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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 2, máj 2012

Schválený 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. 

Uprostred Rajeckých Teplíc, oproti 
Rajeckému jazierku, stojí budova, 
ktorá vznikla rozsiahlou rekonštruk-
ciou Hotela Encián. Fasády zmoder-
nizovanej budovy poskytli veľkorysé 
maliarske plátno akademickej ma-
liarke Daniele Krajčovej. Rajecké 
Teplice obohatila nová dominanta 
vyjadrujúca radosť zo života, plná 
fantázie, farebného sveta prírody, 
mysterióznych zvierat a postáv, do-
plnená originálnou keramikou, ktorá 
po západe slnka osvetlí celé dielo. 
Neoddeliteľnou súčasťou objektu sú 
kované zábradlia a ďalšie výrobky 
z dielne umeleckého kováča Alojza 
Michela. Vráťme sa však na chvíľu 
v čase a pripomeňme si históriu ho-
tela.                Pokračovanie na str. 7

Encián – hotel ako umelecké dielo

Rajecké Teplice - Ľudská dôs-
tojnosť, 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 organizá-
tormi 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 

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 
Rajecké Teplice predstavuje 20% 
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 monito-

rovať námestie a a jeho okolie. 
Inštalovaných bude 6 ks kamier so 
záznamom. Veríme, že realizácia 
tohto projektu prispeje k predchá-
dzaniu páchania trestnej činnosti 
a vytváraniu antikriminogénnych 
podmienok v našom meste.  - mz -

V Rajeckých Tepliciach opäť bilo srdce kultúry života
stále snaží vedecko-populárnym 
spôsobom približovať rôzne pohľa-
dy na ochranu života. Tento raz sme 
hovorili o posledných dňoch života 
človeka, o paliatívnej starostlivosti, 
o hospicoch, ale aj o eutanázii,“ pri-
blížil výkonný riaditeľ Fóra života, 
o.z. Marek Michalčík. Záštitu nad 
podujatím, ktoré sa koná v súvis-
losti s 25. marcom - Dňom počaté-
ho dieťaťa, prevzala europoslankyňa 

Anna Záborská a primátor Rajeckých 
Teplíc Peter Dobeš.
                      Pokračovanie na str. 4
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IX. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Osvetlenie 
multifunkčného ihriska

Žiadosť o dotáciu s názvom 
„Osvetlenie multifunkčného ih-
riska“, ktorá bola podaná k 31. 
októbru 2011 v rámci Výzvy č. XI 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra SR bola schválená na reali-
záciu s výškou dotácie 3000,- EUR. 
Vlastný vklad Mesta Rajecké Teplice 
bude predstavovať 5 %. 
V rámci tohto projektu bude vybu-
dované osvetlenie multifunkčného 
ihriska v areáli za Základnou školou 
v Rajeckých Tepliciach. Zámerom 
projektu je vytvorenie podmienok 
pre mimoškolské športové aktivity 
mladistvých, ktoré im poskytnú dosta-
točný podnet na zmysluplné trávenie 
voľného času využívaním športoviska 
aj za zníženej viditeľnosti v jesenných 
a zimných mesiacoch.             - mz -

„300 m pre spoločný cieľ“
Mesto Rajecké Teplice realizuje v rámci Operačného programu 
Cezhraničná spolupráca PL-SK 2007 - 2013 projekt „300 m pre spo-
ločný cieľ“. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výš-
ke 85 % a zo štátneho rozpočtu vo výške 10 %. 
Mesto Rajecké Teplice projekt spolufinancuje vo 
výške 5 %. Celková výška nákladov na projekt je 
29 610,00 EUR, výška nenávratného finančného 
príspevku je 25 168,50 EUR. 
V realizácii projektu nás čaká 

záverečná fáza, kedy sa na stavbe uskutočnia posled-
né úpravy trate a jej okolia. 
Záverečnou aktivitou projektu sú medzinárodné pre-
teky za účasti partnera projektu, ktoré sa uskutočnia 
v sobotu 12. mája 2012.                                   - mz -

Dňa 22.3.2012 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach, ktoré malo na programe viacero bodov. Okrem iných, 
to bola ročná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 a  záve-
rečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2011.

Ďalším bodom bolo doplnenie VZN č. 68 článkom o poplatkoch za reklamu, 
informatívna správa o podaní žiadosti na kamerový systém, správa o činnosti 
OZ Kultúra, informácia o priebehu a výsledku volieb do NR SR 2012, informá-
cia o realizácii zimnej údržby v meste ako aj stanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu mesta za rok 2011.

Kompletné znenie uznesení z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: 
www.rajecke-teplice.sk

Každý, kto zbierku podporil, konal humánny čin!
Deň narcisov je tiež príležitosťou šíriť informovanosť 
o prevencii a rizikových faktoroch onkologických ocho-
rení. Prečítajte si, čo nám radí Európsky kódex proti 
rakovine: 
1.  Nefajčite. 
2.  Vyhýbajte sa obezite, obmedzte sladkosti. 
3.  Obmedzte konzumáciu údenín aj mäsa. 
4.  Jedzte denne surovú zeleninu a ovocie – viac dru-

hov. 
5.  Denne vykonajte nejakú telesnú činnosť so značným 

výdajom energie. 
6.  Myslite pozitívne, nestresujte sa. 

DEŇ NARCISOV
V piatok 13. apríla 2012 – prizdobení kvetom narcisu – prispievali občania na Slovensku už 16. krát do verejnej 
finančnej zbierky, organizovanej Ligou proti rakovine SR. Od roku 2001 zbierku v našom meste zabezpečuje 
aj ZO Únie žien Slovenska v spolupráci s miestnou ZŠ. Tento rok sa vyzbierala suma 840 EUR. Vyzbierané 
peniaze sa používajú na podporu výskumu, vývoj nových liečiv, obnovu prístrojového vybavenia onkologic-
kých pacientov, programy informovania verejnosti. 

7.  Nepite tvrdý alkohol, alebo aspoň obmedzte príjem. 
8.  Nevystavujte sa nadmernému slnečnému žiareniu, 

používajte ochranné krémy, slnečné okuliare. 
9.   Zúčastňujte sa na preventívnych prehliadkach (ma-

mograf, gynekológ, urológ) – sú plne hradené pois-
ťovňou. 

10. Vyhľadajte bezodkladne lekára, keď na sebe zistíte 
varovné príznaky (hrčku, ranu, ktorá sa nehojí, dlho-
trvajúci kašeľ, zachrípnutie, zmeny pri vyprázdňovaní 
stolice, moču, chudnutie). 

Zdravie je aj v našich rukách – chráňme si ho!   
  ZO Únie žien Slovenska

   Mgr. V. Viteková 

Oznam
Mesto Rajecké Teplice oznamuje 
občanom Rajeckých Teplíc a Po-
luvsia, že vývoz komunálneho 
odpadu od 15. mája 2012 do 15. 
septembra 2012 bude každý týž-
deň pravidelne vo štvrtok. Plastové 
obaly (PET obaly) sa zberajú pra-
videlne posledný pracovný deň 
v mesiaci.                             - pp -



– 3 – www.rajecke-teplice.sk

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

SPRÁVA o realizácii zimnej údržby 
v Meste Rajecké Teplice za rok 2011 – 2012

Zimná údržba v Meste Rajecké Teplice sa vykonávala v zmysle Smernice 
č. 1/2009 – Operačný plán zimnej údržby, ktorá bola schválená Mestským 
zastupiteľstvom Rajecké Teplice dňa 10. 12. 2009. 

Zimnú údržbu vyhlasoval a ukončoval primátor Mesta Rajecké Teplice 
podľa predpokladaného počasia. Po vyhlásení zimnú údržbu riadil dispečer 
zimnej údržby, ktorý podľa potreby vysielal pracovníkov zimnej služby do 
terénu na jednotlivých strojoch - Traktor, UNC, Starjet, ktorí zabezpečovali 
zjazdnosť 35 km miestnych komunikácií a 5 km chodníkov + parkoviská na 
námestí, autobusovú stanicu, autobusové zastávky, cintoríny, materské školy 
a základnú školu.

V roku 2011 bola zahájená zimná údržba dňom 10. 12. 2011 a ukončená 
dňom 12. 12. 2011. Z dôvodu vývoja nepriaznivého počasia bola zimná údržba 
ďalej zahájená 17. 12. 2011 a trvala do 6. 3. 2012.

Za účelom zjazdnosti miestnych komunikácií a chodníkov bol počas zimnej 
údržby použitý posypový materiál  - dolomitné kamenivo frakcie 4/8 v celkovom 
množstve 140 ton v hodnote 1.050,- EUR a pohonné hmoty nafta + benzín 
v hodnote 3.500,- EUR. Pri vykonávaní zimnej údržby bolo odpracovaných  
250 nadčasových hodín. Postup odhŕňania jednotlivých ulíc sa zabezpečoval 
v zmysle rozpisu, ktorý je prílohou smernice č. 1.

Čistenie po zimnej údržbe: 
Bolo zahájené 13. 3. 2012 a začínalo sa od Farskej ulice a autobusového 

nástupišťa. Pokračovalo na ul. Rajecká cesta, námestie, Školská ul., Kuneradská, 
Pri Bystričke, Lúčna, Lúčky, 1. mája, Súľovského, Štefánikova, Partizánska, 
Veterná, Kvetná, Slnečná, 30. apríla, Poľná, Osloboditeľov, Zábrežná, Zátočná, 
Za dielom, Gabčíkova, Riečna a miestna časť Poluvsie. Čistenie sa realizovalo 
ručne 5 stálymi pracovníkmi + 7 brigádnikmi a strojným zariadením – Traktor 
+ metla, starjet + metla, UNC, auto Expert + prívesný vozík. Pozberaný posyp 
sa využil na cestičku v lipovej aleji, na parkovisko Lesná ul. a zásyp výtlkov 
na miestnych komunikáciách. Čistenie po zimnej údržbe bolo ukončené 30. 3. 
2012.                                                                  Štefan Pagáč, vedúci OTS

Názov podujatia Termín podujatia Miesto konania
Deň matiek máj 2012 Mestský úrad Rajecké Teplice
Stavanie a váľanie mája máj 2012 Námestie SNP
Bikrosové preteky 12. máj 2012 Bikrosová dráha RT
Medzinárodný deň detí jún 2012 Mesto Rajecké Teplice
Cyklo maratón jún 2012 Námestie SNP
Euro Musette a Golden Tango 6. - 7. jún 2012 Mestský úrad Rajecké Teplice
Únia miest Slovenska - konferencia 15. jún 2012 Mestský úrad Rajecké Teplice
SLK a. s. – konferencia 22. jún 2012 Mestský úrad Rajecké Teplice
Tenisový turnaj jún 2012 Tenisové kurty SLK
Kultúrne leto 2012 jún, júl, august, september Rôzne miesta RT
Hody Rajecké Teplice 16. - 17. jún 2012 Mesto Rajecké Teplice
Hody Poluvsie 4. - 5. 7. 2012 KD Poluvsie
Cyklo 24 7. - 8. júl 2012 Dolina Medzihorská
Letné slávnosti 21. - 22. júl 2012 Námestie SNP
Cyklsitické cestné kritérium 25. 8. 2012 Mesto Rajecké Teplice
Včelárska nedeľa 2. september 2012 Námestie SNP
Mesiac úcty k starším október 2012 Mestský úrad Rajecké Teplice
Stretnutie s Mikulášom a Vianočné trhy   december 2012 Mesto Rajecké Teplice

Čo nás čaká v roku 2012

Občianske združenie Kultúra pozýva 
záujemcov na remeselné kurzy

V máji organizujeme kurz Práca so 
šúpolím – výroba bábik a figúrok 
z kukuričného šúpolia. Kurz sa bude 
konať dňa 19. 5. 2012 (sobota) od 
9.00 do 15.00 hod v Komunitnom 
centre Rajecké Teplice, poplatok 
20,- Eur. Bližšie informácie na tel. 
0903/566846, www.ozkultura.sk, 
ozkultura@nextra.sk

110 rokov premien Rajeckých Teplíc
(1880 - 1990) – Výstava

Hotel Skalka v spolupráci s Mestom 
Rajecké Teplice pripravuje v mesiaci 
júl výstavu výberu tých najkrajších 
historických pohľadníc zo súkrom-
nej zbierky nášho rodáka p. Jozefa 
Remenca, ktoré budú doplnené  o do-
bové fotografie. Otvorenie výstavy 
bude včas zverejnené.             - lg -

Informácie
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                                                                       Okrsok 1                      Okrsok 2                   Okrsok 3                    Celkom 
                                                         Počet      v  %                 Počet     v %               Počet    v %            Počet      v  %
Počet voličov zapísaných na zoznam 912 100,00  867 100,00  483 100,00  2 262 100,00 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 701 76,86  669 77,16  375 77,64  1 745 77,14 
Počet platných odovzdaných hlasov 681 74,67  659 76,01  361 74,74  1 701 75,20 
         
Por. Počet platných hlasov                     Okrsok 1                          Okrsok 2                  Okrsok 3                     Celkom 
 pre každú politickú stranu            Počet     v  %                 Počet     v %              Počet      v %            Počet       v %  
1 11 - SMER 346 50,81  294 44,61  223 61,77  863 50,73 
2 2 - KDH 72 10,57  124 18,82  14 3,88  210 12,35 
3 5 - OĽ a NO 78 11,45  73 11,08  21 5,82  172 10,11 
4 4 - SNS 35 5,14  52 7,89  46 12,74  133 7,82 
5 6 - SaS 51 7,49  30 4,55  24 6,65  105 6,17 
6 22 - SDKÚ-DS 48 7,05  29 4,40  8 2,22  85 5,00 
7 16 - MOST - HÍD 19 2,79  10 1,52  2 0,55  31 1,82 
8 12 - Zmena zdola, DÚ 7 1,03  9 1,37  5 1,39  21 1,23 
9 17 - 99  - občiansky hlas 4 0,59  7 1,06  6 1,66  17 1,00 
10 10 - ĽS Naše Slovensko 5 0,73  10 1,52  1 0,28  16 0,94 
11 13 - NaS - naša strana 2 0,29  8 1,21  3 0,83  13 0,76 
12 25 - SS slovo Nory Mojsejovej 3 0,44  4 0,61  1 0,28  8 0,47 
13 1 - Zelení 1 0,15  1 0,15  2 0,55  4 0,24 
14 7 - PaS 1 0,15  3 0,46    0,00  4 0,24 
15 9 - Strana zelených 2 0,29  2 0,30    0,00  4 0,24 
16 18 - HZDS 1 0,15  1 0,15  2 0,55  4 0,24 
17 26 - Strana živnostníkov Slov. 3 0,44    0,00  1 0,28  4 0,24 
18 14 - KSS 1 0,15  2 0,30    0,00  3 0,18 
19 20 - Robíme to pre deti 1 0,15    0,00  1 0,28  2 0,12 
20 21 - OĽ 1 0,15    0,00  1 0,28  2 0,12 
21 3 - SDĽ   0,00    0,00    0,00  0 0,00 
22 8 - Náš kraj   0,00    0,00    0,00  0 0,00 
23 15 - Strana Rómskej únie   0,00    0,00    0,00  0 0,00 
24 19 - Strana + 1 hlas   0,00    0,00    0,00  0 0,00 
25 23 - Strana občanov Slovenska   0,00    0,00    0,00  0 0,00 
26 24 - SMK   0,00    0,00    0,00  0 0,00 

Voľby 2012 Rajecké Teplice

Pokračovanie zo str. 1 
Prvý deň konferencie otvoril taliansky politik Luca 

Volonte, ktorý hovoril o politických skúsenostiach s 
ochranou pred eutanáziou. Lekár Jozef Glasa účastní-
kom konferencie priblížil medicínsku terminulógiu a etiku 
starostlivosti o pacienta v terminálnom štádiu choroby. 
„Žijeme v dobe, ktorá je charakteristická neúctou k slo-
vu, k devalvácii slova. Táto skutočnosť je ovocím, ale 
aj prostriedkom kultúry smrti, ktorá má svoj vlastný, nič-
nehovoriaci, 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 starostli-
vosti 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 priho-
voril, 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 kategó-
rii Slovenská osobnosť cenu získala Alica Válkyová, 
ktorá v Bardejovskej Novej Vsi založila prvý hospic 
na Slovensku. 

Ako zahraničná osobnosť bola ocenená zaklada-
teľka hospicového hnutia v Českej republike Marie 
Svatošová. Za organizáciu si cenu prevzala Rodina 
Nepoškvrnenej.

Význam konferencie zhrnula predsedníčka Fóra ži-
vota Marcela Dobešová: „Je potrebné stále zdôrazňovať 
a 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.“

Informácie

V Rajeckých Tepliciach opäť bilo srdce kultúry života
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Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje 
náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, 
mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, 
fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom 
– mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným 
tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je 
dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je 
riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011, musia 
byť dodatočne označení transpondérom – mikročipom.

 Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účin-
nosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 
Z. z.“), t.j. pred 1. 11. 2011, sa vzťahuje dvojročné prechod-
né obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 
Z.z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 
30. septembra 2013, musia byť psy, mačky alebo fretky 
označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. 
Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, 
prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto 
prechodné obdobie nevzťahuje.  Aplikáciu transpondéra 

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat po 1. novembri 2011 
– mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je 
aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou 
veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru 
– mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati. 
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vede-
né v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len 
„CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý 
vykonal identifikáciu zvieraťa. Spoločenské zviera, ktoré 
bolo identifikované transpondérom – mikročipom resp. 
tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z.  a nie 
je registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do 
CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti 
besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii. Štátna vete-
rinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila 
počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods. 2 písm. 
55 u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu 
pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk 
prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej 
republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..

Celý článok nájdete na www.rajecke-teplice.sk.

Aká je to vôňa? Taká .... ako doma. Sladká vôňa 
chlebová – to je vôňa domova. Ovečky, pes, drevené 
domčeky, studňa ako kedysi na rumpál a čerstvo upeče-
né buchty lekvárové, tvarohové, čučoriedkové. Voňavý 
chlebík, syr, korbáče, žinčica a pekné posedenie v prí-
jemnom prostredí „Krajinky“ pri Ružomberku. Nakúpili 
sme si a pokračovali do Liptovského Mikuláša. V Galérii 
P. M. Bohúňa nás vítali kresby a maľby tých najmenších 
umelcov – detí. Boli sme nadšení obrazom Benku, Mallého, 
Medveckej, Hanulu, Hložníka, Fullu už v modernejšom 
štýle, ale všetko krásne a veľmi cenné. Mať tak jeden, 
sme boháči – ale tú krásu možno len obdivovať, lebo je 
to bohatstvo pre všetkých. Prechádzka mestom a ideme 
do Múzea jaskyniarstva. „V temnote ticha jagá sa kvapka 
vody. Na tenkom brčku znaku života ospalo zavesená.“ 
Storočia – tisícročia, tvorila kvapka tú nádheru, ktorá je 
ukrytá v jaskyniach. My ju len nemo a s veľkou pokorou 
k sile prírody obdivujeme. Pekný bol pohľad zo Žiarskej 
doliny na štíty Tatier. Dobre padlo občerstvenie v penzióne 
u Zuzky. Ideme domov. Lúčime sa s týmto pekným krajom 
a pohľadom na šíru hladinu Liptovskej Mary.

Nitra – hrad, chrám sv. Emeráma – pomenovanie 
pochádza z Nemecka. Sprevádza nás brat Ivan, aj do 
výklenku sa postaví a spieva, aby sme počuli vynikajúcu 
akustiku. Malá pamätná galéria, kde sú tabule s menami 
významných cirkevných hodnostárov. Posledná z nich pat-
rí Msgre. ThDr. Jozefovi Tisovi. V podzemí obdivujeme 
umeleckú prácu zlatníkov, razičov dukátov a iných platidiel. 
Nádhera, bohatstvo a kus umeleckej práce na kalichoch, 
krížoch, prsteňoch, monštranciach. Zvlášť nás zaujala tá 
darovaná zo zatopenej obce Riečnica. Pokračujeme na 
kalváriu, seminár misionárov SVD (Spoločnosť božieho 

Vôňa domova
slova). Sprevádza nás Kamil, v sobotu má vysviacku 
a potom odchádza do Afriky. Ťažké poslanie – reč, zvyky, 
naučiť domorodcov stavať, čítať, písať, starať sa o zdravie 
a až potom plniť to: „Choďte a šírte evanjelijum do celého 
sveta.“ Vzácne sú aj predmety v zbierke seminára. Sú to 
veci, aj zvieratá žijúce v ďalekých krajinách, kde pôsobia 
naši misionári - India, Papua, Južná Amerika, Timor, 
ostrovy v Tichomorí a iné.

Cestou domov sme sa zastavili pod hradom Beckov, 
kde sme si pripomenuli trochu z jeho histórie. Občerstvenie 
v motoreste a tešíme sa domov. Deň matiek sme si pripo-
menuli u Hanky na Múdrom grunte – bolo veselo. Krásu 
prírody nám pripomenul Šútovský vodopád a výlet na Kľak. 
Spomínali sme na nášho kňaza p. Šadláka pri omši v Ra-
jeckej Lesnej. Spoločné stretnutie – úcta k starším, u pani 
starostky v Konskej. Rozlúčka s rokom 2011 v peknom 
prostredí Hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach. V stredu, 
8. februára 2012, si na výlety aj spoločné stretnutia spo-
mínali členovia „Nádeje“ z Rajeckých Teplíc a okolia 
v „Kleopatre“ u Milana v Kamennej Porube. Bolo nám 
u vás dobre. Popri výbornom jedle sme pozorne počúvali 
ako sa chrániť pred šikovnými zlodejmi a podvodníkmi. 
O podvodoch na senioroch a aj bezpečnosti na cestách 
nás odbornou a zaujímavou prednáškou oboznámila kpt. 
Ing. Soňa Vinková z PZ v Žiline. „Boli ste skvelá, veď sme 
ani nemukli a to nás bolo 61. Tie reflexné pásky si našije-
me a nikomu cudziemu neotvoríme.” Ešte pár slov čo nás 
čaká v tomto roku a odchádzame. Tešíme sa na stretnutie 
s jubilantami v Talismane.

Aká je to vôňa, ktorou domov vonia? Taká čo sa 
nikdy neminie, ako sladké srdce mamine.

           Jarmila Koššová, za „Nádej“ Rajecké Teplice   
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Ideu zorganizovať turnaj mal p. Kor-
nel Šupka s nadšencami stolného 
tenisu. Zmysluplné využite prázdni-
nového času ocenili nielen rodičia, 
ale aj tréneri stolného tenisu.
Dúfajme, že sa 1. ročníka turnaja stane 
tradícia, ktorá bude mať svoje miesto 
v kalendári jarných prázdnin.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
Starší žiaci: 1. miesto Jakub Kšiňan, 
2. miesto Ondrej Štefanica, 3. miesto 
Jakub Majtaník
Staršie žiačky: 1. miesto Dagmar 
Hauerová, 2. miesto Petra Kasmanová, 
3. miesto Daniela Lišková
Mladší žiaci a žiačky: 1. miesto Natália 

Od novembra 2011 realizuje orga-
nizácia projekt s názvom “Sociálne 
znevýhodnení ľudia potrebujú 
rovnaké príležitosti“, ktorý je pod-
porený z Nadačného fondu Telekom 
pri Nadácii Intenda.
Jeho cieľom je poskytnúť účastní-
kom informácie z oblasti informač-
ných technológií a pomôcť im získať 
schopnosti a zručnosti potrebné pri 
práci s počítačom, čo by im malo 
uľahčiť hľadanie vhodného zamest-
nania. Je určený klientkam zariadenia 
núdzového bývania Domova Gianny 
B. Mollovej, matkám na materskej 

Vás pozýva na

J A R N Ú   B U R Z U
šatstva, kníh a učebníc,

športových potrieb, hračiek
KOMUNITNÉ CENTRUM DOMČEK

Rajecké Teplice (oproti kostolu)

11. 5. 2012  Z B E R
čistých a funkčných vecí
od 15.00 do 19.00 hod

12. - 13. 5. 2012  P R E D A J
piatok od 15.00 do 19.00 hod
sobota od 09.00 do 15.00 hod

Nevyzdvihnuté a darované veci
budú odovzdané na charitu.

Ďakujeme všetkým darcom burzy 
z roku 2011, oblečenie bolo 

odovzdané Diecéznej charite Žilina.

Informácie: 0903/566846 
ozkultura@nextra.sk

www.ozkultura.sk

LETNÝ ZÁŽITKOVÝ 
TÁBOR CVČ RT

Centrum voľného času v Rajeckých 
Tepliciach pripravuje počas letných 
prázdnin tábor pre deti vo veku od 7 
do 13 rokov zameraný na zážitkové 
aktivity – divadlo, remeselné dielne, 
šport a životné prostredie.
Letný prímestský tábor s podtitulom 
„Moje letné dobrodružstvo“ bude-
me realizovať v dvoch týždňových 
turnusoch. Program budú zabezpe-
čovať skúsení lektori – študenti VŠ 
z pedagogických a sociálno-psycho-
logických odborov.
Termíny a cena tábora:
1. termín:   2. 7. – 6. 7. 2012
cena pre člena CVČ 30,- eur, pre 
nečlena 35,- eur
2. termín:  9. 7. – 13. 7. 2012
cena pre člena CVČ 30,- eur, pre 
nečlena 35,- eur. 
V cene je zahrnutý: obed, pitný režim, 
olovrant, poistenie, pedagogický dozor 
a materiál.
Prihlášky sú k dispozícii v kancelá-
rii CVČ RT a na www.cvc-rt.sk.
Termín odovzdania prihlášok (kance-
lária CVČ) je najneskôr do 15. júna 
2012. Bližšie info: www.cvc-rt.sk, 
kontakt 0917 432 331.

Stolnotenisový turnaj
Počas jarných prázdnin Centrum voľného času a mesto Rajecké Teplice 
zorganizovalo 6. marca 2012 stolnotenisový turnaj žiakov Rajeckej doliny, 
ktorého sa zúčastnilo 57 súťažiacich v rôznych vekových kategóriách.

Divinská, 2. miesto Vojtasová Patrícia, 
3. miesto Vladimír Komorovský
PRÍPRAVKA
1. miesto Matej Jankech
2. miesto Barbora Kolenčíková
3. miesto Daniela Remišová
Pozn. red.: Primátor mesta RNDr. 
Peter Dobeš odovzdal p. Kornelovi 
Šupkovi plaketu – poďakovanie za 
celoživotnú prácu so športovou mlá-
dežou a vzornú reprezentáciu mesta 
Rajecké Teplice. Zo zdravotných dô-
vodov prevzala plaketu jeho dcéra 
Marta Lišková. 
Kornel za celý mestský úrad Ti ďa-
kujeme – odpočívaj v pokoji.

Aj sociálne znevýhodnení ľudia
potrebujú rovnaké príležitosti

Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach 
už od roku 1998 pomáha ľuďom so sociálnym znevýhodnením. Okrem 
poskytovania sociálnych služieb a odborného poradenstva poskytuje 
týmto ľuďom aj vzdelávanie za účelom zvyšovania ich šancí na trhu 
práce i v spoločnosti.

dovolenke i nezamestnaným ľuďom 
z Rajeckého regiónu. V rámci projektu 
sme vybavili novú počítačovú učebňu 
s troma PC zostavami. 
Projekt sa blíži ku koncu, v súčasnosti 
realizujeme už druhý blok kurzu PC  
pre tri skupiny po 4 účastníkov. 
V každom bloku účastníci kurzu PC 
absolvovali aj výcvik komunikačných 
zručností. O kurzy bol veľký záujem, 
zúčastnili sa ho aj občania / ženy 
z Rajeckých Teplíc. Vo výcvikoch 
budeme pokračovať aj po ukončení 
projektu.
   Anna Verešová, Áno pre život n.o.

Súťaž v knižnici
Mestská knižnica Rajecké Teplice 1. marca 2012 vypísala súťaž o najkrajšie 
vymaľovaný obrázok. Súťaže sa zúčastnilo 18 detí. Najkrajšie vymaľované 
obrázky sme vybrali od týchto detí: Marek Dolinaj, Ema Valientová, Kajka 
Podhanyiová. Ceny si môžu vyzdvihnúť v knižnici. Ďakujeme aj ostatným 
deťom za účasť.
Tiež chceme informovať, že v mesiaci marec boli navštíviť Mestskú knižnicu 
deti 1. až 4. ročníka zo Základnej školy Rajecké Teplice spolu s pani učiteľ-
kami. Deti sme poinformovali o knižničnom poriadku, ako sa majú ku knihám 
správať. Tiež im ďakujeme za spoločne namaľovaný plagát. Veľmi sme 
sa potešili.                                                                                             - eo -

Informácie
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Encián začal písať svoje dejiny 
v dvadsiatych rokoch minulého storo-
čia, kedy pán Ludevít Stanek  postavil 
na brehu jazera reštauráciu. Dal jej 
meno Szász, čo je preklad jeho mena 
do maďarčiny. Po jeho smrti prevzal 
prosperujúcu reštauráciu pán Redlich 
a objekt dostal svoj súčasný názov. 

Nový vzhľad dostal podnik dostav-
bou v čase vojny. Neskôr Slovenská 
sporiteľňa dobudovala ubytovacie 
priestory. Po druhej svetovej vojne 
bol vedením hotela poverený pán 
Hrehor Slamka. Po zmenách politic-
kých pomerov v roku 1948 prevzal 
hotel Komunálny podnik Rajecké 
Teplice, neskôr Rajec. Po roku 1989, 
po reštitúcii, viedli hotel potomkovia 
pôvodných majiteľov.

Encián bol od  začiatku miestom 
stretávania sa obyvateľov a návštev-
níkov Rajeckých Teplíc. Pamätníci by 
vedeli rozprávať o pianistovi v rohu 
miestnosti, o tanečných zábavách 
a atmosfére večerných posedení 
pri hudbe na terase, o svadbách a 
spoločenských podujatiach, ktoré sa 
tu uskutočnili. Hotel nebol len reštau-

Encián – hotel ako umelecké dielo (pokračovanie zo str. 1)

Informácie

račným zariadením, ale často i kultúr-
no-spoločenským centrom.

V roku 2005 odkúpil podnik súčas-
ný majiteľ. Mohla sa tak začať najroz-
siahlejšia rekonštrukcia v histórii hotela 
Encián. Už prvá obhliadka potvrdila po-
trebu kompletnej prestavby. Snahou 
majiteľa bolo zachovať základné rysy 
budovy v pôvodnom secesnom duchu 
a zároveň ozvláštniť objekt originálnymi 
prvkami. Celá rekonštrukcia bola za-
hájená v roku 2005 a ukončená v roku 
2011. V prvej etape sa riešila izolácia 
objektu proti spodnej vode, prehĺbenie 
a rozšírenie suterénnych priestorov, 
kompletná výmena strechy, krovu 
a podláh. Miernym zvýšením novej 
strechy vzniklo ubytovacie podkrovie. 
Encián tak poskytuje ubytovanie na 
prvom a druhom poschodí v moder-
ne zariadených izbách s kompletným 
vybavením. Reštaurácia viac menej 
kopíruje pôdorys pôvodnej. Rozmerovo 
bol ponechaný tiež salón na pravej stra-
ne. Vľavo pribudol malý salón. Všetky 
priestory dostali nové omietky, dubové 
a smrekové obklady, nábytok vyhoto-
vený na mieru. V suteréne vznikla nová 
štýlová vináreň. Zároveň s rekonštruk-
ciou budovy sa konala aj prestavba te-
rasy a vonkajších priestorov. Pôvodná 
krytá terasa dostala z dôvodu lepšieho 
presvetlenia vnútorných priestorov reš-
taurácie a architektonického zámeru 
novú podobu.

Celý objekt dostal novú zateplenú 
fasádu. V jej strede, nad hlavným vstu-

pom, našli svoje miesto hodiny s prie-
merom viac ako jeden meter, riadené 
satelitným signálom a vyrobené morav-
skými hodinármi. Dokončením fasády 
v roku 2008 mohla začať svoju prácu 
akademická maliarka Daniela Krajčová  
a umelecký kováč Alojz Michel. Keďže 
maliarka dostala od majiteľa voľnú ruku, 
mohla pustiť uzdu svojej fantázii. Jej 
cieľom bolo, aby dielo pôsobilo čo 
najviac pozitívne. Jednotlivé steny, 
ktoré spolu tvoria celok, založila na 
farebnosti a harmonickej kompozícii 
vyjadrujúcej oslavu života. Nájdete 
tam prvky z prírody a živočíšnej ríše, 
ľudské postavy a anjela, ktorý začína 
aj uzatvára celý dej. Tvary a formy 
na seba nadväzujú. Zábradlia, okná, 
dvere, striešky a ďalšie prvky autorka 
zapojila do celkovej kompozície a vý-
znamu. Maľbu doplnila o keramické 
reliéfy a svietidlá, ktoré ju ozvláštňujú 
a dodávajú jej priestornosť. Snahou 
bolo,  aby dielo pôsobilo veselo a hravo, 
aby  pohľad naň  vyvolal príjemné poci-
ty. V interiéri autorka umiestnila ďalšie 
keramické prvky, napríklad očíslovanie 
miestností, ale tiež obrazy na izbách 
a ďalšie prvky. Celý hotel tak dýcha 
jej tvorbou. Nakoľko na maľbu bola 
použitá špeciálna technika, podobná 
mexickým „ muráles“ a pracovať mohla 
len za pekného počasia v letných me-
siacoch, posledný ťah štetcom urobila 
po troch rokoch v roku 2011.

Rekonštrukcia by nebola úplná bez 
umeleckých kovaní Alojza Michela. 
Je autorom všetkých ručne kovaných 
prvkov v exteriéri aj v interiéri, vrátane 
nového oplotenia. Posledné úpravy 
okolia, dokončenie oplotenia a dlažieb, 
plánuje majiteľ Vladimír Blaha ukončiť 
do leta 2012, kedy je plánované otvo-
renie hotela Encián.  

                                 Viliam Blaha      
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Na predaj NOVOSTAVBA
s parkoviskom v uzavretom areáli neďaleko Diplomatu. 
6 apartmánových jednotiek. Predáva sa ako objekt 
vhodný na NÁJOMNÝ DOM, PENZIÓN, UBYTOVŇU... 
príp. aj jednotlivo ako 1 a 2 IZBOVÉ BYTY.
Pre viac info a dohodnutie si obhliadky kontaktujte:
Mgr. Zuzana Cibulková – 0915 472 685 alebo
e-mailom: cibulkova@pz-rajnehnutelnosti.sk

Chcete predať, prenajať alebo kúpiť nehnuteľnosť 
v Rajeckej doline a okolí? Zavolajte nám!

My Vám pomôžeme
a tým ušetríme Váš čas i námahu.

Vašu nehnuteľnosť zviditeľníme na našej
webovej stránke a realitných portáloch.
Zabezpečíme komplexný právny servis

s prevodom vlastníckych práv.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne.

BEZKONKURENČNÉ CENY

Reality RAJEC
kontakt: 0949 384 483, 0949 384 472

email: info@realityrajec.sk
www.realityrajec.sk

Informácie

Realitná
kancelária
Rajeckej
doliny


