vypínače a zásuvky, 
svetelné reklamy, svetelná signalizácia.

TRIEDIME ODPADY

POUŽITÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY
sa zberajú priamo od občanov prostredníctvom mobilného 
zberu v rovnakom termíne ako elektroodpad. 

Patria sem: prenosné batérie (napr. gombíkové, 
tužkové) a automobilové batérie a akumulátory.

Nepatria sem: priemyselné batérie a akumulátory.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
(stavebný odpad z bežných udržiavacích prác) nepatrí do 
smetnej nádoby. Občan – držiteľ drobného stavebného 
odpadu, so sprievodkou odpadu, ktorú si vyzdvihne na 
MsÚ (č. dverí 60), zabezpečí odvoz odpadu na skládku 
do Šuje. Držiteľ odpadu uhrádza náklady za skutočne 
odovzdané množstvo odpadu. 

OBJEMNÝ ODPAD
koberce, matrace, nábytok, dvere, linoleum, umývadlá, 
záchody sa zberajú dvakrát do roka do veľkokapacitných 
kontajnerov.

ZELENÝ ODPAD ZO ZÁHRAD
A KUCHYNSKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

v individuálnej bytovej výstavbe sa zhodnocuje na 
domácich kompostoviskách alebo v kompostovacích 
zásobníkoch. 

ZBER POUŽITÝCH
JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

sa uskutočňuje vždy v poslednú stredu v mesiaci v čase 
od 15,00 do 16,30 hod na prevádzke oddelenia technic-
kých služieb mesta na ulici Kuneradská cesta v Rajeckých 
Tepliciach. Jedlé oleje a tuky možno odovzdať v uzavretých 
plastových fľašiach alebo sa prelejú do zbernej nádoby.

NEBEZPEČÝ ODPAD
použité motorové oleje, zvyšky farieb, rozpúšťadiel, hnojív, 
pesticídov a obaly nimi znečistené.
Zber sa uskutočňuje v poslednú stredu v mesiaci v čase 
od 15,00 do 16,30 hod na prevádzke oddelenia technic-
kých služieb mesta na ulici Kuneradská cesta v Rajeckých 
Tepliciach.

Ďalšie informácie k triedenému zberu odpadov Vám 
radi poskytneme na č. t. 041/509 90 64, 507 04 14, príp. 
otázky k triedenému zberu môžete posielať mailom 
na: zivotneprostredie@rajecke-teplice.sk.

NAUČME SA SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPADY

A SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE
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Spálenie odpadu na ohnisku, v sude, v krbe alebo 
v kotle sa môže zdať veľmi rýchle, pohodlné, lacné 
a tradičné riešenie.

V minulosti to bol bežný spôsob zbavovania sa odpa-
dov. Odpadov bolo neporovnateľne menej, ako je tomu 
dnes. To málo, čoho sme sa chceli zbaviť, nemalo tak 
rozmanité chemické zloženie ako dnešné odpady. 

Navyše znečistenie z iných zdrojov takmer neexis-
tovalo. Za posledné desaťročia sa však situácia výrazne 
zmenila, a preto už takéto „tradície“ nemôžeme „udr-
žiavať“. 

Pri spaľovaní odpadu vznikajú nebezpečné škod-
liviny a jedy, ktoré neunikajú vysoko do atmosféry, 
ale zostávajú v miestnostiach, kde sa páli, alebo ne-
viditeľne dopadajú späť do blízkosti miesta, kde sa 
spaľuje, späť na dom, na záhradu, na úrodu.... Končia 
v našej domácnosti, v našom jedle a v našom tele. 

Domácemu spaľovaniu hovoríme nedokonalé. 
Prebieha pri nízkych teplotách a za nedostatku kyslíka. 
Čím je spaľovanie nedokonalejšie, tým viac škodlivín 
vzniká. Málokto z tých, čo odpad v domácnosti spaľuje, 
si uvedomuje, že tým sebe, svojim blízkym a susedom 
môže spôsobovať zdravotné problémy. Najviac ohrozené 
sú deti, tehotné ženy a starší ľudia.

Spaľovaním plastov sa uvoľňujú:

– Ťažké kovy (najmä kadmium a zinok) – môžu spôsobiť 
vrodené chyby u novorodencov a rakovinu.

– Oxid uhoľnatý – jeho účinky sa prejavujú bolesťami 
hlavy, závratmi, hučaním v ušiach. Môže spôsobiť až 
udusenie. 

– Ftaláty – vyvolávajú rôzne poruchy najmä hormonál-
neho a reprodukčného systému.

– Etylén, propylén, styrén – vznikajúce napríklad pri spa-
ľovaní igelitových tašiek a vreciek, kelímkov, textilných 
vlákien a polystyrénu, sú vo vysokých koncentráciách 
jedovaté a narkotické a ovplyvňujú nervovú sústavu 
a krvný obeh.

– Zlúčeniny chlóru sa uvoľňujú pri spaľovaní polyvinyl-
chloridu (PVC) obsiahnutého napríklad v podlahových 
krytinách, novodurových rúrkach či hadiciach. Patria 
sem chlorovodík, ktorý silne dráždi dýchacie cesty; 
jedovatý a rakovinotvorný vinylchlorid; plynný chlór a 
fosgén – silne dráždia dýchacie cesty, vo vysokých 
koncentráciách vedú k poleptaniu pľúc a k smrti. 

Pri spaľovaní gumy (napr. pneumatík) sa uvoľňujú:

– Styrén, oxid uhoľnatý a oxidy síry, ktoré dráždia dý-
chacie cesty.

– Sadze, ktoré obsahujú jedovaté a rakovinotvorné 
uhľovodíky.

Spaľovanie drevotriesky, okien a starého nábytku:

– Fenoly – leptavé, zapáchajúce jedy so silným dráždi-
vým účinkom.

– Z náterových hmôt na nábytku a starých oknách uni-
kajú ťažké kovy, ale aj rakovinotvorné polychlórované 
bifenyly.

Papier

– Pri spaľovaní farebných letákov, časopisov, kriedových 
a voskovaných papierov unikajú ťažké kovy a dechtové 
látky.

 
Biologický odpad

– spaľovaním vzniká hustý dusivý dym obsahujúci oxid 
uhoľnatý, dechtové látky a rôzne škodlivé uhľovodíky.

Pri spaľovaní odpadov (plastov, gumy, drevotriesky, 
papiera, farbami a lakmi natieraného dreva, biologic-
kého odpadu) ako vedľajší produkt vznikajú dioxíny, 
ktoré sú považované za najtoxickejšie látky. Poškodzujú 
imunitný systém, narušujú hormonálny systém, poško-
dzujú plod vyvíjajúci sa v tele matky, podporujú rast 
nádorov, negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém 
atď. Dioxíny dlhodobo zotrvávajú v prostredí a majú 
vysokú schopnosť hromadiť sa v živých organizmoch, 
najmä v tukových tkanivách. 

Čo môžeme spaľovať?

Na vykurovanie a ohrev teplej vody je najlepšie 
z pevných palív používať drevo, v špeciálnych kotloch 
aj drevené pelety, brikety a štiepku. 

Na opekanie na ohni možno používať len dostatočne 
suché drevo, nesmie byť chemicky ošetrené. 

Preto ak nám záleží na vlastnom zdraví, na zdraví 
našich blízkych, ak si nechceme zamoriť vzduch, pôdu, 
vodu, upustime od spaľovania odpadov a snažme sa čo 
najviac odpad:
1. minimalizovať, čiže predchádzajme vzniku odpadov 

napr. kupovaním výrobkov, ktoré sa dajú opraviť a opä-
tovne používať, vyhýbajme sa zbytočným obalom,

2. opätovne používať, teda snažme sa výrobky čo naj-
viac používať, nepotrebné veci darujme priateľom, či 
charitatívnym organizáciám,

3. recyklovať – nepoužiteľný odpad vytrieďme na ďalšie 
spracovanie.

 
V článku boli požité texty Priateľov Zeme – SPZ
(www.priateliazeme.sk/spz/)

PREČO NESPAĽUJEME ODPADY ?
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l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l
l Technické a programové 
vybavenie energetických 

dispeèingov 
a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Hodžova 20

Dobrovoľný hasičský zbor 
Poluvsie v máji v tomto roku oslá-
vil úctyhodné 90. výročie svojho 
vzniku. 

Pripomeňme si preto kúsok 
jeho histórie, tých, ktorí ju tvorili, 
ale i tých, ktorí v tejto cennej tra-
dícii pokračujú dodnes. Patrí im 
naše poďakovanie a úcta.

Ako možno čítať v historických 
dokumentoch aj obec Poluvsie po-
stihovali v minulosti časté požiare. 
Striekačku tu mali už v roku 1906. 
Bola to malá „cylindrovka“, ktorú 
ťahali dvaja muži. Druhá dvojkole-
sová striekačka, ktorú ťahalo osem 
mužov, pribudla v roku 1926. O dva 
roky neskôr museli na príkaz notára 
z Rajeckých Teplíc a hasičského do-
zorcu zo Žiliny založiť v obci dobro-
voľný hasičský zbor. Nebolo to ľahké, 
ale napriek ťažkostiam a problémom 
sa nakoniec podarilo zbor založiť. Na 
zhromaždení, ktoré zvolal richtár, sa 
zišlo 14 dobrovoľných hasičov. V roku 
1936 mal zbor 19 členov, predsedom 
bol Štefan Kianička, veliteľom Gšpar 
Piala. Nový zbor zvolili v roku 1947 
a ten sa usiloval o zaobstaranie 
novej, modernejšej techniky. V roku 
1949 založil Ignác Kianička dychový 
súbor pod názvom Hudobný krúžok 

Dobrovoľní hasiči v Poluvsí oslavujú 90. výročie svojho vzniku

M. R. Štefánika pri dobrovoľnom 
hasičskom zbore. 

Novú motorovú striekačku PPS8 
dostali hasiči v roku 1953. V 70-tych 
rokoch 20. storočia sa vedúci pred-
stavitelia zboru, predseda Anton 
Kianička a veliteľ Vincent Tkáčik, 
ako aj ďalší členovia začali zaoberať 
otázkou ako zlepšiť funkčnosť zboru. 
Hasiči spolu s občanmi obce postavili 
kultúrny dom a novú hasičskú zbrojni-
cu. V roku 1978 sa konali oslavy 50. 
výročia založenia zboru pod vedením 
predsedu Antona Kianičku a veliteľa 
Štefana Brodňana. V roku 1985 zvolili 
nový výbor pod vedením predsedu 
Jozefa Knapca. 

Hasiči sa pravidelne zúčastňo-
vali a zúčastňujú na pohárových 

súťažiach a taktických cvičeniach. 
Pravidelne sa zúčastňujú hasičskej 
púte v Rajeckej Lesnej a udržujú 
priateľské vzťahy s DHZ Poluvsie 
pri Prievidzi.

Na obdobie rokov 2017 – 2022 bol 
zvolený výbor DHZ Poluvsie v zlože-
ní – predseda Martin Janura, veliteľ 
Štefan Brodňan, tajomníčka Patrícia 
Bučová, organizačný referent Juraj 
Brezáni, pokladník Miroslav Katrena, 
strojník Peter Brodňan, preventivár 
Pavol Sulovec, referent pre mládež 
Pavol Brezáni, člen Tomáš Brodňan. 
Počet členov DHZ Poluvsie – 49.

Do ďalších rokov vám, milí hasiči, 
prajeme pevné zdravie, porozumenie 
vašich rodín a veľa šťastia a odvahy 
pri zásahoch. Nech vás ochraňuje 
váš patrón svätý Florián.
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Od decembra 2017 sa u nás 
udialo veľa udalostí. V decembri 
znelo všetko vianočne: vianočné 
trhy, vianočný punč, vianočný 
futsal, vianočný koncert. 

Úspechy sme zažili aj na okres-
nej úrovni. Monika Ozaniaková (9. B) 
získala v okresnom kole olympiády 
zo slovenského jazyka a literatúry 5. 
miesto. Radoslav Maňak (9. B) sa 
stal úspešným riešiteľom olympiády 
v anglickom jazyku. V Pytagoriáde sa 
stali úspešnými: Nataša Gašparíková 
(5. A), Dominika Knapcová (5.B), Ema 
Šidelská (5. B), Ondrej Dedič (6. B), 
Jakub Knapec (8. A). Čestné uzna-
nie v recitačnej súťaži Hviezdoslavov 
Kubín v Žiline získal Samuel Kšiňan 
(5. B).

V súťaži Matematický klokan 
dosiahli úspešnosť nad 70 %: Dávid 
Baránek 76,7 %, Andrei Grochal dos 
Santos - 76,7 %, Tadeáš Čišecký, 
3.A - 75,6 %.

Testovanie piatakov dopadlo 
výborne. Vyberáme len úspešných 
nad 90 %.

Matematika: Nataša Gašparíková 
100 %, Nela Valientová 96,7 %, Mário 
Dolník 93,3 %, Dominika Knapcová 
96,7 %, Peter Brodňan 90 %, Michal 
Jaššo 90 %, Lukáš Kostolný 90 %, 
Michaela Remencová 90 %.

Slovenský jazyk: Nataša Gašpa-
ríková 96,7 %, Miriama Hájniková 
96,7 %, Nela Valientová 96,7 %.

Testovanie deviatakov neskla-
malo tiež. 

Slovenský jazyk: Monika Oza-
niaková 96 %, Petra Biela 92 %, Ivana 
Capková 92 %.

Matematika: Andrea Staškovano-
vá 100 %, Monika Ozaniaková 95 %, 
Samuel Halúska 95 %, Emanuela 
Harantová 90 %, Radoslav Maňak 
90 %. Monika Ozaniaková dosiahla 
v testovaní Komparo zo SJL 100%.

Turisti z turistického krúžku od 
decembra zdolali Šútovský vodo-
pád, dolinu za Rajeckou Lesnou, 
cestovali do Tatier na Hrebienok 
a uskutočnili náročný výstup na 
Chatu pod Suchým.

Novinky zo Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Vždy sa vrátili všetci a s pocitom 
dobre odšliapaných kilometrov.

Cestovatelia z cestovateľské-
ho krúžku precestovali Slovensko 
od západu po východ. V Bratislave 
sa pohrali vo vedeckom centre, na 
Štrbskom Plese si užili sneh a v Ko-
šiciach spoznali zákutia metropoly 
východu. 

Trieda 8. B si pre našu školu 
pripravila voľné pokračovanie re-
lácie Uragán. Predstavenie nieslo 
názov Spieva celá rodina. Veľmi 
sme sa pobavili.

V Hoteli Skalka v Rajeckých 
Tepliciach sa uskutočnil 1. bene-
fičný školský ples, ktorý zorgani-
zovala Rada rodičov v spolupráci 
so športovým klubom ŠKRT. 
Zábava, hudba, tombola, tanec až 
do rána boli znakom toho, že sme sa 
zabávali dobre. Výťažok z tomboly 
sa použil na nákup nových stojanov 
na bicykle.

Fašiangová diskotéka je jednou 
z akcií, kedy sa žiaci dobrovoľne 
a radi vracajú do školy. Rôzne hry 
a súťaže nám vytvorili zábavnú 
atmosféru. Naše tanečné schop-
nosti sme ukázali spolužiakom 
a kamarátom.

Školský karneval ukázal kre-
ativitu našich rodičov a žiakov. 
Rôzne masky sršali nápaditosťou 
a originalitou. 

Lyžiarsky výcvik vo Vyšnej Boci 
zožal úspech. Šikovní siedmaci sa 
zdokonalili v technike lyžovania, 
začiatočníci ukázali, že pod vede-
ním skúsených inštruktorov, z kto-
rých časť pracuje v Horskej službe 
Západné Tatry, je všetko možné.

Žiaci 1. stupňa si pripomenuli 
projektovým dňom pod názvom Aj 
knižka je kamarát mesiac marec 
ako mesiac knihy. Pobesedovali o 
obľúbených knižkách, zahrali sa na 
ilustrátorov. Prváci dostali aj svoj prvý 
čitateľský preukaz.

Zber papiera skončil s nasle-
dovnými výsledkami: 1. stupeň: 
1. Boris Urbanec 1.A - 250 kg, 2. 
Dávid Hanuska 3.A - 164 kg, 3. 
Marek Sršník 4.A - 149 kg. 2.stu-
peň: 1. Martin Pekara 7.A - 550 kg, 
2. Samuel Štrba, 9.A - 241 kg, 3. 
Tatiana Maňaková, 7.A - 142 kg.

Počas Dňa Zeme sme upratali 
každý kút mesta, vyzberali odpadky 
a upratali okolie školy. Tým sme 
aspoň trochu prispeli k čistejšiemu 
životnému prostrediu.

                 pokračovanie na str. 11
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Dopravné múzeum v Rajec-
kých Tepliciach je obľúbeným 
miestom žiakov prvého aj druhého 
stupňa. Naposledy ho navštívili prváci 
a druháci. 

Vedúci florbalového krúžku 
zorganizoval v apríli pre žiakov 1. 
stupňa turnaj. Zúčastnili sa ho aj 
okolité školy. Naši žiaci obsadili 
pekné druhé miesto.

Deň narcisov nám pripomenul, 
že si máme navzájom pomáhať. Aj 
my sme vyzbierali finančný obnos pre 
ľudí trpiacich na rakovinu.

V súťaži amatérskych filmov 
v Poľsku s témou „Čo urobím, 
aby ovzdušie bolo čistejšie?“ zís-
kali naše šikovné siedmačky Ema 
Valientová a Olívia Vdovičíková 
krásne 10. miesto.

Základná škola v Rajeckých 
Tepliciach sa zapojila do projektu, 
ktorého cieľom bolo oboznámenie 
žiakov so životom vtáctva a sna-
ha pomôcť spevavcom zahniezdiť 
sa v parku pri Hoteli Skalka, ale aj 
na iných miestach. Po dodaní ma-
teriálu si žiaci sami vyrobili v škole 
búdky. V apríli sa žiaci zúčastnili 
osádzania búdok pracovníkmi ná-
rodného parku na stromoch v okolí 
hotela Skalka.

Vydarenou akciou pre našu 
aj okolité školy bolo predstavenie 
skupiny Via Historica, ktoré nás 
zábavno-náučnou formou previedlo 
dejinami od Veľkej Moravy, osídľo-
vaním banských miest, príchodom 
Turkov na naše územie.

V Rajci sa konal turnaj vo vy-
bíjanej dievčat, kde naše dievčatá 
získali 2. miesto.

Novinky zo Základnej školy v Rajeckých Tepliciach
pokračovanie zo str. 10

Anglický týždeň patrí k našim 
viacročným podujatiam. Žiaci sa vždy 
tešia na lektorov, lebo si môžu po-
konverzovať s „originál“ Angličanmi. 
Počas 5 dní sa učili po anglicky veľmi 
intenzívne.

V apríli sme privítali na zápise 
našich budúcich prvákov. Úlohy 
a zadania zvládli hravo. Už teraz 
sa na nich tešíme.

Deň matiek sme v máji oslávili 
na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach krásnym programom, 
ktorý pozostával z básní, piesní, 
vinšov, scénok pre naše mamy 
a staré mamy. 

Finančná gramotnosť prebehla 
u nás na 1. stupni v spolupráci s OZ 
Kultúra a na 2.stupni v 6. B pod ve-
dením našej bývalej žiačky Janky 
Bohiníkovej. 

Na Behu do strečnianskych 
hradných schodov sa zúčastnilo 
15 žiakov z našej školy. Najlepšie 
obstáli: Nela Angela Baďurová, Eva 
Slyšková a Tereza Ciriaková. 

V utorok 29. 5. 2018 sme sláv-
nostne spustili nové parkovisko na 
bicykle. Jeho podkladová plocha sa 
financovala z rozpočtu školy. Krásne, 
nové stojany, ktoré boli zakúpené z 
výťažku zo školského plesu,  sa ráno 
veľmi rýchlo zaplnili. Pán riaditeľ spolu 
s pani primátorkou slávnostne otvorili 

parkovisko, zaželali žiakom radosť z 
bicyklovania a pohybu.

Pani primátorka navrhla, že pri 
dostatku finančných prostriedkov sa 
vybuduje aj nový chodník do telocvič-
ne povedľa parkoviska.

Riaditeľ školy poďakoval Rade 
rodičov a organizácii ŠKRT za po-
skytnuté finančné prostriedky.

Čo pripravujeme? 
Deň detí, nákup športových po-

trieb z grantu Nadácie Kia Motors 
Slovakia, športový deň, záverečná 
akadémia, zájazd do Londýna v 
októbri, koncoročnú klasifikáciu, 
prázdniny.

           Mgr. Peter Hőnsch, 
           Mgr. Zuzana Barčiaková
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Združenie 
vzniklo s cie-
ľom podporo-
vať regionálny 
rozvoj územia 
Rajeckej doli-
ny a pracovať 

v rámci rozvoja prístupom LEADER. 
Prístup LEADER – predstavuje metó-
du aktivizácie a realizácie rozvoja v 
miestnych vidieckych spoločenstvách. 
V Európskej únii sa tento program 
uplatňuje od roku 1991 s úspechom 
a hmatateľnými výsledkami vo vidiec-
kom priestore. 

Cieľom prístupu LEADER je 
podporovať obyvateľov vidieka, aby 
vzájomne spolupracovali a rozhodo-
vali o smerovaní rozvoja v oblastiach, 
v ktorých žijú a prebrali zodpovednosť 
za rozvoj svojho územia. Základom 
prístupu LEADER je spolupráca 
verejného, súkromného a občian-
skeho sektora daného územia. Jej 
výsledkom je formulovaná stratégia 
rozvoja, ktorej realizáciu je možné 
cez program LEADER finančne 
podporiť. 

Miestna akčná skupina Rajecká 
dolina pôsobí na vymedzenom území 
24 obcí: Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, 
Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, 
Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská 
Lúčka, Lietavská Svinná - Babkov, 
Malá Čierna, Veľká Čierna, Podhorie, 
Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, 
Rajecké Teplice, Rosina, Stránske, 
Šuja, Turie, Višňové, Zbyňov. 

Od svojho vzniku sa združenie 
zameralo na prípravu stratégie roz-
voja územia, s ktorou sa uchádzalo 
o získanie štatútu Miestnej akčnej 
skupiny, skrátene MAS. Potešujúce 
rozhodnutie o získaní štatútu MAS 
občianske združenie získalo s účin-
nosťou od 8. 12. 2017.

Podmienkou pre získanie štatú-
tu MAS bolo vypracovanie stratégie 

Miestna akčná skupina Rajecká dolina (MAS Rajecká dolina)
realizuje stratégiu miestneho rozvoja

Miestna akčná skupina Rajecká dolina je občianske združenie, ktorého členmi sú zástupcovia 
verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré svoju činnosť vykonáva od 16. 1. 2015. 
Sídlom združenia je mesto Rajec.

rozvoja územia MAS Rajecká dolina. 
V stratégii rozvoja územia s názvom 
„Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ sú 
definované nasledovné ciele :
Strategický cieľ: 

Vytvoriť kvalitné podmienky 
pre život svojich obyvateľov, pre 
tvorbu pracovných príležitostí a 
zatraktívniť územie pre turistov s 
využitím prírodného a kultúrneho 
dedičstva územia.

Špecifický cieľ 1: 
Vytvoriť nové a udržať pracovné 
miesta v území
Špecifický cieľ 2.1: 
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov 
a návštevníkov
Špecifický cieľ 2.2: 
Podporiť rozvoj cestovného ruchu, 
kultúrnych a prírodných hodnôt 
Špecifický cieľ 3: 
Podporiť rozvoj komunitných so-
ciálnych služieb
Špecifický cieľ 4: 
Napĺňať ciele partnerstva 

V rámci implementácie stratégie, 
pre dosiahnutie stanovených cieľov, 
bude MAS Rajecká dolina realizo-
vať informačné a aktivizačné aktivity 
určené pre členov združenia ako aj 
verejnosť z územia MAS Rajecká 
dolina. Bude tiež vyhlasovať výzvy 
pre finančnú podporu projektových 
zámerov záujemcov z územia MAS 
Rajecká dolina. Oprávnenými žiada-
teľmi vo výzvach vyhlásenými MAS-
kou sú obce, podnikateľské subjekty 
– poľnohospodári, malí a strední 
podnikatelia, neziskové organizácie 
so sídlom alebo prevádzkou v úze-
mí MAS Rajecká dolina. Obce sa 
môžu uchádzať o finančnú podporu 
na činnosti spojené s investíciami 
do úpravy verejných priestranstiev, 
zvyšovania úrovne základných slu-
žieb pre obyvateľstvo, do turistickej 

a rekreačnej infraštruktúry na verej-
né účely, do vylepšovania dopravnej 
dostupnosti. Podnikateľské subjekty 
môžu získať podporu na rozvoj svojho 
podnikania, na rozširovanie výroby, 
zavádzanie inovácií. Tieto aktivity 
musia byť spojené s tvorbou nových 
pracovných miest. Neziskové organi-
zácie sa môžu uchádzať o podporu 
v oblasti sociálnych a komunitných 
služieb. 

Činnosti spojené s implementá-
ciou stratégie zabezpečuje Kancelária 
MAS, ktorá začala aktívne pracovať 
od 1. 1. 2018. Kancelária MAS sídli 
v budove mestského úradu v Rajci, 
kde môžete získať potrebné infor-
mácie alebo konzultácie k témam 
spojených s činnosťou MAS Rajecká 
dolina.

Všetky informácie o pripravo-
vaných a realizovaných aktivitách 
ako aj konkrétne výzvy s presne 
definovanými podmienkami pre 
predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok, či potrebné kon-
takty na Kanceláriu MAS sú verejnosti 
prístupné na webovom sídle združe-
nia: www.masrajeckadolina.sk.

Občianske združenie MAS 
Rajecká dolina získalo na imple-
mentáciu schválenej stratégie 
finančnú podporu v max. sume 
1 360 358,54 € pre základnú aloká-
ciu, 1 224 322,68 € pre dodatočnú 
alokáciu. Implementácia stratégie 
bude prebiehať do roku 2023.

V území MAS Rajecká dolina sa 
rozvoj vidieka prístupom LEADER 
realizuje prvýkrát. 

Je to veľká príležitosť pre 
obyvateľov územia pôsobnosti 
občianskeho združenia MAS Ra-
jecká dolina, aby sa podieľali na 
rozvoji svojho územia ako aj príle-
žitosť realizovať svoje rozvojové 
zámery. 

             Ing. Elena Jankovičová
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V dňoch 23. - 24. marca 2018 
sa v Rajeckých Tepliciach konal 
jubilejný XX. ročník konferencie 
Vyber si život spojený s udeľo-

Mesto Rajecké Teplice pripravilo pre našich seniorov novú, zaují-
mavú aktivitu – KLUB AKTÍVNY SENIOR.

Činnosť klubu sme úspešne zahájili vo februári a to prednáškou na 
tému „Bezpečnosť seniorov“. Lektor Ing. Ján Valúch sa venoval témam pre-
vencie seniorov pred podvodníkmi a zlodejmi a spôsobom ako postupovať 
v prípade, že sa senior stane obeťou podvodníka, ako reagovať na rôzne 
podomové ponuky predaja a pod. 

Ďalšie stretnutie sa konalo v marci a malo tvorivý charakter. Spolu 
s kreatívnou lektorkou pani Jarmilou Špircovou si mohli seniori vyrobiť krásne 
výtvory - jarné výzdoby do svojich domovov.

V apríli sme sa spoločne venovali téme relaxačných cvičení a tréningu 
pamäte. Lektorka Mgr. Zuzana Bieliková si pripravila ukážku jednoduchých 
cvičení s relaxačnými loptičkami a prostredníctvom cvičení zameraných na 
reč, tvorivé myslenie si seniori precvičili svoju pamäť. Ďalej sa budeme ve-
novať témam zdravej výživy v seniorskom veku a tvorivej činnosti. Týmto 
pozývame seniorov na ďalšie stretnutia klubu Aktívny senior.

V Rajeckých Tepliciach sa diskutovalo o výchove a vzdelávaní
k ochrane života a jeho dôstojnosti

vaním Ceny Antona Neuwirtha za 
ochranu života.

Tento rok bolo podujatie zamera-
né na tému Výchova a vzdelávanie 
k ochrane života a jeho dôstojnosti. 
Podujatie sa uskutočnilo pod zášti-
tou poslankyne EP Anny Záborskej, 
predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a 
primátorky Rajeckých Teplíc Kataríny 
Hollej.

Odznelo tu množstvo pod-
netných príspevkov, úvodnú pred-
nášku o zmysle života predniesol 
Mons. Marián Bublinec. Zameral sa 
na súčasnú situáciu človeka, kto-
rý „čoraz menej rozumie sám sebe, 

lebo čoraz viac toho o sebe vie“. 
Zahraničný hosť Luis Peral Guerra 
hovoril o úlohe verejných autorít vo 
výchove k prirodzeným hodnotám 
a Hanna Klaus, M. D. z USA pred-
stavila TeenSTAR program pre for-
máciu mladých v otázkach dôstojnosti 
a ľudskej sexuality. Hrvoje Vargič zo 
Svetovej aliancie mládeže analyzo-
val stav ochrany života v európskych 
inštitúciách a Ana del Pino z One of 
Us hovorila o skúsenosti s pro-life 
výchovou v rámci tohto európske-
ho projektu, do ktorého sa zapája 
aj Slovensko. JUDr. Martin Píry, 
právnik a vysokoškolský pedagóg, 
sa vo svojej prednáške dotkol hod-
notovej výbavy študentov, pedagógov 
a celej spoločnosti v otázke ochrany 
života. Jedným zo spíkrov bol aj o. 
Pavol Hudák, rektor Pastoračného 
centra Anny Kolesárovej. MUDr. 
Jana Trizuljaková, PhD. a RNDr. 
Eva Hanušovská, CSc., sa v rámci 
workshopov dotkli témy ochrany 
života vo vzdelávaní medikov. 
Stredoškolské prostredie a výchovu 
k pro-life hodnotám analyzovala 
PhDr. Zdeňka Olejárová, univer-
zitnému prostrediu sa venovala 
doc. PaedDr. Katarína Valčová, 
PhD., oblasť umenia prepojila Mgr. 
Daniela Carná, PhD. a pastoračným 
aspektom v pro-life oblasti v prostredí 
USA sa zaoberal o. Ľudovít Gabriš. 
PaedDr. Renáta Ocilková predložila 
konkrétne príklady ideologického 
posunu výchovných a vzdelávacích 
programov v školách cez tzv. sexu-
álnu a genderovú výchovu.

MUDr. Rút Šuleková sa venovala 
výchove špecifických skupín – dro-
govo závislých.

Záver konferencie patril príspev-
kom Lívie Halmkan, ktorá sa zamerala 
na modely besedy s dospievajúcimi 
na tému pro-life, manželstva a por-
nografie. PaedDr. ThLic. Emil Turiak, 
PhD. predstavil pedagogiku života vo 
Svätom písme.

       Mgr. Zuzana Dobešová,
       riaditeľka Áno preživot n.o.

Klub Aktívny senior
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Šachový turnaj O pohár primátorky
V sobotu 9. júna 2018 sa uskutočnil už 11. ročník hodového šacho-

vého turnaja O pohár primátorky Rajeckých Teplíc.
V dobrej nálade sa vo výstavnej sále MsÚ zišlo 46 šachistov z celého 

Slovenska – najmladšiemu bolo 6 rokov a najstaršiemu takmer 80. Hralo 
sa podľa pravidiel rapid šachu (2 x 10 minút) na 9 kôl švajčiarskym systé-
mom. 

Pani primátorka otvorila turnaj a tiež na záver najlepším odovzdala 
ocenenia. 

Pohár primátorky si vybojoval Peter Ábel (Piešťany), 2. miesto obsadil 
František Vrána (Rajecké Teplice), 3. miesto – Martin Dobrotka, 4. miesto 
– Peter Hlaváč (Rajecké Teplice), 5. miesto – P. Huliak. V kategórii najlepšia 
žena – Z. Vránová, najlepší senior – Ján Bakalár (Rajecké Teplice), najlepší 
junior – A. Slabá, dieťa do 12r. – Janko Čerňanský (Rajecké Teplice). 

Tešíme sa na budúci ročník !
Na fotografii je víťaz Peter Ábel s primátorkou mesta a riaditeľom turnaja 

Vladimírom Hricom.            Vladimír Hric

Spoločenská kronika
Narodení

Zara Hančinová 
Diana Plevová 
Lívia Hucíková 
Barbora Jankechová 
Nela Grossová 
Daniel Bolibruch 
Michal Pytel 
Anna Slyšková 
Amélia Slyšková 
Tomáš Knapec 
Filip Polc 
Katarína Dubcová 
Tomáš Pudík 
Michal Kasman 
Matej Bukovan 
Romana Bieneková 
Peter Katrena 
Ondrej Šulan
Sára Vdovičíková
Lukas Kavec
Jonáš Gramer

Manželstvo uzavreli
Tomáš Bohdal 
a Barbora Dohálová 
Daniel Čepák a Anna Očadlíková 
Michal Migát a Alžbeta Dubeňová 
Radoslav Gelatik 
a Jana Slováková
Miloslav Súkeník 
a Daniela Škulová 

Opustili nás
Ladislav Kováč 
Ondrej Murárik 
Anton Tkáčik 
Emília Migátová 
Jozef Kasman 
Eduard Polaček 
Kamila Pialová 
Ľudmila Habrúnová 
Mária Knapcová 
Oľga Uškovitšová 
Lýdia Personová 
Adela Moravčíková 
Ján Brodňan 
Martin Žák 
Stanislav Baránek 
Pavol Rezák 
Anna Dolinayová 
Karol Chamaj
Helena Jakubčíková
František Šteiner
František Wachal 

Oznam vlastníkom budov
Vlastníkom budov – rodinných domov, chát, hospodárskych budov 

a garáží, pripomíname povinnosť mať viditeľne označenú budovu ta-
buľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak boli 
určené. Budovy, ktoré nie sú označené súpisným číslom (orientačným 
číslom), komplikujú doručovanie rôznych písomností. 

Preto žiadame tých vlastníkov, ktorí svoje budovy nemajú takto označené, 
hoci súpisné číslo a orientačné číslo pre budovu boli pridelené, aby si splnili 
uvedenú povinnosť čo najskôr. 

Pri bytových domoch ak je na správu budovy založené spoločenstvo 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť označiť dom 
súpisným a orientačným číslom má toto spoločenstvo. Ak je na správu domu 
uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Uvedená povinnosť rovnako platí aj pre právnické osoby vlastniace 
budovy, ktorým bolo pridelené súpisné a orientačné číslo.

V prípade pochybností, či Vašej budove bolo určené súpisné číslo, sa mô-
žete obrátiť na MsÚ v Rajeckých Tepliciach, referát životného prostredia. 
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Hlavným cieľom projektu RUMOBIL je teda oboznámiť 
Európu s príkladmi dobrej praxe v oblasti verejnej prepravy 
vo vidieckych regiónoch. Projekt formuluje strategické 
vstupy pre 8 regiónov v 7 európskych krajinách a zároveň 
prinesie 8 pilotných aktivít, ktoré priamo zlepšia verejnú 
dopravu v uvedených 8 regiónoch. 
Ďalšími cieľmi projektu sú:
– Zlepšenie plánovania a koordinácie regionálnych do-

pravných systémov za účelom lepšieho napojenia na 
národnú a európsku dopravnú sieť.

– Zatraktívnenie a zlepšenie verejnej dopravy pre ces-
tujúcich a optimalizácia nákladov.

– Udržanie vysokej kvality poskytovania verejnej dopravy 
napriek dlhodobému poklesu populácie.

– Zníženie závislosti vidieckeho obyvateľstva na indivi-
duálnej motorovej osobnej doprave.

Úloha ŽSK v projekte:
– Lokalizácia prestupných bodov na území ŽSK (bus + 

vlak + cyklo + peši).
– Identifikácia potrebného vybavenia prestupového bodu 

(interaktívna informačná tabuľa, prístrešok a stojany 
na bicykle ...).

– Vybudovanie prestupného bodu v meste Rajecké 
Teplice (bus + vlak + cyklo + peši).

– Publicita a propagácia verejnej dopravy.

V Rajeckých Tepliciach bude 
moderný prestupný bod 

s chráneným státím pre bicykle
Žilinský samosprávny kraj sa úspešne zapojil do medzinárodného projektu, ktorého skratka je „RUMOBIL“, 

čo v preklade znamená Mobilita v európskych regiónoch vidieckeho charakteru prechádzajúcich demo-
grafickými zmenami. Hlavným partnerom projektu je Ministerstvo regionálneho rozvoja a dopravy Saska 
- Anhaltska (Nemecko) a ostatní 12 projektoví partneri sú z ďalších šiestich krajín Európy (Slovensko, 
Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Chorvátsko).

Ako miesto budovania intermodálneho prestupného 
miesta bolo vybraté kúpeľné mesto Rajecké Teplice. Je 
to turisticky atraktívne miesto. Má výhodnú geografickú 
polohu na vybudovanie intermodálneho terminálu a je 
priamo napojené na hlavný cestný a železničný ťah na 
trase Žilina – Rajec. Mesto Rajecké Teplice je prirodze-
ným spádovým centrom obcí Konská, Kamenná Poruba, 
Kunerad a Stránske a vhodným miestom na vybudovanie 
prestupného uzla.

Cieľom projektu v rámci ŽSK je vybudovať z au-
tobusovej stanice Rajecké Teplice plnohodnotný, 
dobre vybavený prestupný uzol.
Na súčasnej autobusovej a železničnej stanici pri-
budne:
– nové prístrešky na autobusovom nástupišti
– nové informačné a navigačné panely pre zobrazenie 

príchodov a odchodov dopravných prostriedkov
– bezbariérové prepojenie autobusovej a železničnej 

stanice
– osvetlenie nástupišťa, lavičky pre cestujúcich, odpad-

kové koše
– bezpečnostné monitorovacie zariadenia
– stojany na bicykle, zariadenie na bezpečné uschovanie 

bicykla. 
Predpokladaný termín realizácie: august 2018.

Intermodálny prestupný bod v Rajeckých Tepliciach

Chránené státie pre bicykle
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ZO Únie žien Slovenska 
Rajecké Teplice

Žltý narcis – symbol nádeje

Aj tento rok sa ženy zo ZO 
Únie žien Slovenska spolu so 
žiakmi a učiteľmi ZŠ v Rajeckých 
Tepliciach znova ujali v našom 
meste celoslovenskej zbierky 
DEŇ NARCISOV, ktorý pripadol 
na 13. apríl 2018 a bol to práve 
piatok.

Naše ženy mali stanovište pred 
Mestskou tržnicou, ďalšia skupina 
mala na starosti základnú školu 
a tretia skupina prešla ulicami nášho 
mesta a po všetkých úradoch a za-
riadeniach verejného stravovania, po 
kúpeľoch, boli aj v hoteloch Skalka, 
Diplomat, Slnečný pavilón atď. 

Žiaci a učitelia prispeli peknou 
sumou 195,85 €, pred tržnicou sme 
vyzbierali 561,71 €, v uliciach mes-
ta sa vyzbieralo 195,58 €. Spolu je 
to 958,63 €. (Žilinský kraj vyzbieral 
8 099 €.)

Vďaka patrí žiakom a učiteľom 
základnej školy v našom meste, ktorí 
nám pomáhali. Pán riaditeľ uvoľnil 
aj štyri žiačky, ktoré pomáhali našim 
ženám.

Ďakujeme Mgr. Stanke Zafkovej, 
Mgr. Marte Pelionisovej, Jožke 
Kenderovej, Anežke Hamovej, Ing. 
Janke Haťanskej, Majke Kianičkovej 
a všetkým, ktorí si našli čas a venovali 
sa tejto činnosti. Pre naše členky sa 
táto akcia už tradične stala súčasťou 
našej činnosti.

Veľké ďakujem však patrí 
predovšetkým tým, ktorí prispeli 
a preukázali svoju spolupatrič-
nosť s pacientami, ktorých zá-
kerná choroba menom rakovina 
postihuje. 

Nikdy nevieme, kto z nás bude 
takúto pomoc potrebovať.

                         Marta Štiffelová

Celosvetová akcia čistenia našej matky Zeme má už tradíciu aj 
v našom meste. Je teda už dobrým zvykom, že sa do práce na skrášlení 
nášho životného prostredia zapojili okrem mestského úradu a ZŠ aj ostatné 
zložky, ktoré pracujú v našom meste. Členky ZO Jednoty dôchodcov Rajecké 
Teplice a ženy zo ZO Únie žien Slovenska R. T. sa stretli 24. 4. 2018 (utorok) 
a vyčistili priestor pri pamätníku pri starom kostolíku, očistili hroby padlých 
na cintoríne, upravili záhon pod kostolom pri lavičkách. Zúčastnilo sa nás 
asi 14 žien, ktoré si našli čas, aby prispeli aj takouto cestou ku skrášleniu 
a zachovaniu našej modrej planéty pre budúce generácie. 

                                                                                     Marta Štiffelová
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Zbierka použiteľných vecí
Diecézna charita v Žiline v 

spolupráci s Farnosťou a Mestom 
Rajecké Teplice realizovali zbierku 
použiteľných vecí, ktorá sa konala 
v Rajeckých Tepliciach v termínoch 
25. 4. 2018 a 26. 4. 2018. Ďakujeme 
všetkým, veci, ktorými ste prispeli po-
môžu rodinám a deťom v núdzi.

Knižnica – nové knihy
Milí čitatelia, touto cestou Vás 

pozývame do knižnice, kde si bude-
te môcť zapožičať nové knižné tituly 
od známych autorov ako napríklad: Jo 
Nesbo, John Grisham, John Green, 
Viliam Klimáček, Sarah Hawkims, 
Mary Baloghová...

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Beh Jozefa Gabčíka
V sobotu 28. mája sa uskutočnil 24. ročník Memoriálu Jozefa 

Gabčíka, behu na 13. kilometrov cross. Podujatie sa začalo položením 
pamätného venca pri pamätníku Jozefa Gabčíka v Poluvsí odkiaľ bolo 
aj odšartované. Cieľ pre bežcov bol v žilinských kasárňach. 

Pamiatku Jozefa Gabčíka si v nedeľu uctila Česká republika v zastú-
pení Monikou Obornou, poslankyňou Parlamentu ČR a Chargé d´ Affaires 
Veľvyslanectva ČR Pavlom Sladkým, ktorých sprevádzala primátorka mesta 
Katarína Hollá.

ZO Únia žien Slovenska, ZO JD Rajecké Teplice
DEŇ ZEME – 22. 4. 2018


