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OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb
Podľa § 25 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:
1. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v
dňa 10. marca 2012 od 07,00 h do 22,00 h
2. miestom konania volieb je podľa Vášho trvalého pobytu volebná miestnosť, ktorá

je nižšie uvedená.
Čísl
okr.
1.

Volebný okrsok
(miestnosť)

Rozsah
volebného okrsku

Adresa okrsku
Zapisovateľ kom.

Mestský úrad

30. apríla,

Námestie SNP 1/29

Rajecké Teplice
- veľká sála

Karola Kašiaka,
Kvetná,
Kuneradská cesta,
Kúpeľný park,
Lesná,
Pionierská,
Pri Bystričke,
Rudolfa Súľovského,
Slnečná,
Školská,
Veterná

Janka Bohiníková

2.

Mestský úrad
Rajecké Teplice
- sobášna sieň

3.

Kultúrny dom
Poluvsie, veľká sála

1. mája, Dielnice,
Dolná, Farská, Horná,
Jozefa Gabčíka,
Lúčna, Lúčky,
Ľudovíta Štúra,
M: R. Štefánika,
Námestie SNP,
Osloboditeľov,
Partizánska cesta,
Riečna, Poľná,
Pri Rajčianke,
Rajecká cesta, Stredná,
Za Dielom, Zábrežná,
Záhradnická cesta,
Zátočná, Žliabková
dolina

miestna časť Poluvsie

Námestie SNP 1/29
Antónia Janíková

Poluvsie
Eva Očková

Šikmá schodisková plošina V65 – inštalovaná na zdravotnom
stredisku.
V stredu 25. januára 2012 bola odovzdaná do užívania na zdravotnom stredisku
šikmá schodisková plošina V65.
Táto investícia v hodnote takmer 11500 Eur pomôže vozíčkarom a ľuďom, ktorí
nevládzu zdolať schodisko na zdravotnom stredisku, dostať sa ľahšie k svojim
lekárom.
Kvôli možnej krádeži ovládacieho zariadenia schodiskovej plošiny sa ovládacie
zariadenie plošiny bude nachádzať u zdravotných sestier lekárov.
Preto pred použitím plošiny bude nutné vždy kontaktovať zdravotnú sestru.
Ľudia, ktorí budú túto plošinu potrebovať, chodia k svojim lekárom väčšinou v
sprievode ďalšej osoby. Je potrebné, aby táto osoba informovala zdravotnú sestru,
že prišiel pacient, ktorého je potrebné previezť po schodoch plošinou. Sestra zoberie
ovládacie prvky plošiny, nainštaluje ich na plošinu a pomôže pacientovi dostať sa
pomocou plošiny na poschodie k svojmu lekárovi. V prípade potreby, ak pacient
nemá vozík, je možné dať na plošinu stoličku z čakárne a pacienta na plošine usadiť.
Ten istý postup samozrejme platí aj pri odchode od lekára.
Veríme, že táto investícia Mesta Rajecké Teplice prinesie viac spokojnosti občanov
pri využívaní zdravotníckych služieb v našom meste.

Spoločenská kronika
Narodení
Jan Macák 12. 10. 2011
Tomáš Bury 5. 12. 2011
Letizia
Alexandra Lenárdová 8. 12. 2011
Natália Rudločáková 25. 12. 2011
Manželstvo uzavreli
Róbert Baránek a
Oľga Grebáčová 21. 1. 2012
Opustili nás
Milan Sedlák 7. 12. 2011
Štefánia Kanisová 9. 12. 2011
Hviezdoslav Breburda 20. 12. 2011
Margita Černíková 28. 12. 2011
Irena Rybárová 9. 1. 2012
Mikuláš Zuber 9. 1. 2012
Oľga Frnková 26. 1 2012
Etela Sandanusová 13. 2. 2012

Matrika informuje
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

Narodené deti

20

30

24

20

25

27

25

20

23

18

33
2839

27
2951

38
2936

26
2938

35
2929

Uzavreté
manželstvá
Úmrtia
Počet obyvateľov

MUDr. Július De-Riggo v našom Senior klube.
V decembri sme na MsÚ privítali MUDr. Júliusa De- Riggu, ktorý prijal pozvanie
Senior klubu na besedu so spoluobčanmi.
Prišiel medzi nás priateľský, usmievavý človek, ktorý má mnoho pekných spomienok
na detstvo a školské roky v Rajeckých Tepliciach, aj niektoré bolestné.
Dnes je to výnimočný neurochirurg, prednosta oddelenia neurochirurgie vo Fakultnej
nemocnici v Martine ktorú zakladal.
Je úspešný a uznávaný nielen na Slovensku ale aj vo viacerých štátoch EÚ.
Má za sebou jedinečné a úspešné operácie. Technika jeho operácií je náročná,
vyžaduje celého človeka, zložité technické zariadenie a veľa času. Tým viac si
vážime, že svoj vzácny, voľný čas obetoval p. primár aj nám, svojim bývalý

spoluobčanom. Ochotne a odborne odpovedal na všetky otázky
prítomných. Viacerých mal ešte v živej pamäti.
Veľmi si ceníme jeho ochotu a úprimne ďakujeme. Želáme zdravie a ďalšie
úspešné roky
V budúcnosti chceme pozvať aj ďalších výnimočných spoluobčanov, rodákov. Pán
primár MUDr. De-Riggo bol prvý a bola to dobrá voľba. Potvrdil to priaznivý ohlas
tých, čo si našli čas, aby tohto vzácneho človeka vypočuli a poznali.

Začiatok roka obdobie veľtrhov cestovného ruchu
Na začiatku nového roka sa mesto Rajecké Teplice pravidelne zúčastňuje
prostredníctvom členstva v Euroregióne Beskydy na významných veľtrhoch
cestovného ruchu. Propagovali sme mesto na veľtrhoch REGION
TOUR Brno (CZ) a ITF Slovakiatour Bratislava.
Na veľtrhoch cestovného ruchu sa prezentujú a ponúkajú dovolenku cestovné
kancelárie, tour-operátori a rôzne regióny Európy a sveta.
Návštevníkom sme ponúkli materiály a informácie o našom kúpeľnom meste, jeho
okolí ako aj o možnostiach a atrakciách letnej a zimnej turistickej sezóny nášho kraja.

Regiontour Brno 2012. Na fotografii sú zástupcovia partnerských miest z ČR: Ing.
Oľga Tkáčová starostka Městys Pozlovice p. Martin Štefek, starosta Dolní Benešov,
RNDr. Peter Dobeš, primátor R. Teplice

Z činnosti Centra voľného času Rajecké Tepliciach
Centrum voľného času Rajecké Teplice v školskom roku 2011/2012 začalo tretí rok
svojej činnosti. V tomto školskom roku sme otvorili 30 krúžkov (anglický jazyk pre
deti, konverzácie v AJ s native speakerom pre mládež, futsal, stolný tenis, hiphopový tanečný krúžok Rebelky, cyklistické krúžky, pohybovo-tanečný krúžok
Lienka, tvorivé dielne, korálkovanie, kuchársky krúžok, fotografický krúžok, šachy,
turistický krúžok, KLUB a iné), do ktorých sa prihlásilo približne 230 detí a mladých
ľudí, pričom mnohí navštevujú viaceré záujmové útvary. Okrem pravidelnej činnosti
organizuje CVČ RT aj príležitostné aktivity športového, zábavného, ale aj náučného
charakteru. V spolupráci s CyS Žilina sme usporiadali v septembri 2011 okresné kolo
Národnej cyklistickej súťaže, ktorej sa aj napriek nepriaznivému počasiu zúčastnilo
približne 40 detí. V decembri CVČ RT a ZŠ RT zorganizovalo Vianočný futsalový
turnaj, ktorého sa zúčastnili štyri družstvá z Rajeckej doliny a ktorý sponzorsky
podporilo aj DTS, deťom. Od októbra sme vyhlásili tri umelecké súťaže, z ktorých
sme dve už vyhodnotili (ÚSMEV a ZIMNÁ POHĽADNICA), a do ktorých sa zatiaľ
zapojilo viac ako 50 detí z Rajeckých Teplíc a okolia. CVČ RT intenzívne
spolupracuje so ZŠ Rajecké Teplice, kde sa už tradične podiela na organizácii
podujatí, ako je Mikuláš, karneval či polročná diskotéka. Na pôde školy sa aktívne
zapájame aj do drogovej prevencie. V predvianočnom období si mohli deti na
nepravidelných tvorivých stretnutiach vyrobiť vlastné umelecké predmety, ktoré
prezentovali na Vianočných trhoch v Rajeckých Tepliciach. Tento rok v januári deti
po prvýkrát v spolupráci s mestom stavali snehuliaky na Námestí SNP v Rajeckých
Tepliciach a dúfame, že sa z tohto podujatia stane pekná tradícia. V tomto školskom
roku pokračujeme v príprave mladých ľudí na dobrovoľnícku činnosť, osvojené
zručnosti si môžu vyskúšať v praxi pri organizácii príležitostnej činnosti, ale aj letného
tábora. Okrem toho ponúka CVČ RT aj možnosť pre absolventov získať odbornú
prax pri práci s deťmi a mládežou, a to vďaka programu ÚPSVaR. V tomto školskom
roku ešte pripravujeme ďalšie umelecké súťaže, v marci stolnotenisový turnaj, v máji
šachový turnaj, didaktické hry v parku pre deti koncom školského roka, pravidelný
filmový klub pre mládež, program drogovej prevencie, v apríli tvorivý týždeň v CVČ,
MDD a iné.

Žiadosti o dotácie z národných fondov, grantov a fondov
Európskej únie
Koncom roka 2011 podalo mesto Rajecké Teplice 4 žiadosti o dotácie na realizáciu
projektov. Prvým je projekt s názvom „Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké
Teplice“, podaný na Environmentálny fond, z ktorého by sa v prípade schválenia
dotácie financovala kúpa traktora s príslušenstvom pre oddelenie technických služieb

(OTS) mesta Rajecké Teplice. Nová technika by výrazne prispela k skvalitneniu prác
vykonávaných OTS a zabezpečila sa tak čistota kúpeľného mesta a ovzdušia. Mesto
vlastní traktor, ako aj prídavné zariadenie na zametanie ulíc, aby sa udržiavala
čistota mesta a ovzdušia, avšak vzhľadom na zastaranosť techniky a jej časté a
nákladné opravy, by chcelo mesto obnoviť túto techniku prostredníctvom dotácií.
Ďalšia žiadosť o dotáciu bola vypracovaná na základe výzvy Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na činnosti spojené s bezpečnosťou cestnej premávky.
Ak bude mestu tento projekt schválený, z dotácie budú zakúpené 2 radarové
merače rýchlosti, 2 dopravné zrkadlá a dokúpené spomaľovacie prahy, ktoré
sa osadia na území mesta Rajecké Teplice. Z dotácie by sa financovala
aj kúpa príslušenstva potrebného pre Mestskú políciu v Rajeckých Tepliciach –
reflexné bundy, policajné sety a reflexné pásky pre chodcov
a cyklistov. Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu
aktivít v oblasti prevencie proti páchaniu trestnej činnosti alebo iného
protiprávneho konania mladistvými osobami bola vypracovaná aj nasledujúca
žiadosť o dotáciu. Zámerom dotácie je vybudovanie osvetlenia multifunkčného
ihriska, ktoré sa nachádza za Základnou školou v Rajeckých Tepliciach, čo by
umožnilo lepšie využívanie tohto ihriska mladistvými na športovanie. Cieľom projektu
je zabezpečiť možnosť zmysluplného trávenia voľného času pre mladistvých aj
v jesenných a jarných mesiacoch, kedy sa skôr stmieva, a tým predchádzať páchaniu
trestnej činnosti touto skupinou obyvateľstva.
Poslednou žiadosťou o dotáciu v roku 2011 bola žiadosť na základe
výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Dotácia
bola žiadaná na vybudovanie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach,
ktorý by pomohol pri predchádzaní páchania trestnej činnosti na majetku, pri
odhaľovaní páchateľov trestnej činnosti a ochrane zdravia a bezpečia obyvateľov
nášho mesta a tiež všetkých kúpeľných hostí, návštevníkov a turistov, ktorí do
Rajeckých Teplíc celoročne prichádzajú.
Aj v roku 2012 chceme podať čo najviac žiadostí o dotácie z národných
fondov, grantov a fondov Európskej únie. Veríme, že budeme úspešní a tak
prispejeme k rozvoju a budovaniu nášho kúpeľného mesta.

Snehuliaci na námestí
V piatok 20. januára 2012 mesto Rajecké Teplice v spolupráci s CVČ Rajecké
Teplice a školským klubom stavali na námestí snehuliakov. Aj keď nebolo ideálne
počasie, prišlo sa zabaviť a skrášliť námestie 40 detí, niektorí so svojimi rodičmi.
Postavili sme 10 snežných postavičiek rôznych výšok, v plavkách aj s
klobúkmi, s metlou aj s lopatou. Malí aj veľkí sme sa z nášho diela radovali, že
sme takto obzvláštnili zimné námestie v našom meste.
Dúfali sme, že aspoň týždeň sa poradujú, pousmejú aj iní spoluobčania, návštevníci.
Bohužiaľ „akčné komando“ našich mladých nepochopilo zámer a považovali
snehuliakov za votrelcov z inej galaxie. Preto ešte večer ich náležite potrestalo.
Hlavy a bruchá sa povaľovali po celom námestí. Tí čo sme snehuliakov stavali sme
ostali smutní, ale neostáva nám nič iné, len ísť ďalej. Tešíme sa aj na budúcoročné
stavanie snehuliakov a dúfame, že s tejto akcie vznikne pekná tradícia.

Detský maškarný ples
Tento rok sa vo fašiangovú nedeľu 19. februára 2012
zaplnila vstupná hala mestského úradu rôznymi
postavičkami rozprávkového sveta. Mesto Rajecké
Teplice pripravilo pre najmenších popoludnie plné
hudby, hier a zábavy. Tento rok prišlo v sprievode
svojich rodičov, starých rodičov 43 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 nedeľné popoludnie našim najmenším.

Projekt na kamerový systém
Mesto Rajecké Teplice podalo k 31. decembru 2011 žiadosť o
dotáciu na základe výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality. Žiadosť
o dotáciu na realizáciu projektu s názvom „Bezpečné kúpeľné mesto
Rajecké Teplice“, v rámci ktorého má mesto v pláne vybudovať
monitorovací kamerový systém, bola mestu schválená.

Celkové náklady na realizáciu projektu sú naplánované vo výške 10 000,
EUR, z čoho výška dotácie zo štátneho rozpočtu predstavuje 80 %, čiže
8000,- EUR. Vklad mesta z celkovej sumy.
Vzhľadom na značne nižšiu sumu schválenej dotácie, ako bola
požadovaná, sa nebude projekt realizovať v plnom rozsahu, ako bolo
pôvodne plánované. Z dotácie bude vybudovaný kamerový systém v
centre mesta, ktorý bude monitorovať monitorovať námestie a a jeho
okolie. Inštalovaných bude 6 ks kamier so záznamom. Veríme, že
realizácia páchania trestnej činnosti a vytváraniu antikriminogénnych
podmienok v našom meste.
Spoločenská kronika
Narodení
Marek Knapec 24. 2. 2012
Nela Knapcová 24. 2. 2012
Alica Urbancová 25. 3. 2012
Opustili nás
Kornel Šupka 20. 3. 2012
Božena Gramerová 29. 3. 2012
Helena Frindová 3. 4. 2012
Stanislav Lingeš 11. 4. 2012

V Rajeckých Tepliciach opäť bilo srdce kultúry života
Rajecké Teplice - Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie. To bola
téma XIV. ročníka konferencie Vyber si život, ktorá sa dňoch
23. a 24. marca 2012 konala v Rajeckých Tepliciach. Jej hlavnými
organizátormi sú Áno pre život, n.o., Fórum života, o.z. a Fakulta Misijnej
práce a tropického zdravotníctva Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety. „Konferencia sa stále snaží vedecko-populárnym
spôsobom približovať rôzne pohľady na ochranu života. Tento raz sme
hovorili o posledných dňoch života človeka, o paliatívnej starostlivosti,
o hospicoch, ale aj o eutanázii,“ priblížil výkonný riaditeľ Fóra života,
o.z. Marek Michalčík. Záštitu nad podujatím, ktoré sa koná v súvislosti
s 25. marcom - Dňom počatého dieťaťa, prevzala europoslankyňa
Anna Záborská a primátor Rajeckých Teplíc Peter Dobeš.

Prvý deň konferencie otvoril taliansky politik Luca Volonte, ktorý hovoril
o politických skúsenostiach s ochranou pred eutanáziou. Lekár Jozef
Glasa účastníkom konferencie priblížil medicínsku terminulógiu a etiku
starostlivosti o pacienta v terminálnom štádiu choroby.
„Žijeme v dobe, ktorá je charakteristická neúctou k slovu, k devalvácii
slova. Táto skutočnosť je ovocím, ale aj prostriedkom kultúry smrti, ktorá
má svoj vlastný, ničnehovoriaci, zastierajúci slovník smrti. Tomuto
slovníku musíme rozumieť,“ povedal Jozef Glasa.
V programe tiež vystúpil poslanec NR SR Štefan Kuffa, ktorý načrtol
život v hospici, psychologička Patrícia Dobríková hovorila o
psychologických aspektoch starostlivosti o zomierajúcich a lekár Pavel
Bician priblížil špecifiká starostlivosti o ťažko choré a zomierajúce deti.
Magdaléna Veselská priblížila účastníkom nelichotivú finančnú situáciu
hospicov na Slovensku, ktoré je odrazom nedostatočného uznania
paliatívnej medicíny.
V panelovej diskusii sa účastníkom konferencie prihovoril, okrem iných,
spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý sa opakovane vracia
na toto podujatie.
Súčasťou konferencie bol aj 8. ročník odovzdávania Ceny Antona
Neuwirtha za ochranu života. V kategórii Slovenská osobnosť cenu
získala Alica Válkyová, ktorá v Bardejovskej Novej Vsi založila prvý
hospic na Slovensku.
Ako zahraničná osobnosť bola ocenená zakladateľka hospicového
hnutia v Českej republike Marie Svatošová. Za organizáciu si cenu
prevzala Rodina Nepoškvrnenej.
Význam konferencie zhrnula predsedníčka Fóra života Marcela
Dobešová: „Je potrebné stále zdôrazňovať opakovať potrebu rešpektu
ku každému človeku nech už sa nachádza v ktorejkoľvek fáze života.
Kým človek žije, neprestáva byť človekom a ako taký si zaslúži našu
úctu a lásku.“

Voľby 2012 Rajecké Teplice

Rozkvitlo nám námestie
Ako ste si už mnohí určite všimli, na verejnom osvetlení zrekonštruovaného námestia
pribudli kvetináče plné krásnych muškátov, ktoré nám skrášľujú centrum mesta
Rajecké Teplice. S podporou vedenia mesta v spolupráci s Oddelením technických
služieb mesta Rajecké Teplice rozkvitlo námestie za minimálne náklady. Pracovníci
Oddelenia technických služieb prispeli svojou šikovnosťou, prácou a svojpomocne
vyrobili držiaky, na ktorých sú kvetináče pripevnené. Kvety v čase slnečných a
suchých dní naši pracovníci zavlažujú a dodávajú im potrebné živiny.

Spoločenská kronika
Narodení
Benjamin Nathan Piala 31. 10. 2011
Marianna Hájniková 25. 4. 2012
Matej Staškovan 30. 4. 2012
Lukáš Vrábel 2. 5. 2012
Samuel Benický 18. 5. 2012
Barbora Prieložná 21. 5. 2012
Sebastián Pleva 1. 6. 2012
Filip Záň 4. 6. 2012
Manželstvo uzavreli:
Michal Brodňan
a Ivana Bučková 26. 5. 2012
Opustili nás
Ondrej Lalík 3. 5. 2012
Elena Knapcová 6. 5. 2012
Dušan Buchta 10. 5. 2012
Emil Knapec 14. 5. 2012
Anastázia Chudobová 17. 6. 2012

Materské centrum

Od septembra 2012, už aj v Rajeckých Tepliciach, začne svoju činnosť
Materské centrum s názvom „Košík“. Jeho vznik iniciovala skupina
mladých mamičiek ešte pred 2 rokmi.
V celom regióne Rajeckej doliny absentuje totiž miesto, kde by sa mohli stretávať
rodičia a ich deti. Dozrel čas i podmienky. Vhodný priestor sme našli v „Domčeku“ so
záhradou oproti kostolu v Rajeckých Tepliciach (Komunitné centrum OZ Kultúra).
V období prázdnin ho chceme upraviť a vybaviť pre potreby materského centra.
Vznikne tak priestor, v ktorom môžu deti a matky na materskej dovolenke, ale i starí
rodičia a otcovia:
– zmysluplne a bezpečne tráviť voľný čas bez ohľadu na počasie
– rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti prostredníctvom rôznych tvorivých
dielní, prednášok, kurzov
– vzdelávať sa
– stretávať sa a viac sa spoznávať
– realizovať vlastné nápady

Nové siete na minifutbalovom ihrisku
Mesto Rajecké Teplice zakúpilo v júni nové siete na minifutbalové ihrisko hodnote
takmer 1000,- EUR, ktoré boli následne vymenené v priestoroch za bránkami a na
bránkach. Staré siete niekoľko rokov plnili svoju funkciu, boli už poškodené a
opotrebované, preto mesto pristúpilo k ich výmene. V priestoroch minifutbalového
ihriska boli tiež namontované 2 ks bezpečnostných kamier, ktoré pomôžu
predchádzať vandalizmu a ničeniu ihriska, aby mohlo ešte dlho slúžiť v dobrom stave
športovým aktivitám detí, mládeže, ale aj dospelých.
Zároveň chceme poďakovať doterajšiemu správcovi miniihriska Grupáčovi za
starostlivosť o miniihrisko a jeho udržiavanie v prevádzky schopnom stave,
ako aj jeho ochranu pred vandalmi.
Žiadame tiež záujemcov, ktorí majú záujem o spravovanie športového areálu pri
základnej škole, aby sa prihlásili na sekretariáte Mestského úradu.

Výmena spínačov pre verejné osvetlenie v Rajeckých Tepliciach
Ako si mnohí občania všimli, lampy verejného osvetlenia sa nezapínajú a
nevypínajú celkom podľa našich predstáv.
Je to spôsobené zastaranou technikou – spínačmi, ktoré sa nedajú nastaviť
tak, aby zapínali lampy pri väčšom zotmení. Lampy preto zbytočne svietia
ešte za svetla. Z tohto dôvodu mesto pristúpilo na postupnú výmenu všetkých
spínačov za modernejšie, ktoré bude možné nastaviť tak, aby šetrili elektrickú
energiu a zapínali verejné osvetlenie až po zotmení. Celkovo sa jedná o šesť
spínačov, ktoré budú postupne namontované. Prvý spínač bol už namontovaný pre
ulice Kuneradská a Rajecká cesta, kde prišlo k výraznému zlepšeniu spínania
verejného osvetlenia. Zároveň bolo upravené aj zapínanie a vypínanie osvetlenia
námestia.

Váľanie mája a 7. ročník Fatranského MTB maratónu
Prvý májový víkend sme sa stretli na námestí v Rajeckých Tepliciach, aby sme
po mesiaci „váľali máj“. Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Dobrovoľným
hasičským zborom Rajecké Teplice pripravili podvečer, kde sa mohli
spoluobčania pozrieť na tradičné zvyky a zabaviť sa pri bratislavskej country
skupine OuKeY. Počasie síce nebolo ideálne, ale záhradkári sa potešili.
Na druhý deň v sobotu sa námestie úplne zaplnilo, ale nie tanečníkmi, ale
cyklistami. Cyklopozitív Žilina po prvýkrát v Rajeckých Tepliciach zorganizoval
za pomoci partnerov 7. ročník Fatranského MTB maratónu.
Bikeri, diváci aj usporiadatelia sa stretli na novom mieste kde by sa radi natrvalo
usadili a Rajecké Teplice si zvolili za svoj prechodný bikerský domov.
Na troch tratiach LAPIERRE 93 km, INTERSPORT 58 km a FESTINA 26 km
bojovalo celkovo 845 bikerov o čo najlepšie umiestnenia a na najdlhšej
LAPIERRE trati aj o tituly Majstra a Majsterky Slovenska v horskej cyklistike.
Celkovým víťazom sa stal každý, kto prežil príjemný aj keď ťažký bikerský deň, ale aj
napriek tomu Majsterkou Slovenska v XCM sa stala Michaela Maláriková a v tvrdej
konkurencii jednoznačne aj celkovo dominoval a Majstrom Slovenska sa
stal Michal Lami, k čomu im obom veľmi gratulujeme. Primátor mesta Rajecké
Teplice Peter Dobeš vyjadril všetkým účastníkom ako aj usporiadateľom
poďakovanie za super akciu a prezentáciu Rajeckých Teplíc a pevne verí, že
tento maratón sa stane v Rajeckých Tepliciach tradíciou, na ktorú budú všetci
domáci pyšní a že sa stretneme aj o rok 1. 6. 2013 na už ôsmom ročníku
Fatranského MTB maratónu.

Euro Musette a Golden Tango 2012
Už po jedenástykrát sa 6. a 7. júna 2012 v priestoroch Mestského úradu v
Rajeckých Tepliciach konal XI. ročník medzinárodného akordeónového
festivalu Euro Musette a Golden Tango 2012. Vyhlasovateľom festivalu
je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom
Mesto Rajecké Teplice a Súkromná ZUŠ Halač s.r.o., Žilina.
Súťažný festival je venovaný trvalej pamiatke Michaela Ganiana vynikajúceho
francúzskeho akordeonistu. Základné kritérium festivalu je spoločná snaha získať
a zvýšiť záujem detí o hru na akordeón na základných umeleckých školách.
Vzorom sa stali francúzske a talianske festivaly s veľkou tradíciou.
108 súťažiacich zo štyroch štátov bojovalo v ôsmych kategóriách, v ktorých
bol určený víťaz, ktorý získal pohár. V jednotlivých pásmach boli udelené
medaile s logom festivalu a diplomy, ktoré odovzdal primátor mesta
RNDr. Peter Dobeš. V rámci festivalu bolo udeľované aj ocenenie pre najlepšieho
pedagóga, tento rok ho získala Ivana Laštovičková z Havlíčkovho Brodu z ČR.
Laureátom festivalu pre rok 2012 sa stala Veronika Rusňáková zo Žilinskej
univerzity, pedagóg Ivan Hudec. Súčasťou festivalu bola po piatykrát vyhlásená
súťaž „Roland V – Akordeón“ v spolupráci s firmami Roland a Dan Distribution s.r.o.
V kategórií junior zvíťazila Markéta Laštovičková a v hlavnej súťaži zvíťazil Dominik
Krpelan.

HODY v Rajeckých Tepliciach

Tretí júlový víkend sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnili hodové
slávnosti. Program začal v sobotu tenisovým turnajom vo štvorhrách a hodovým
šachovým turnajom. Päťdesiat šachistov celý deň bojovalo o pohár primátora
mesta. Víťazstvo si odniesol Martin Zvarík s TJ Mladosť Žilina. Najlepším z
našich sa stal Peter Hlaváč, ktorý obsadil 6. miesto. V nedeľu pokračovali hodové
slávnosti svätou omšou, ktorú celebroval páter Leopold Nemček. Po slávnosti
sa uskutočnilo slávnostné agapé. Hodové slávnosti ukončila dychová hudba
Straňanka, ktorá sa predstavila na námestí.

KONTAJNERY NA TEXTIL
AJ V RAJECKÝCH TEPLICIACH
Mesto Rajecké Teplice oznamuje občanom Rajeckých Teplíc a Poluvsia, že dňa
11. 6. 2012 boli rozmiestnené tri kusy kontajnerov, ktoré slúžia na zber
nepotrebného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek. Do kontajnerov sa vkladajú
len čisté a zabalené veci.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
V nedeľu 3. júna 2012 ožilo námestie v Rajeckých Tepliciach deťmi. Centrum
voľného času Rajecké Teplice v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice a neziskovou
organizáciou Áno pre život pripravili popoludnie, kde si deti pozreli vystúpenie svojich
rovesníkov z CVČ, divadelné predstavenie rozprávky dvoch klaunov, vyzdobili si svoj
medovník, ktorý si mohli zobrať a spoločne vymaľovali stenu, ale aj svoje tváre.
Rodičia s deťmi strávili príjemné nedeľné popoludnie, ktoré ukončil očakávaný dážď.

Nový riaditeľ Základnej školy
Na výberovom konaní na funkciu riaditeľa základnej školy, ktoré sa uskutočnilo
27. septembra 2012, bol zvolený Mgr. Peter Knotek. Menovací dekrét obdržal od
primátora mesta k 15. októbru 2012.
Novému riaditeľovi ZŠ prajeme veľa úspechov pri presadzovaní jeho koncepcie
rozvoja školy. Prajeme mu veľa síl a odhodlania pri skvalitňovaní a modernizácii
vyučovacieho procesu na škole, ako aj postupnom zlepšovaní prostredia v ktorom sa
žiaci a učitelia nachádzajú, aby ZŠ bola poprednou školou v regióne.
Zároveň ďakujeme doterajšiemu riaditeľovi školy, Mgr. Martinovi Guttenovi za
odvedenú prácu a za vynaložené úsilie pri vedení základnej školy.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Rajeckých Tepliciach 13. 9. 2012

V poradí jedenáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa na návrh
poslancov z miestskej časti Poluvsie uskutočnilo 13. septembra 2012 vo
veľkej sále kultúrneho domu v Poluvsí. Občania Poluvsia tak mali možnosť
porozprávať o problémoch, ktoré ich trápia, priamo vedeniu a zamestnancom
Mesta Rajecké Teplice, ako aj poslancom Mestského zastupiteľstva. Na zasadnutie
však prišla len jedna obyvateľka Poluvsia. Väčšia zainteresovanosť
a záujem občanov o dianie v meste, by určite pomohlo pri riešení viacerých
problémov, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. Mesto Rajecké Teplice je otvorené
každému konštruktívnemu návrhu, ako aj každej konštruktívnej kritike, ktorá
pomôže daný problém vyriešiť. Chce to len väčšiu iniciatívu, aj zo strany občanov.
Nebojte sa vážení občania prísť na úrad so svojimi problémami, prísť na
zastupiteľstvo, stretnúť sa s poslancami a povedať im o problémoch, s ktorými
sa denne stretávate. Našu prácu chápeme ako službu pre občanov.
Ale teraz už k programu jedenásteho Mestského zastupiteľstva.
Na programe bola monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta
Rajecké Teplice k 30. 6. 2012. Konštatované bolo plnenie príjmovej časti
rozpočtu na 75,5 % a výdavkovej časti rozpočtu na 68 %.
Ďalším bodom bola voľba prísediaceho Okresného súdu v Žiline na roky
2012 – 2016. Za prísediacu bola zvolená pani Mária Grochalová.
Bol prijatý doplnok č. 1 k VZN č. 70 o poplatkoch za výkony vykonávané
mestom. Jedná sa o články o reklame a o poplatku za miniihrisko.
Na zastupiteľstve bola predložená správa o činnosti CVČ Rajecké Teplice.
Bolo konštatované, že o krúžky a podujatia organizované CVČ je zo strany
detí veľký záujem a vznik a pôsobenie CVČ je naozaj prínosom pre deti z Rajeckých
Teplíc a okolia. Ako poďakovanie za túto činnosť primátor mesta
odovzdal vedeniu CVČ ďakovný list.
Ďalším bodom programu bola správa o vyberaní a odvádzaní dane za
ubytovanie. Viaceré slovenské kúpele sa totiž obrátili na právnu kanceláriu,
s otázkou, či sú povinné vyberať a odvádzať daň za ubytovanie – pretože
sa považujú za zdravotnícke zariadenie. Kúpeľným mestám a obciam však
hrozí nezanedbateľný výpadok príjmu z tejto dane. Mesto Rajecké Teplice si
k tomuto problému dalo vypracovať právnu analýzu.
Jednalo sa tiež o rozšírení plochy cintorína v Rajeckých Tepliciach. Primátor
mesta oboznámil poslancov mesta o rokovaniach, ktoré v tejto súvislosti prebehli
s vedením SLK Rajecké Teplice.
Už dlhšie sa mesto zaoberá možnosťou rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Nakoľko sa jedná o finančne náročnú investíciu v hodnote okolo 200 000
EUR, je veľmi dôležité jednať o najvýhodnejších podmienkach financovania
tejto investície. Prebehlo viacero jednaní, či už o financovaní cestou koncesie,
alebo o čo najvýhodnejšom úvere pomocou podporných programov jednotlivých
bánk. Na programe boli aj informatívne správy o podaní projektu na rekonštrukciu
detského ihriska a o „kultúrnom lete“ .
Poslanci boli informovaní o nutnosti zakúpenia traktora pre mesto Rajecké
Teplice. Traktor, ktorý mesto vlastní, je opotrebovaný a do jeho opráv idú nemalé
finančné prostriedky. Hlavne v zime preto hrozí, že pre poruchu traktora
nebudú odhrnuté zasnežené cesty. Bolo rozhodnuté o podaní projektu na
získanie finančných prostriedkov na kúpu nového traktora pre mesto.
Ďalším bodom programu bola informácia o určení zvislého dopravného
značenia na ceste I/64. Poslanci boli informovaní, že na základe žiadosti Mesta

Rajecké Teplice a Kúpeľov o obmedzenie rýchlosti v meste na 40 km/hod, sa
uskutočnilo rokovanie s dopravným inšpektorátom, Slovenskou správou ciest.
kúpeľmi a krajským úradom pre cestnú dopravu. Na rokovaní bola schválená
zóna 40 km/hod na ceste I/64, v úseku od železničného priecestia po hotel
Veľká Fatra. Zóna 40 km/hod v celom meste bude schválená po predložení
projektu komplexného riešenia. Na tomto projekte mesto Rajecké Teplice pracuje.
Nasledovala informácia o rokovaní zástupcovi Mesta Rajecké Teplice
a spoločnosťou SEVAK, a.s. o možnosti prevodu kanalizačného zberača DN
600 v Poluvsí. Z tohto rokovania vyplynuli úlohy, ktoré by malo Mesto Rajecké
Teplice zabezpečiť, aby sa prevod mohol uskutočniť. Jedná sa o vyčistenie
a vyčerpanie zberača, kontrola kamerovým systémom, geodetické zameranie,
zmena účelu na splaškovú kanalizáciu a nakoniec prepojenie na kanalizačný
zberač DN 300 budovaný v rámci programu ISPA Žilina. Až potom bude možný
prevod na SEVAK a.s. Žilina a pripojenie občanov Poluvsia na tento kanálový
zberač. Realizácia týchto úloh si však bude vyžadovať finančné prostriedky
vo výške cca 35 000 EUR. Primátor mesta informoval poslancov a prítomných o
činnosti OZ Kultúra za rok 2012, o materskom centre KOŠÍK a o výberovom konaní
na pozíciu riaditeľa ZŠ Rajecké Teplice.

Spoločenská kronika
Narodení
Anna Schubertová 12. 6. 2012
Filip Král 16. 6. 2012
Tamara Hrušková 1. 7. 2012
Samuel Slyško 6. 7. 2012
Stanislav Truchlík 20. 7. 2012
Oliver Grochal 16. 8. 2012
Soňa Bernátová 17. 8. 2012
Samuel Kúdelka 23. 8. 2012
Adela Dubeňová 29. 8. 2012
Manželstvo uzavreli
Miloš Ďuriník
a Paula Dubovcová 23. 6. 2012
Peter Jankech
a Zuzana Ďurkovská 30. 6. 2012
Ľubomír Kianička
a Danka Praznovcová 8. 8. 2012
Milan Benický
a Mária Grochalová 11. 8. 2012
Saumil Patel
a Sandra Hasanbašičová 18. 8. 2012

Ivan Jankech
a Barbora Buttová 25. 8. 2012
Pavol Mičura
a Daša Labudová 8. 9. 2012
Juraj Moravec
a Jana Chovančeková 8. 9. 2012
Opustili nás
Miroslav Brodňan 12. 7. 2012
Žofia Gabčíková 25. 7. 2012
Ján Sandanus 4. 9. 2012
Jozef Somora 6. 9. 2012
Helena Kypúsová 7. 9. 2012

Osvetlenie mini
futbalového ihriska
Mesto Rajecké Teplice podalo minulý rok žiadosť o dotáciu zo štátneho
rozpočtu na osvetlenie mini futbalového ihriska. Táto žiadosť bola mestu
schválená v marci 2012. Následne boli vybavené všetky potrebné
náležitosti zo strany mesta, aby bola dotácia poukázaná, k čomu
však zatiaľ nedošlo. V snahe o zistenie informácií mesto viackrát kontaktovalo
Ministerstvo vnútra SR.
Písomná informácia v podobe emailu prišla na mesto 12. 09. 2012 s ospravedlnením
za zdržanie, ktoré bolo spôsobené zmenami po voľbách, keď došlo k výmene
viacerých vedúcich pracovníkov zodpovedných za administratívne
a ekonomické úkony spojené aj s agendou prideľovania dotácií.
Na záver sme dostali uistenie, že pridelené dotácie sa vynasnaží
ministerstvo vyplatiť v najkratšej možnej lehote.
Po pridelení dotácie sa začne pracovať na realizácii osvetlenia ihriska.

Kritérium „Rajecké Teplice 2012“
Cestné cyklistické kritérium pripravil Cyklistický spolok Žilina za výraznej
podpory zo strany mesta Rajecké Teplice.
Kritérium bolo v tomto roku súčasťou 4-etapových cyklistických pretekov juniorov
„Cena Slovenska 2012“ ako ich 3. etapa. Po dvoch žilinských etapách nastúpil do
kritéria v žltom drese lídra pretekov Erik Baška z CK EPIC Dohňany. V závere etapy
došlo k ťažkej situácii pre rozhodcov, keď najlepšia štvorica dostihla zvyšok
štartovného poľa o celý okruh. Keďže Baška v tejto štvorici nechýbal, dres lídra
pretekov si udržal a udržal si ho nakoniec aj na druhý deň v záverečnej kráľovskej
etape dlhej 126 km so štartom a cieľom v Divinke-Lalinku. Tento výkon potvrdil jeho
nomináciu do reprezentačného výberu SR na septembrové juniorské majstrovstvá
sveta v Holandsku.
Kritérium bolo zaradené aj do Slovenského pohára žiakov.
V týchto kategóriách dominovali členovia Cyklistického spolku Velosprint Žilina, keď
obsadili prvé tri miesta medzi mladšími žiakmi aj medzi staršími žiakmi. Medzi
staršími žiakmi vyhral obyvateľ Rajeckých Teplíc Tomáš Person, ktorý sa už niekoľko
rokov pripravuje pod vedením trénera Vyšňu v cyklistickom krúžku CVČ Rajecké
Teplice.
Aj v tomto roku kritériu predchádzali detské cyklistické preteky pripravené
v spolupráci s CVČ Rajecké Teplice a neziskovou organizáciou Alizea-radosť
deťom.

Najlepší vo svojich kategóriách v týchto pretekoch boli: J. Valúch a T. Ciriaková
z Rajeckých Teplíc, L. Kniha z Poluvsia, A. Hodásová z Turia, Š. Michaličková
a T. Vyšinský zo Žiliny, R. Riška z Tepličky, J. Slivka z Nesluše, M. Mišunová
z Jihlavy a A. Hudok z Topočian.
Za úspešný priebeh kritéria je potrebné poďakovať okrem členov CyS Velosprint
Žilina a pracovníkov Mestského úradu Rajecké Teplice aj obetavým dobrovoľníkom.
Na technické zabezpečenie a na ceny pre najlepších finančne alebo materiálne
prispeli okrem mesta RajeckéTeplice a n.o. Alizea-radosť deťom aj firmy, spoločnosti
resp. podnikatelia: ASIX, KORATEX, VELOSPRINT, ENERGODATA spol. s r.o.,
ALAN, A. Jakisch, AUTHOR Ľ. Martiniak, JEDNOTA COOP, lekáreň MÁRIA,
reštaurácia RAJ, pekáreň Ďuroška, TOYOTA AT a.s., hotel SKALKA, Kofola a.s.,
TUBAU a.s., ENERGOMONT, KH s.r.o., UNI JAS Rosina, AJ Gas, potraviny Paťka,
potraviny LIMARO a rod.Sičová.
Z výsledkov kritéria „Rajecké Teplice 2012“:
mladší žiaci (6 okruhov):
1. Š. Michalička 19 bodov, 2. R. Kurnický 9 b., 3.
L. Michaličková (všetci CyS Velosprint Žilina) 6 b.,
starší žiaci (15 okruhov):
1. T. Person 27 b., 2. J. Michalička 16 b., 3. M. Štoček
(všetci CyS Velosprint Žilina) 15 b.,
3 etapa Ceny Slovenska:
1. Ľ. Malovec (CK Olympik Trnava), 2. E. Baška (CK EPIC
Dohňany), 3. S. Mičuda (Slávia ŠG Trenčín) všetci 53:29
min., ... 7. M. Dubeň, 16. T. Žucha, 17. M. Mintál všetci
+ 6:47 min., 26. M. Lukáč + 10:52, 34. M. Bušfy (všetci
CyS Velosprint Žilina) + 13:55.

Otvorenie Materského centra KOŠÍK v Rajeckých Tepliciach
Myšlienku pre vznik materského centra v Rajeckých Tepliciach iniciovala
skupina mamičiek už v roku 2009. Ako neformálna skupina občanov Rajeckých
Teplíc podali rodičia v roku 2009 v rámci programu „Šanca pre váš región“ do
Nadácie Orange projekt na rekonštrukciu detského ihriska (za poštou) a v roku 2010
zase projekt na vznik materského centra. Projekty, žiaľ, neboli schválené. V roku
2011 sa začala stretávať skupinka mladých matiek v tzv. „Klube mamičiek“ v
základnej škole v Rajeckých Tepliciach. Avšak priestory pre aktivity detí boli značne
obmedzené. V tom čase vypracovala projekt aj nezisková organizácia Áno pre život.
Projekt s názvom „Nový systém podpory ženám s rodinnými povinnosťami v
Rajeckom regióne pomocou zriadenia „FEMKUBÁTORA“ bol podporený. Jedným
zo špecifických cieľov projektu je aj zriadenie, vybavenie a prevádzkovanie
materského centra v Rajeckých Tepliciach. Realizácia projektu začína v septembri
2012 a končí v novembri 2013, avšak v prevádzkovaní materského centra chceme
pokračovať aj po skončení projektu. Najvhodnejší priestor pre činnosť sme našli
v Domčeku na Rajeckej ceste (Komunitné centrum). Poslaním nášho materského
centra je podporovať ideu materstva a rodičovstva. Vytvoriť alternatívny priestor
pre stretávanie sa detí a rodičov, poskytnúť zázemie a spestriť ponuku zmysluplného
trávenia ich voľného času. Chceme sa stretávať a zmierniť tak spoločenskú izoláciu
rodičov, nadväzovať nové kontakty a priateľstvá. Tiež sa chceme vzdelávať,
diskutovať o problémoch z rôznych oblastí súvisiacich s rodičovstvom. Máme záujem
vyplniť medzeru v našej spoločnosti, ktorá tu existuje. Naša stále početnejšia skupina
matiek na materskej dovolenke a detí nemá možnosť a priestor spoločne sa stretávať
a tvoriť. Svoje miesto v materskom centre nájdu aj oteckovia, starší súrodenci, či
starí rodičia. Činnosť nášho centra budú tvoriť aktivity pre matky s deťmi, budúce
matky, ale aj matky chystajúce sa na návrat do pracovného procesu. V mesiacoch júl
až september 2012 sme zorganizovali spolu s rodičmi - dobrovoľníkmi viacero
brigád v areáli Domčeka – čistenie a úprava vonkajšieho okolia (kosenie, úprava
kríkov, zber kameňov a pod.), hĺbenie jám, maľovanie preliezok. Mesto Rajecké
Teplice zabezpečilo prevoz a montáž preliezok z bývalej materskej školy SLK, vďaka
čomu sa rozšírili možnosti trávenia voľného času pre deti. Pracovníci OTS Mesta
Rajecké Teplice tiež upravili prístrešok pre kočíky a omaľovali interiér domčeka.
Vďaka pánovi Jánovi Súkeníkovi a Mestu Rajecké Teplice sme mohli namontovať pri
vstupe do záhrady domčeka plot zabraňujúci pádu detí. V septembri boli priestory
vybavené nábytkom. Otváracie hodiny centra budú prispôsobené potrebám matiek.

Kultúrne leto 2012 – Rajecké Teplice – 30. 6. - 2. 9. 2012
Eva Máziková
Peter Cmorik
Marián Čekovsky

Dopravné ihrisko
Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v programe
Mobilita 2012. Celkové náklady projektu sú vo výške 3098,20 EUR, grant z Nadácie
Pontis je vo výške 2909,60 EUR a vlastný vklad mesta Rajecké Teplice prestavuje
6,09 % z celkovej sumy (188,60 EUR). V rámci projektu bolo v areáli Základnej školy
na bývalom antukovom ihrisku vybudované dopravné ihrisko, ktoré bude deťom
i učiteľom Materskej školy a Základnej školy nápomocné pri výučbe dopravnej
výchovy. Dopravnú výchovu deti absolvujú v 2. a 3. ročníku ZŠ, pre
nasledujúci školský rok škola uvažuje so zaradením dopravnej výchovy aj
pre deti 1. ročníka. Taktiež deti v MŠ sa učia základy dopravnej výchovy,
poznávanie značiek a základných pravidiel hravou formou prostredníctvom
pracovných zošitov.
Otvorenie dopravného ihriska sa uskutočnilo v pondelok 29. 10. 2012 o 12,00 hod.
Zúčastnili sa ho zamestnanci mestského úradu, náčelník mestskej polície Ing. Ján
Valúch, poslanec mestského zastupiteľstva Peter Fajbík s manželkou, vedenie
Základnej školy – pán riaditeľ Mgr. Peter Knotek a pani zástupkyňa Viera Jančová
i zástupca darcu grantu – Kia Motors Slovakia, pán Jozef Blahušiak. V prípade ďalšej
výzvy mesto vypracuje ďalší projekt na doplnenie ihriska o semafory a kolobežky,
aby si deti nemuseli nosiť vlastné. Mesto Rajecké Teplice ďakuje všetkým, ktorí
prispeli k realizácii tohto diela, menovite: Milan Fiťma – MCD,
Juraj Machyna – Avion s.r.o., Jozef Turza s.r.o., Marco RT s.r.o. – Martin
Knoško, NAFA s.r.o. – Peter Fajbík, SEVAK, a.s., YANITY s.r.o. – Ing. Ivan
Beláčik, LIBEX, s.r.o. – Ing. Helena Cvachová, STEEL PROFIL – Marián
Slaboň, Ing. Eduard Debnár, Rajecké
Teplice, PROGEO s.r.o. - RNDr. Kamil Kendera, Ing. Milan Bucha, Stránske

Mikuláš na námestí
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Úniou žien Slovenska, CVČ Rajecké Teplice,
OZ Kultúra a Súkromnou ZUŠ Yamaha Žilina pripravili na Mikuláša 6. decembra
bohatý program pre našich najmenších. Už po obede na námestí rozvoniaval
vianočný punč, ozývali sa tóny kolied a boli rozložené stánky rôznych organizácií
a občanov mesta. Návštevníci boli pozvaní na výstavu výtvarných prác, ale

aj na divadielko Zabudnutý čert, po ktorom vystúpili deti so svojím spevom a hrou na
akordeóne. Atmosféru umocnil aj jemný páperový sneh, ktorý sa pomaličky spúšťal z
oblohy a Mikuláš, ktorý symbolicky rozsvietil vianočný stromček. Deti samozrejme
čakali hlavne na darčeky - sladkosti, ktoré 210 deťom v štvrtkový podvečer rozdal
Mikuláš.

Inštalácia optického rozvodu v Rajeckých Tepliciach
Mesto Rajecké Teplice rokovalo so spoločnosťou NELSON Services,
s.r.o. o realizácii optického rozvodu na území mesta Rajecké Teplice.
Optická sieť umožní:
- skvalitnenie doteraz poskytovaných telekomunikačných služieb (internet) pre
obyvateľov mesta,
- rozšírenie služieb o možnosť poskytovania káblovej televízie obyvateľom mesta,
- zapojenie kamerového okruhu mesta do siete s možnosťou sledovania prenosov
svätých omší z kostola, futbalových zápasov, panorámy mesta a pod.,
- zapojenie kamerového okruhu na pult centrálnej ochrany mestskej polície,
- zvýšenie bezpečnosti v meste a ochrany majetku obyvateľov mesta,
- možnosť vysielania individuálnej tvorby na mestskom televíznom okruhu.
Inštalácia uvedeného rozvodu bude realizovaná na náklady spoločnosti NELSON
Services, s.r.o. . Mesto Rajecké Teplice poskytne body na zavesenie optických
káblov, t.j. stĺpy verejného rozhlasu alebo osvetlenia vo vlastníctve mesta.
Optický kábel bude 12-vlákno o priemere 7 mm. Zavedením optického rozvodu sa
mesto Rajecké Teplice stane mestom s rozvinutou dátovou infraštruktúrou –
s vysokorýchlostným internetom bez obmedzení a zároveň týmto prechodom mesto
poskytne svojim občanom možnosť používať najvyspelejšiu technológiu používanú
vo svete.

Spoločenská kronika
Narodení
Lucia Suchoňová 7. 10. 2012
Jeremiáš Peter Vereš 12. 10. 2012
Timea Knapcová 17. 10. 2012
Dália Danišková 22. 11. 2012
Jakub Kazimír 24. 11. 2012
Salome Patelová 2. 12. 2012
Manželstvo uzavreli
Lukáš Čelko
a Lucia Salátová 22. 9. 2012
Karol Kasman
a Marta Vicianová 19. 10. 2012
Miroslav Bielik
a Zuzana Sulovcová 20. 10. 2012
Tomáš Svrček
a Magdaléna Čapková 27. 10. 2012
Jozef Gross
a Alžbeta Personová 10. 11. 2012
Peter Bernát
a Anastázia Jasenovská 16. 11. 2012
Peter Jenča
a Karina Beniačová 17. 11. 2012
Radovan Tužinčín
a Barbora Stehlíková 24. 11. 2012
Jozef Šramo
a Lenka Konečná 24. 11. 2012

Opustili nás
Augustína Truchlíková 5. 10. 2012
Ladislav Jahôdka 12. 10. 2012
Daniel Knapec 14. 10. 2012
Jeremiáš Peter Vereš 21. 10. 2012
Angela Makuková 27. 10. 2012
Fridolín Šulko 3. 11. 2012
Mária Zemková 5. 11. 2012
Oldřich Válka 6. 11. 2012
Ľudovít Dolinay 10. 11. 2012
Helena Zuberová 15. 11. 2012

Výstava o dejinách ŠtB na Slovensku
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Ústavom pamäti národa pri príležitosti
23. výročia „Nežnej revolúcie“ zorganizovalo výstavu pod názvom
„Prísne tajné.“
Aj viac ako 20 rokov od pádu komunistického režimu v Československu je Štátna
bezpečnosť zahalená rúškom tajomstva. Prispela k tomu vysoká miera utajenia jej
činnosti, ale aj rozsiahla skartácia tisícok strán dokumentov.

V spoločnosti koluje množstvo legiend a falošných predstáv. Výstava bola pripravená
Ústavom pamäti národa a kládla si za cieľ priblížiť verejnosti pôsobenie tohto
represívneho mocenského nástroja Komunistickej strany Československa.
Výstava popisovala vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť
Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.
Prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií a odborných textov
priblížila vnútropolitickú situáciu po II. svetovej vojne, počiatky a organizáciu
Štátnej bezpečnosti na Slovensku, metódy jej práce, personálne budovanie a
agentúrnu sieť, ale aj spoluprácu ŠtB so sovietskou KGB a tajnými službami
krajín východného bloku. Návštevníci sa dozvedeli o pôsobení Štátnej bezpečnosti
v období tzv. normalizácie a v čase novembrových udalostí roku 1989. Brutálne
metódy činnosti dokumentujú konkrétne akcie Štátnej bezpečnosti.
Výstava PRÍSNE TAJNÉ! Je vôbec prvou komplexnou výstavou o Štátnej
bezpečnosti. Je určená odbornej i laickej verejnosti. Tým, ktorí metódy ŠtB zažili na
vlastnej koži, ale aj tým, ktorí stáli za mnohými zmarenými ľudskými osudmi, či už
ako stranícki funkcionári alebo ako príslušníci tajnej polície. Mladším generáciám má
pripomínať hodnotu slobody a demokracie. Výstava bola príspevkom do diskusie
o našej nedávnej minulosti a varovaním pred nástrahami totalitných režimov
a nedemokratických praktík, pretože ten, kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju
opakovať.

Otvorenia výstavy sa zúčastnili (z pravej strany) Ivan A. Petranský, PhD. - predseda
Správnej rady ÚPN, RNDr. Peter Dobeš – primátor mesta a Mgr. Ľubomír Morbacher
– pracovník ÚPN, zaoberajúci sa personálnou a organizačnou rekonštrukciou
útvarov ŠtB.

Mesto Rajecké Teplice zakúpilo modernú výučbovú interaktívnu
tabuľu pre ZŠ Rajecké Teplice

Interaktívna tabuľa je elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo interaktívne pracovať s počítačom alebo notebookom priamo z tabule klikaním
na premietaný obraz interaktívnym perom alebo dotykom prsta. Je to tabuľa,
ku ktorej je pripojený počítač a projektor. Projektor premieta obraz z počítača
na povrch tabule. Ak sa prstom, ukazovadlom alebo špeciálnym
perom dotýkame povrchu tabule, ovládame program v počítači a obraz na
tabuli. Tabuľa je pripevnená priamo na stenu, alebo na pojazdnom stojane.
Vďaka mestom zakúpenej interaktívnej tabuli učitelia nebudú musieť cestovať, aby
mohli absolvovať kurz, ktorý ich naučí, ako s tabuľou pracovať a ako tabuľu vhodne
využívať vo výchovno-vzdelávacom procese. Tieto kurzy budú môcť absolvovať
priamo na tejto tabuli v Rajeckých Tepliciach. Tým sa ušetria škole nemalé finančné
prostriedky, ktoré takýto kurz stojí. Zároveň, ak škola získa možnosť
školiť na takejto interaktívnej tabuli, tak sa stane výukovým strediskom a bude môcť
školiť aj ďalších učiteľov z okolia, čo môže škole finančne pomôcť.
Mesto Rajecké Teplice tak vďaka tejto investícii v hodnote 2000 EUR prispieva k
modernizácii výučbového procesu a zlepšeniu finančnej situácie v ZŠ Rajecké
Teplice. Mestom zakúpená interaktívna tabuľa pre ZŠ Rajecké Teplice obsahuje:
- Modernú výučbovú interaktívnu tabuľu
- Projektor
- Konzolu na zavesenie
- 2 ks výučbového CD
Škola, pedagógovia a hlavne žiaci získavajú vďaka tabuli zakúpenej Mestom
Rajecké Teplice nový rozmer vo vzdelávaní.

Kamerový systém pre školu
Mesto Rajecké Teplice realizuje kamerový systém v areáli školy.
V tomto školskom areáli sa počas aj mimo školského vyučovania zdržuje
a pohybuje veľa osôb. Často v tomto areáli dochádza k rôznym priestupkom, či už je
to poškodzovanie majetku, vodenie psov do areálu, požívanie alkoholu
alebo rôznych omamných látok mladistvými. Kamerový systém zakúpený
mestom v súčinnosti s vedením školy a mestskou políciou, pomôže eliminovať tieto
priestupky a zabezpečí ochranu majetku pred vandalmi.
V prípade priaznivého počasia by mal byť kamerový systém v hodnote 6300
EUR odovzdaný do prevádzky v priebehu mesiaca december 2012.
Mnohí z Vás občanov, ktorí sa pohybujú v okolí Základnej školy na Pionierskej ulici,
si mohli všimnúť, že práce na osvetlení ihriska sa začali koncom októbra. Dotáciu
pridelilo mestu Ministerstvo vnútra v rámci výzvy č. XI Kancelárie ministra vnútra na
rok 2012. Celkové výdavky na projekt predstavujú sumu 3 157,89 Eur, z toho dotácia
predstavuje 95 % celkových nákladov, čiže 3 000,- Eur a vlastný vklad mesta je 5 %,
čo predstavuje sumu 157,89 Eur. Po pridelení finančných prostriedkov bola
spracovaná projektová dokumentácia osvetlenia, vydaný súhlas k drobnej stavbe a
následne sa začalo s prácami. V súčasnosti sú práce na osvetlení ukončené,
osvetlenie je funkčné a pripravené mslúžiť svojmu účelu. Veríme, že realizácia tohto
projektu prispeje k lepším možnostiam využitia ihriska všetkými vekovými
kategóriami, najmä v jarných a jesenných mesiacoch, kedy sa skôr stmieva.

