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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 5, december 2007

Vážení občania, milí hostia nášho mesta,
 

prajem Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky,
veľa zdravia, šťastia, pohody a úspešné zvládnutie 

všetkých ušľachtilých predsavzatí v novom roku 2008.  

S úctou Peter Dobeš, primátor mesta

Mikulášska nádielka

PF 2008
Predvečer sviatku svätého Mikuláša každoročne mesto Rajecké Teplice organizuje stretnutie 

Mikuláša, anjela a čerta s deťmi. Tento rok sa veľká sála mestského úradu zaplnila do posledného 
miesta. Deti materskej a základnej školy sa predstavili svojím programom a Mikuláš im za odmenu 
odovzdal 240 sladkých balíčkov. Pri organizovaní tejto akcie ďakujeme vedeniu materskej a zá-
kladnej školy, ale aj p. Alanovi Jakischovi s manželkou, ktorí sladkosťami pomohli k uskutočneniu 
tradičného Mikuláša.
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Z uznesenia č. 7/2007 VII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v Rajeckých Tepliciach zo dňa 8. 11. 2007 vyberáme:

I.  BERIE NA VEDOMIE
1/  Plnenie Uznesenia č. 6/2007 zo VI. riadneho zasadnutia MsZ 
2/  Dôvodovú správu k čerpaniu a napĺňaniu viacročného rozpočtu na roky 

2007 – 2009 po III. kv. 2007
3/ Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu a napĺňaniu viacročného roz-

počtu na roky 2007 – 2009 po III. kv. 2007
4/  Upozornenie Okresnej prokuratúry Žilina č.j. Pd 130/07-3 na dodržiavanie 

zákonnosti  postupu a rozhodovania mesta na úseku sociálnych vecí
5/  Informáciu predsedu finančnej komisie vo veci prípravy VZN o dani z ne-

hnuteľností  a miestneho poplatku za KO v roku 2008

II.  SÚHLASÍ
1/  S pokynmi na vypracovanie Návrhu Zmeny a Doplnku č. 7 ÚPN SÚ Rajecké 

Teplice
2/ a) s vyhodnotenými pripomienkami dotknutých orgánov štátnej správy, 

samosprávy a právnických osôb k Urbanistickej štúdii pre  Zmenu a Do-
plnok č. 7 ÚPN SÚ Rajecké Teplice

 b) s vyhodnotenými pripomienkami fyzických osôb k Urbanistickej štúdii 
pre Zmenu a Doplnok č. 7 ÚPN SÚ Rajecké Teplice, tak ako boli spra-
cované odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie Ing. arch. Jánom 
Burianom 

III.  SCHVAĽUJE
1/  Rozšírenie Materskej školy v Rajeckých Tepliciach o jednu triedu
2/  Výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 1143/2 v k. ú. Rajecké Teplice   

pre žiadateľa Miloša Podhányiho, Dlhe Pole 129 za podmienky:
 a) uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena umiestnenia odvodňo-

vacieho kanálu na pozemky p. č. 1142, 1143/1, 1143/2 KN v k. ú. Rajecké 
Teplice v prospech mesta bezodplatne

 b) zabezpečenia prekládky existujúceho odvodňovacieho kanála na ná-
klady žiadateľa a súhlasu správcu – Hydromeliorácie, š. p.

3/  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Rajeckých 
Tepliciach za školský rok 2006/2007 predloženú riaditeľkou MŠ Vlastou 
Poliačkovou 

4/  Výstavbu Penziónu Mlynárka v Rajeckých Tepliciach pre spoločnosť Marco, 
spol. s r.o., Kuneradská cesta 49/62, za podmienky vydania právoplatného 
rozhodnutia na pripojenie účelovej komunikácie od Krajského úradu pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina

IV.  UKLADÁ
1/  Zapracovať do návrhu rozpočtu na roky 2008 – 2009 kapitálové výdavky 

na rekonštrukciu jednej triedy vo výške 1,5 mil. Sk v budove Materskej 
školy v Rajeckých Tepliciach na Ul. Osloboditeľov

2/  Riaditeľke materskej školy predložiť koncepčný zámer rozvoja školy 
rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne predkladať jeho vy-
hodnotenie

3/  Riaditeľovi základnej školy predložiť koncepčný zámer rozvoja školy 
rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne predkladať jeho vy-
hodnotenie

4/  Obstarávateľovi zapracovať zmeny do územného plánu č. 7 SÚ Rajecké 
Teplice

a) zapracovať pripomienky obce Stránske pod č. 300/2007 z 10. 10. 2007 
obsiahnuté v materiáli Správa o vyhodnotení pripomienkového konania a postupu 
obstarávania UŠ pre Zmenu a Doplnok č. 7 ÚP SÚ Rajecké Teplice

Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

VII. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

OZNAM

Mestská knižnica Rajecké Teplice 
oznamuje svojim čitateľom, že kniž-
nica bude zatvorená v čase 
od 17. 12. 2007 do 2. 1. 2008. 
Knižnica bude opäť otvorená vo 
štvrtok 3. 1. 2008.

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

Domov dôchodcov 
– nórske fondy

V septembri tohto roka mesto 
podalo žiadosť v rámci Nórskeho 
finančného mechanizmu o dotá-
ciu na projektovú dokumentáciu 
potrebnú k výstavbe Domova dô-
chodcov v Rajeckých Tepliciach. 
Hlavným cieľom projektu je rekon-
štrukcia a nadstavba nevyužívaného 
objektu starej materskej školy pre 
účely zriadenia Domova dôchodcov 
Rajecké Teplice s kapacitou okolo 30 
lôžok s celoročným prevádzkovaním 
a s komplexnou sociálnou starostli-
vosťou. Poslaním domova dôchodcov 
je zlepšiť kvalitu života obyvateľov 
podľa ich prianí a potrieb, ako aj 
vytvorenie pocitu bezpečia a spo-
ločenského vyžitia. 
Veríme, že projekt bude úspešný 
a mesto bude môcť občanom po-
skytnúť ďalšie kvalitnejšie služby 
v sociálnej oblasti.

OZNAM
Mesto Rajecké Teplice oznamuje 
svojím občanom, že separovaný zber 
plastov a tetrapakových obalov pokra-
čuje aj v roku 2008. Zber uvedených 
komodít je vždy v posledný pracov-
ný deň v mesiaci formou vrecového 
zberu. Naďalej tiež budú separované 
komodity ako je sklo, papier, kovo-
vé obaly - kontajnerovým systémom. 
Kontajnery budú pristavené na 
určených miestach v Rajeckých 
Tepliciach a v Poluvsí. Dva razy do 
roka organizujeme zber nebezpeč-
ného odpadu (autobatérie, opotrebo-
vané oleje, akumulátory, elektronika, 
biela technika, pneumatiky...). Zber je 
organizovaný po rodinných domoch 
vopred oznámeným termínom.
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b) riešiť mimoúrovňové prepojenie Ul. Osloboditeľov s cestou I/64 v mieste 
pri ČOV SLK, a.s. 

c) zapracovať trasu komunikácie z Ul. Osloboditeľov cez územie Materskej 
školy popri brehu Rajčianky, ako slepú ulicu s otočňou v zmysle UŠ

d) zapracovať pripomienku Maximiliana Kasmana, ktorý nesúhlasí s MK na 
pozemku p. č. 1186/1 KN Rajecké Teplice

V.  ZAMIETA

1/  Žiadosť Dušana Žeriavu, Borová 21, Žilina vo veci predĺženia nájmu pozem-
ku Autocampingu Slnečné skaly v súvislosti s vybudovaním hygienického 
zariadenia

Slovakiatour ITF Bratislava - medzinárodný veľtrh 
cestovného ruchu Bratislava 17. - 20. 1. 2008

Slovensko má poklad – vyše 1300 minerálnych a termálnych prameňov. 
Veľa z nich je doslova unikátnych. Na Slovensku je 21 kúpeľných miest 
s kapacitou vyše 12-tisíc lôžok. Ročne ich navštívi okolo 160 tisíc hostí. 
Napriek tomu, že popri Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku a Česku 
sme krajinou s veľmi silnou tradíciou v kúpeľníctve a v predmete záujmu 
štátu aj podľa dĺžky pobytu sú kúpele na druhom mieste /za rekreačným 
pobytom na horách/, je čo skvalitňovať a rozvíjať. Odborníci tvrdia, že tento 
produkt cestovného ruchu je jeho najperspektívnejšou oblasťou. O podpore 
cestovného ruchu, ktorého súčasťou je aj kúpeľníctvo, hovorí programové 
vyhlásenie vlády. Slovensko má čo najlepšie podporovať, rozvíjať a skvalit-
ňovať mestský a kultúrny cestovný ruch, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, 
zimný cestovný ruch a zimné športy, letnú a kongresovú turistiku, pobyty pri 
vode, vidiecku turistiku. Zvyšuje sa záujem o prevenciu, rekondičné pobyty 
a wellness.
O možnostiach, ktoré sa ponúkajú, je vytvorená platforma veľtrhov 
cestovného ruchu a ten prvý a najväčší na Slovensku je už v januári 
2008 v Bratislave.
Nuž zmobilizujme svoje sily, mesto i podnikateľská sféra. Veď Rajecké 
Teplice právom patria do spomínaných kategórií v ponuke a dopyte klien-
tov v oblasti turizmu. Buďme hrdí na naše mesto, na to čo vytvorili ľudské 
ruky. Ponúknime domácim i zahraničným klientom z darov prírody, ktoré sú 
v hojnej miere zastúpené v celej Rajeckej doline. 

Internetová stránka mesta
Kde sa dozviete aktuálne informá-
cie o dianí v meste a o množstve 
iných informácií spojených so 
životom v Rajeckých Tepliciach?
Na oficiálnej internetovej stránke 
mesta: www.rajecke-teplice.sk
Stránka ponúka veľké množstvo in-
formácií o Rajeckých Tepliciach.
Na hornej lište stránky nájdete in-
formácie o možnostiach ubytovania, 
stravovania, trávenia voľného času. 
Sú tu základné informácie o najza-
ujímavejších miestach v okolí mesta, 
rovnako aj prepojenie na TIK Rajecká 
pohoda.
Dozviete sa o základných infor-
máciách o minulosti a súčasnosti 
Rajeckých Teplíc, o partnerských a 
družobných mestách, ako aj o Boho-
službách v miestnom kostole. Každý 
deň tu nájdete nové informácie o dia-
ní v meste prostredníctvom oznamov 
a spravodajstva mesta. 
Pre urýchlenie vybavovania a po-
dávania žiadosti sme aktualizovali 
sekciu dokumenty, ktorú nájdete 
na ľavej lište dole. Okrem organi-
začnej štruktúry a úradných ho-
dín mestského úradu tu nájdete 
aj kontaktné údaje na všetkých 
zamestnancov mesta, plán za-
sadnutí Mestského zastupiteľ-
stva a mestskej rady ako aj mená 
poslancov a členov jednotlivých 
komisií mesta. 
V prípade potreby tu nájdete rôzne 
typy žiadostí, tlačív potrebných pre 
daňovú dokumentáciu, sociálne 
oddelenie, výrub drevín, rozkopové 
povolenie a iné. 
V sekcii dokumenty nájdete aj platné 
všeobecné záväzné nariadenia mes-
ta, uznesenia a zápisnice mestského 
zastupiteľstva, rozpočet mesta na ro-
ky 2007 – 2009 ako aj aktuálny Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Rajeckých Teplíc.
Pri každom článku majú všetci náv-
števníci stránky možnosť vyjadriť svoj 
názor, pripomienky. 

Výsledky ankety
„Ako ďalej s knižnicou v Poluvsí?“

V poslednom čísle Spravodajcu sme vás informovali o momentálnej situácii 
v mestskej knižnici v Poluvsí. Zároveň sme pripojili anketový lístok s pros-
bou, aby ste sa aj vy, občania Poluvsia, vyjadrili, ako by ste si predstavovali 
fungovanie tejto knižnice, a či vôbec považujete za dôležité mať knižnicu 
otvorenú. Chceli sme počuť vaše návrhy a podnety, aby bola knižnica nao-
zaj efektívne využívaná a mohla naďalej slúžiť všetkým občanom. Žiaľ, ani 
jeden z vás túto možnosť anketových lístkov nevyužil a nepodporil to, aby 
sme knižnicu prevádzkovali aj naďalej. Anketa prebiehala aj prostredníctvom 
internetu na webovej stránke mesta Rajecké Teplice. Väčšina ľudí hlasovala 
za zatvorenie knižnice. 
Počet čitateľov sa od štatistiky, ktorú sme vám v minulom čísle ponúkli, 
nezmenil a pribudlo osem výpožičiek detských kníh. Je to však veľmi nízka 
štatistika, ktorá hovorí o tom, že v Poluvsí nie je o knižnicu záujem. O osude 
knižnice teda rozhodne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa usku-
toční 13. decembra 2007. O tom, ako poslanci mestského zastupiteľstva 
rozhodnú, Vás budeme určite informovať. 

Inzercia
Ponúkame výkopové práce
malým pásovým bagrom

tel. 0903 508 829
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Spoločenská kronika
Narodení

Matej Sulovec      19. 9. 2007

Manželstvo uzavreli
Ing. Nataša Novodomská 
a Ing. Rastislav Hanuska
  29. 9. 2007
Miroslava Personová
a Juraj Dolinay   6. 10. 2007
Lenka Zelenayová
a Ľubomír Záň 6. 10. 2007
Alžbeta Borovská
a Ing. Pavol Kozák   13. 10. 2007
Ing. Jana Teremová
a Ing. Tomáš Husár    13. 10. 2007
Zuzana Záňová
a Ing. Tomáš Truchlík 27. 10. 2007

   

Opustili nás
Terézia Chrachalová   4. 10. 2007
Margita Baránková   3. 10. 2007
Paulína Straňanková  6. 11. 2007
Florián Janek  14. 11. 2007
Ivan Remiš 27. 11. 2007
Juraj Jánošík 29. 11. 2007

Zavedenie eura na Slovensku
Zavedenie eura v každej krajine, a teda i na Slovensku, má dve časti.
Jednou je časť obsahová, ktorá by mala dokázať to, že krajina je po ekonomickej 
stránke pripravená euro prijať. Túto časť analyzujú dva strategické materiály, ktoré 
prijala vláda SR a na základe nich rozhodla, že dňom zavedenia eura na Slovensku 
bude 1. január 2009.
Druhou časťou je oblasť praktickej prípravy každého subjektu i každého občana 
Slovenska na prijatie eura ako jedinej národnej meny a na výmenu slovenských ko-
rún za euro. Princípy technickej prípravy subjektov na zavedenie eura sú obsiahnuté 
v Národnom pláne zavedenia eura v SR, ktorý v roku 2005 schválila vláda SR.
Doterajšie kroky Slovenska:
Júl 2003  vláda schválila Stratégiu prijatia eura v SR a rozhodla prijať euro
  čo najskôr
September 2004  vláda schválila Konkretizáciu prijatia eura v SR s konkrétnym
  záverom: Slovensko prijme euro ako národnú menu 1. 1. 2009.
Júl 2005  vláda schválila Národný plán zavedenia eura v SR
28. novem. 2005  Slovensko vstúpilo do mechanizmu výmenných kurzov ERM II
December 2005  Uskutočnila sa verejná anonymná súťaž na výtvarné návrhy
  slovenských euromincí
Január 2006  vláda vymenovala splnomocnenca pre zavedenie eura
Marec 2007  SR požiadala revalvovať centrálnu paritu slov. koruny v ERM II
September 2007  vláda SR schválila návrh generálneho zákona

Kroky, ktoré nás čakajú:
Do marca 2008 musíme splniť maastrichtské kritériá na udržateľnej báze
Apríl – máj 2008 čakajú nás Konvergenčné správy Európskej komisie a Európskej 
  centrálnej banky, ktoré posúdia plnenia kritérií a udržateľnosti stabilného ekonomického vývoja
Máj – jún 2008 v prípade pozitívneho vyjadrenia prídu na rad konzultácie s Európskym parlamentom
Jún – júl 2008 Rada Európskej únie zruší výnimku (derogáciu), ktorá nám ako členovi Hospodárskej a menovej únie dočasne
  umožňuje používať slovenskú korunu ako národnú menu. Bude stanovený pevný konverzný kurz.
Júl – august 2008 Začína sa duálne zobrazovanie cien
September 2008 Komerčné banky sa predzásobia eurobankovkami a euromincami
November 2008 eurom sa predzásobia aj obchody, pošty a organizácie pracujúce s hotovosťou
1. január 2009 euro sa stane oficiálnou národnou menou v SR a slovenská koruna prestane existovať a stiahne sa z obehu.
16. január 2009 Ukončenie duálneho obehu
December 2009  končí sa povinné duálne zobrazovanie
Otázky a odpovede:
1. Čo znamená pojem duálny obeh, duálne oceňovanie?
Hlavným nástrojom zvýšenej ochrany spotrebiteľov bude duálne oceňovanie. Ceny všetkých tovarov a služieb budú prepočítané 
presne podľa konverzného kurzu a duálne označované primeraným spôsobom aj v korunách a aj v eurách. Duálne oceňovanie 
sa začne najneskôr jeden mesiac po určení konverzného kurzu Radou EÚ, teda približne 5 - 6 mesiacov pred zavedením eura. 
Spotrebitelia si tak budú môcť zvyknúť na hladinu cien v eurách. V duálnom oceňovaní budú predajcovia povinne pokračovať do 
konca roku 2009 a dobrovoľne ešte šesť mesiacov. Podobne ako pri duálnom oceňovaní tovarov a služieb sa bude postupovať aj 
pri ostatných finančných informáciách, ktoré občania dostávajú. Duálne budú uvedené hodnoty na výpisoch z bankových účtov, 
výplatné pásky, dôchodkové a sociálne dávky, účty a faktúry. 
2. Čo znamená pojem konverzný kurz?
Je to kurz neodvolateľne stanovený Radou EÚ, pričom jedine tento kurz bude možné použiť pri prepočte korunových hodnôt na 
eurá k 1. 1. 2009 a pre účely duálneho zobrazovania cien. Konverzný kurz bude stanovený ako koeficient so šiestimi platnými 
číslicami vo formáte: 1 EUR = xx,xxxx SKK. Konverzný kurz nesmie byť skracovaný ani zaokrúhľovaný a nesmie sa používať ani 
v inverznej podobe. Predpokladaný dátum stanovenia konverzného kurzu je máj – jún 2008.
3. Čo sú to maastrichtské kritériá?
Slovenská republika musí pred vstupom do eurozóny, ako každý iný štát EÚ mimo eurozóny, splniť štyri konvergenčné krité-
riá, takzvané maastrichtské kritériá. Prvé kritérium sa týka verejných financií. Deficit verejných financií za posledný rok pred 
hodnotením nesmie presiahnuť 3 % HDP. Okrem toho celkový verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP, alebo musí klesať.
Druhým kritériom je inflačné kritérium. Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov (meraná podľa HCIP), ne-
smie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 % bodu.
Ďalším kritériom je stabilita dlhodobých úrokových sadzieb. Priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých vládnych alebo 
obdobných dlhopisov nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 2 % body.
Posledným kritériom je stabilita výmenného kurzu. Slovenská koruna musí byť dva roky pred hodnotením zapojená do me-
chanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie Slovensko korunu jednostranne devalvovať, koruna nesmie 
vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, musí sa pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť 
vážne napätia.
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Poďakovanie darcom krvi
Slovenský červený kríž každoročne organizuje slávnostné odovzdávanie plakiet Dr. Janského a plakiet prof. 
Kňazovického bezpríspevkovým darcom krvi. Medzi ocenenými sú aj tento rok občania Rajeckých Teplíc.
Diamantovou plaketou bude ocenený pán Michal Vyšňa (1956), zlatú plaketu dostane pán Peter Kucko 
(1965), bronzovú plaketu prevezmú pán Martin Gutten (1975) a Rastislav Staškovan (1935). Týmto im vyjad-
rujeme úprimnú vďaku za darovanie najvzácnejšej tekutiny. 
Krv môže darovať každý duševne a telesne zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov (pri prvom odbere do 60 ro-
kov) s hmotnosťou nad 50 kilogramov. Darcom nemôže byť osoba, ktorá prekonala alebo trpí na niektorú z chorôb 
prenosnú krvou ako je infekčná žltačka, či HIV/AIDS. Zo skupiny sú vyradené aj osoby s rizikovým správaním, ako 
sú narkomani či alkoholici a podobne, alebo také, ktoré v poslednom období prekonali akútne ochorenie, dlhodobo 
užívajú lieky, či pricestovali z rizikových krajín. Krv nesmú darovať ani tehotné ženy resp. dojčiace matky a ženy 
počas menštruácie. 
Muži môžu darovať krv s odstupom dvoch mesiacov po odbere, maximálne štyrikrát za rok, u žien je to s odstupom 
troch mesiacov po odbere, maximálne trikrát ročne.
Na Slovensku sa ročne vykoná asi 170-tisíc odberov, no dobrovoľných darcov nie je stále dostatok. Krv daruje len 
asi päť percent obyvateľov, hoci kritériá darcovstva spĺňa približne 25 percent populácie. Nárast počtu darcov krvi 
je nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie záchrany života. 
  •  Bronzová Janského plaketa:   10 bezplatných odberov krvi 
  • Strieborná Janského plaketa:   20 bezplatných odberov krvi 
  • Zlatá Janského plaketa:  ženy: 30 bezplatných odberov krvi 
  • Zlatá Janského plaketa:  muži: 40 bezplatných odberov krvi 
  • Diamantová Janského plaketa:  ženy: 60 bezplatných odberov krvi 
  • Diamantová Janského plaketa:  muži: 80 bezplatných odberov krvi  

Vianočný koncert
Žiaci Súkromnej Základnej umeleckej školy Yamaha Žilina, 

ktorí sa učia hre na hudobných nástrojoch v Rajeckých Tepliciach
sa predstavia na vianočnom koncerte

19. decembra o 16.00 h sa vo veľkej sále MsÚ Rajecké Teplice.

Novoročný koncert
V nedeľu 6. januára 2008 o 18.00 h vo farskom kostole 

v Rajeckých Tepliciach sa uskutoční
Novoročný Trojkrálový koncert.

Odznejú diela takých velikánov hudby ako J. S. Bach, 
G. F. Handel, P. Eben a ďalší. 

V koncerte sa predstavia
absolventi, študenti a pedagógovia žilinského konzervatória.

l Komplexné dodávky

pre riadenie v energetike l

l Technické a programové 

vybavenie energetických 

dispeèingov a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA
Kálov 3

ENERGODATA
RIADIACE SYSTÉMY

Koncert MKO Frauenfeld
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa 9. októbra 

2007 uskutočnil koncert Mestského komorného orchestra 
Frauenfeld zo Švajčiarska. 

Dvadsať hudobníkov pod taktovkou Andreasa 
Pfenningera prezentovalo diela Bacha, Zeljenku a Holsta 
na vysokej profesionálnej úrovni. Nádhernú atmosféru 
a krásny umelecký zážitok umocnil priestor nášho far-
ského kostola. 

Ďakujeme spoluorganizátorovi farskému úradu Vdp. 
dekanovi Šurabovi, ale aj ostatným, ktorí prispeli k usku-
točnenie koncertu.

Vianočný koncert
Žiaci Súkromnej Základnej umeleckej školy Yamaha Žilina, 

ktorí sa učia hre na hudobných nástrojoch v Rajeckých Tepliciach
sa predstavia na vianočnom koncerte

19. decembra o 16.00 h sa vo veľkej sále MsÚ Rajecké Teplice.

Novoročný koncert
V nedeľu 6. januára 2008 o 18.00 h vo farskom kostole 

v Rajeckých Tepliciach sa uskutoční
Novoročný Trojkrálový koncert.

Odznejú diela takých velikánov hudby ako J. S. Bach, 
G. F. Handel, P. Eben a ďalší. 

V koncerte sa predstavia
absolventi, študenti a pedagógovia žilinského konzervatória.
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Rajecké Teplice – mesto pre harmonický život aj 
oddych.
Táto krátka veta bude charakterizovať Rajecké Teplice 
v budúcnosti. Vytvoríme atraktívne miesto pre pokojné 
bývanie, oddych a šport a naplno využijeme svoj prírodný 
potenciál. Zameriame sa na skvalitnenie infraštruktúry 
a celkový estetický vzhľad mesta. Poskytneme pomocnú 
ruku tým, ktorí ju potrebujú a postaráme sa o svojich 
občanov. Budeme rozvíjať partnerstvá a spoluprácu 
s ostatnými subjektmi verejnej ako aj súkromnej sféry. 
Vytvoríme živé partnerstvá, v ktorých vidíme silu a mož-
nosti rozvoja nielen nášho mesta. Mottom naplnenia tejto 
vízie bude „spoločným úsilím za spoločný cieľ“. 
Stanovenie strategických cieľov je rozpracované v rámci 
štyroch prioritných oblastí:
1. Infraštruktúra a životné prostredie: Kompostovanie 
v mikroregióne Rajecká dolina, Úprava vodných tokov 
a protipovodňové opatrenia, Úprava verejných priestran-
stiev a sídelná zeleň, Zdravé mesto, Riešenie dopravnej 
situácie v meste

2. Ľudské zdroje: Rekonštrukcia školských a predškol-
ských zariadení, Celoživotné vzdelávanie obyvateľstva, 
Domov dôchodcov v Rajeckých Tepliciach, Rekonštrukcia 
zdravotného strediska, Obnova hasičskej techniky pre 
DHZ a rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice 
3. Podnikateľský sektor: Podpora podnikateľských 
činností
4. Cestovný ruch a voľný čas: Múzeum balneotechniky 
a kúpeľníctva, Rozvoj vzťahov spolupráce a partnerstva, 
Aktívny oddych v Rajeckých Tepliciach, Vybudovanie 
futbalového štadiónu a siete detských a športových 
ihrísk.
Každá z uvedených oblastí obsahuje niekoľko opatrení 
a zámerov, ktorých konečným cieľom je skvalitniť život 
v meste. Financovanie jednotlivých aktivít bude zo štruk-
turálnych fondov EU, vlastných zdrojov a, samozrejme, 
aj prostredníctvom zdrojov partnerov a súkromného 
sektoru, či bankového úveru. 
Veríme, že uvedené vízie sa nám postupne podarí 
naplniť. 

Príprava projektov po vyhlásení výziev z jednotlivých operačných programov

Lekárska služba prvej pomoci
V poslednom čísle Spravodajcu sme vás informovali 
o zmene v poskytovaní služby prvej pomoci. Lekárska 
stanica prvej pomoci (LSSP) sa nachádza v Žiline, jej 
organizátorom je firma MEDIPRAKTIK, s.r.o., 
V. Spanyola 43, 010 01 Žilina, MUDr. Potúčková.
Informáciu o LSSP dopĺňame o telefonický kontakt: 
041/72 33 383, 041/511 03 48 alebo čísla 155 a 112.

Informácie

V tomto roku sa nám podarilo upraviť areál Domova 
Gianny B. Molla. Dvor a záhrada domova vyzerali po 
rokoch rôznych rekonštrukcií skôr ako skládka. Tento 
priestor sa počas letných mesiacov zmenil na nepoznanie. 
V súčasnosti je to naozaj „Priestor pre radosť”. Takto 
totiž nazvala svoj projekt Monika Tretinová z Kamennej 
Poruby, ktorá ho podala v rámci zamestnaneckého progra-
mu spoločnosti TATRA BANKA a.s.

Hlavným cieľom projektu bola úprava záhrady na 
priestor, kde sa deti budú môcť bezpečne hrať. Od au-
gusta sa v záhrade pracovalo. Celá komunita domova 
bola zapojená do vyčistenia a splanírovania terénu. 
Nasledovali stavebné práce – zabetónovanie podkladu 
pod záhradný altánok a pieskovisko. V záhrade sa vy-
sadili okrasné dreviny a  zakúpili lavičky. Pre deti bola 
zakúpená drevená hojdačka so šmýkačkou. Realizáciou 
projektu sa výrazne zvýšila kvalita života klientov v do-
move. Využitím týchto vonkajších priestorov sa zlepší 
a skvalitní práca dobrovoľníkov s deťmi. A v neposled-
nom rade sa úpravou záhrady zvýšila bezpečnosť detí 
pred úrazmi. 

Po ukončení všetkých prác bol zorganizovaný piknik, 
na ktorom sa zúčastnili matky s deťmi z domova, zamest-
nanci, dobrovoľníci i predkladateľka projektu. Po súťažiach 
a hrách deti získali sladkú odmenu.  Bc. Anna Verešová

Čo je nové v neziskovej organizácii Áno pre život ?

Bezplatný prístup na internet 
Mesto Rajecké Teplice ponúka občanom možnosť  

bezplatého pripojenia na internet prostredníctvom WI-FI 
pripojenia. Internetová FREE ZÓNA je vo vstupnej hale 
mestského úradu a na námestí. K bezplatnému „surfova-
niu“ po internete potrebuje notebook alebo mobilný telefón 
podporujúcim WI-FI pripojenie.
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Futbal v meste po jeseni  2007 / 2008.
Muži :

Družstvo hrá v 1. tr. ObFZ  Žilina. Umiestnilo sa na 10. mieste, čo zodpovedá podmienkam, ale hlavne trénovanosti 
družstva. Trénerom družstva je pán Michal Blahušiak. Vedúcim a sponzorom je pán Jaroslav Krkoška. V najťažších 
chvíľach, keď nemal kto hrať, tak aj nastúpil ako hráč.  

Dorast :
Družstvo hrá II. tr. ObFZ Žilina skup. A. Umiestnilo sa na 1. mieste vo svojej skupine a postúpili do baráže o postup do 
1. tr. ObFZ. Dušou a trénerom družstva je pán Miroslav Kollárik, ktorý sa postaral o to, že v TJ máme aj dorast. 

Starší žiaci :
Družstvo hrá III. ligu SsFZ skup. A. Umiestnilo sa  na 4. mieste so stratou 4 bodov na prvého. Najlepším strelcom 
sa stal Róbert Židek s 13. gólmi. Trénerom je pán Juraj Knapec. Ďalej pri družstve pomáhajú: pp. Peter Piala, 
Vladimír Prieložný, Juraj Vandlík... Chlapcom ak nenaprší do nosa, a budú naďalej tvrdo pracovať, sú na najlepšej 
ceste dosiahnuť pre Rajecké Teplice historický futbalový úspech.  

Mladší žiaci :
Družstvo hrá III. ligu SsFZ  skup. A. a tvorí dvojičku so st. žiakmi. Po jesennej časti sa umiestnilo na 2. mieste so 
stratou jedného bodu na prvého. Trénerom družstva je Ján Capko, asistentom Vladimír Kučera. Najlepším strelcom 
je Kristián Štrba so 17 gólmi. Ďalej pri družstve pracujú pp. V. Prieložný, Róbert Židek. Je dôležité, aby chlapci 
vystupňovali svoje úsilie a boli adekvátnou náhradou pre starších žiakov.     
           Predseda TJ, Ján Capko

Zbor CORDIS JESU na Festivale Mariánskej piesne 2007 v Skalitom
Festival Mariánskej piesne píše svoju históriu od roku 2005. Stretávajú sa na ňom spevácke zbory z viacerých 

miest, aby vzdali úctu Patrónke Slovenska a osviežili dušu počúvajúcich v duchu hesla „Kto v chráme spieva, 
dvakrát sa modlí“.

Tretí ročník festivalu otvoril domáci zbor dospelých zo Skalitého pod vedením pani Anny Rovňanovej. Program 
pokračoval vystúpením mládežníckeho zboru MAKABI z Krásna nad Kysucou, ktorý existuje už úctyhodných 20 
rokov. Po nich sa predstavil miešaný zbor dospelých z poľskej Rajcze. Na heligónkach zahrali členovia ľudovo-
-umeleckej skupiny Kysucký prameň pod vedením pána Jozefa Smolku. Na podujatí vystúpili aj mládežníci zo 
Skalitého, ktorí figurujú pod názvom PIACERE. 

Vyvrcholením prehliadky bol miešaný zbor CORDIS JESU (Srdce Ježišovo) z Rajeckých Teplíc. Vznikol v roku 
2003 z iniciatívy veriacich, ktorí chceli spevom spríjemniť Vianočné sviatky v rovnomennom kostole Božského 
Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Ich vznik pod-
poril kaplán Peter Michalov, ktorý teraz pôsobí v Skalitom. 
Spoločný ušľachtilý záujem dokáže spojiť ľudí od 25 do 
70 rokov. Vo svojom repertoári majú skladby domácich aj 
zahraničných interpretov. Spievajú po slovensky, ale i po 
latinsky. Zbormajsterkou a zároveň organistkou je pani 
Miroslava Dolinayová. O spevákoch nám prezradila: „Je 
to z ich strany častokrát veľká obeť a zo strany rodín spe-
vákov zas veľká tolerancia, pretože najmä počas sviatkov 
sa zúčastňujú rôznych vystúpení, aby ich potešili a pomohli 
im priblížiť sa k Bohu.“

Všetkým, ktorí prinášajú do života radosť spevom, 
ďakujeme a prajeme veľa tvorivých síl a energie do 
ďalšej práce.

Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

VI. výročie posviacky farského kostola v Rajeckých Tepliciach
24. 11. 2008 si veriaci občania pripomenuli VI. výročie posviacky farského kostola Božského Srdca Ježišovho 

v Rajeckých Tepliciach, jeho Em. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom. Po slávnostnej sv. omši, na ktorej 
vystúpil spevácky zbor Cordis Jesu, sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta, miestnych duchovných a hostí, ktorí 
si pripomenuli priebeh a realizáciu tohto projektu.

V kostole je aj kaplnka sv. Gianny Beretta Molla, ktorej spomienku si pripomíname 24. decembra.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o toto dielo. Tým, ktorí sú medzi nami i tým, ktorí 

nás už opustili. Kto si myslí, že môže pomôcť udržiavať tento chrám, buďme takto nápomocní aj v budúcnosti.
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 Informácie 

Vianočné priania niekoľkých organizácií pôsobiacich na území mesta

Tak ako za oblokom sniežik padá
– nech na váš stôl si šťastie sadá.
Zabudnite na bôle a starosti,
prežite Vianoce aj nový rok 
v láske a radosti.
Všetkým v našom meste prajú
členky Únie žien
Mgr. Viera Vitková - predsedníčka 

Želám všetkým spoluobčanom
pokojné vianočné sviatky,
dobré zdravie, aby boli šťastní, 
šťastie rozdávali, žili pre radosť 
a stihli všetko pre život.
Rok 2008 nech prinesie novú silu 
i novú nádej a príjemné, 
priateľské stretnutia.
Eliška Smiešková – predsedníčka 
Senior klubu

Dobrovoľný hasičský zbor 
praje všetkým občanom 
pokojné vianočné sviatky,
plné zdravia, šťastia a lásky,
aby sme my hasiči nemuseli cez
vianočné sviatky, ale aj počas 
nasledujúceho roka zasahovať
či už pri požiari, 
alebo živelnej  pohrome. 
Milan Remenec – predseda DHZ

Všetko krásne v novom roku 
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia 
nech sa všetky plány zdaria,
vinšujem Vám na Nový rok, 
čo vždy ľudia vravia,
lebo je to najlepšie: 
„pokoj, lásku, zdravie”
to Vám praje v tejto chvíli. 
Ján Capko – predseda TJ

Mesiac úcty k starším
V októbri sa už pravidelne v našom meste stretávame s našimi seni-
ormi. Tak to bolo aj vo štvrtok 11. októbra 2007, keď sa stretli seniori 
nad 70 rokov s primátorom, poslancami a zamestnancami mestského 
úradu. Slávnostný program začal sv. omšou v kostole Božského Srdca  
Ježišovho a pokračoval vo veľkej sále MsÚ programom detí z materskej 
školy a žiakov základnej školy. V spoločenskej časti mali účastníci mož-
nosť porozprávať sa, zaspievať si, ale aj zatancovať pri dobrej hudbe. 
Stretnutie bolo symbolickým vyjadrením vďaky a úcty za celoživotnú 
prácu našim starším spoluobčanom.


