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Ustanovujúce zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
V pondelok 20. decembra 2010 sa vo Veľkej sále MsÚ uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie
MsZ.
Zľava: pp. Brath, Fajbík, Barčiak, Knapec, Dikant, Rostášová, Babinec, Dobeš, Sopko,
Šalek

Výsledky komunálnych volieb 2010
Primátorom mesta Rajecké Teplice bol znovuzvolený RNDr. Peter Dobeš
Poslancami Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach sa stali:
– Ing. Vladimír Dikant
– Mgr. Branislav Babinec
– Emil Barčiak
– Ing. Alexander Sopko
– Ladislav Šálek
– Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD
– Vladimír Brath
– Peter Fajbík
– Jozef Knapec
Volebná účasť vo všetkých volebných obvodoch bola 66,78 %.
Počet volebných obvodov: 3
Počet oprávnených voličov: 2213
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 1478
Počet platných odovzdaných lístkov pre MsZ: 1437
Počet platných odovzdaných lístkov pre primátora: 1457
Počet odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu

primátora vo všetkých 3 volebných
obvodoch:
1. RNDr. Peter Dobeš, 387 hlasov
2. Mgr. Katarína Hollá, 386 hlasov
3. Ing. Radoslav Chvojka, 251 hlasov
4. Ing. Ján Kadurik, 34 hlasov
5. Martin Knoško, 243 hlasov
6. Dis Elena Kobolková, 4 hlasy
7. Marián Veselický, 152 hlasov
Volebný obvod číslo 1:
Volebná účasť obvode č. 1: 67,46%
Počet oprávnených voličov: 882
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 595
Počet platných odovzdaných lístkov pre MsZ: 592
Počet platných odovzdaných lístkov pre primátora: 593
Zoznam zvolených poslancov vo volebnom obvode č. 1:
1. Vladimír Dikant, 275 hlasov
2. Branislav Babinec, 270 hlasov
3. Emil Barčiak, 207 hlasov
4. Alexander Sopko, 164 hlasov
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov MsZ
podľa počtu získaných hlasov vo volebnom obvode č. 1:
1. Drahoslava Pagáčová, 162 hlasov
2. Katarína Pialová, 161 hlasov
3. Darina Šedová, 149 hlasov
4. Peter Hlaváč, 143 hlasov
5. Mária Grochalová, 139 hlasov
6. Alica Jančíková, 136 hlasov
7. Marta Štiffelová, 98 hlasov
8. Ľuboš Zafka, 87 hlasov
9. Zdenka Jenčová, 70 hlasov
10. Miroslav Súkeník, 47 hlasov
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednolitvých kandidátov na voľbu primátora
vo volebnom obvode č. 1:
1. RNDr. Peter Dobeš, 140 hlasov
2. Mgr. Katarína Hollá, 178 hlasov
3. Ing. Radoslav Chvojka, 132 hlasov
4. Ing. Ján Kadurik, 10 hlasov
5. Martin Knoško, 91 hlasov
6. Dis Elena Kobolková, 0 hlasov
7. Marián Veselický, 42 hlasov
Volebný obvod č. 2
Volebná účasť obvode č. 2: 67,79%
Počet oprávnených voličov: 860
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 583
Počet platných odovzdaných lístkov pre MsZ: 553
Počet platných odovzdaných lístkov pre primátora: 567

Zoznam zvolených poslancov vo volebnom obvode č. 2:
1. Ladislav Šálek, 186 hlasov
2. Mária Rostášová, 164 hlasov
3. Vladimír Brath, 152 hlasov
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli
zvolení za poslancov MsZ
podľa počtu získaných hlasov
vo volebnom obvode č. 2:
1. Mária Masaryková, 132 hlasov
2. Eduard Hančin, 128 hlasov
3. René Uškovitš, 120 hlasov
4. Ján Čapek, 116 hlasov
5. Juraj Portašík, 113 hlasov
6. Pavol Hucík, 105 hlasov
7. Igor Kálna, 94 hlaso
8. Mária Kozáková, 71 hlasov
9. Ľubomíra Lőrinczová, 67 hlasov
10. Katarína Dubovcová, 39 hlasov
11. Vladimír Jablonský, 36 hlasov
12. Elena Kobolková, 20 hlasov
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednolitvých kandidátov na voľbu primátora
vo volebnom obvode č. 2:
1. RNDr. Peter Dobeš, 196 hlasov
2. Mgr. Katarína Hollá, 141 hlasov
3. Ing. Radoslav Chvojka, 61 hlasov
4. Ing. Ján Kadurik, 21 hlasov
5. Martin Knoško, 93 hlasov
6. Dis Elena Kobolková, 4 hlasy
7. Marián Veselický, 51 hlasov
Volebný obvod č. 3
Volebná účasť obvode č. 3: 63,69%
Počet oprávnených voličov: 471
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 300
Počet platných odovzdaných lístkov pre MsZ: 292
Počet platných odovzdaných lístkov pre primátora: 297
Zoznam zvolených poslancov vo volebnom obvode č. 3:
1. Peter Fajbík, 119 hlasov
2. Jozef Knapec, 119 hlasov
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov MsZ
podľa počtu získaných hlasov vo volebnom obvode č. 3:
1. Stanislav Majerčík, 117 hlasov
2. Štefan Brodňan, 99 hlasov
3. Jozef Knapec, 84 hlasov
4. Mária Peregrímová, 17 hlasov
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednolitvých kandidátov na voľbu primátora
vo volebnom obvode č. 3:

1. RNDr. Peter Dobeš, 51 hlasov
2. Mgr. Katarína Hollá, 67 hlasov
3. Ing. Radoslav Chvojka, 58 hlasov
4. Ing. Ján Kadurik, 3 hlasy
5. Martin Knoško, 59 hlasov
6. Dis Elena Kobolková, 0 hlasov
7. Marián Veselický, 59 hlasov

Brigáda na lipovej aleji Kamenec v Poluvsí

V piatok 7. januára 2011 poslanec za Poluvsie Peter Fajbík zorganizoval
brigádu na vyčistenie lipovej aleje v Poluvsí. Vyše 40 dobrovoľníkov od 9. 00
hodiny pracovalo na skrášlení svojho životného prostredia, za čo im patrí naša
vďaka. Ďakujeme.

Inštalácia lampy verejného osvetlenie na chodníku z autobusových
zastávok do parku.
Koncom februára pracovníci OTS Mestského úradu osadili na chodníku
z autobusové nástupišťa do kúpeľného parku verejného osvetlenia. Tento úsek bol
v noci neosvetlený a pre chodcov nebezpečný.
Ďakujeme vedeniu Slovenských liečebných kúpeľov Rajecké Teplice a.s., ktoré
umožnili lampu inštalovať na ich pozemku. Veríme, že táto lampa prispeje
k bezpečnému presunu chodcov od autobusového nástupišťa do kúpeľného parku
v nočných hodinách.

Začatie prác na námestí v Rajeckých Tepliciach 11. 3. 2011
Po zimnej prestávke sa opäť začalo pracovať na rekonštrukcii námestia
v Rajeckých Tepliciach. Práce úspešne pokračujú a ukončenie týchto prác
sa predpokladá začiatkom júna tohto roku.

1. výročie smrti p. kanonika Pavla Šadláka

Narodil sa 15. januára 1949 v Krásne nad Kysucou v rodine železničiara. Matka väčšinu života
pracovala na roli a pritom sa starala o päť detí. Pavol bol z nich najstarší. Ako sám hovoril, rád
chodieval na ryby a športoval- hrával futbal a hokej. Najskôr sa vyučil za zámočníka - zvárača,
potom chodil na priemyslovku do Žiliny. Vtedy zatúžil stať sa kňazom. Musel však vyštudovať
Gymnázium v Čadci, inak by ho na vysokú školu nezobrali. A tak chodil naraz do dvoch škôl.
Po absolvovaní maturít ho zobrali na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu
v Bratislave a 8. júna 1975 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil v Dubnici, Konskej pri Rajci,
Predmieri, Hrabovom, Plevníku, Mikšovej, Maršovej - Rašove. Potom ho preložili do
Lefantoviec pri Nitre, odtiaľ prešiel do Trenčianskej Turnej. V roku 1990 15. februára zakotvil
v Rajeckej Lesnej. Ako sám tvrdil, po príchode na nové pôsobisko ho čakalo veľa roboty. Za
pomoci farníkov postavil novú faru, po dostavaní sa pustil do kompletnej opravy ineriéru aj
exteriéru kostola. Postavený bol dom pre pútnikov, habitat pre rehoľné sestričky a spovednice.
V roku 1995 bola postavená
budova, kde bol nainštalovaný Slovenský betlehem. Medená krytina strechy kostola bola urobená
v r.1997. V roku 2000 dal postaviť kaplnku sv. Anny na Hôrkach (bola to posledná vôľa pána
Alexandra Klabníka).Túžbou pána kanonika bolo, aby kostol Narodenia Panny Márie sa stal
bazilikou. Dňa 2. septembra 2002 bol pútnický chrám vyhlásený za Baziliku minor. Do baziliky
pribudli v roku 2008 nové vitráže: Narodenie Pána Ježiša, Obetovanie Pána v chráme, Sv. Peter
a Pavol (k roku sv. Pavla) a Sv. Cyril a Metod.
Jeho životným krédom bolo: hlásať Božie slovo a Eucharistiu, slúžiť sväté omše,
vysluhovať sviatosti a zjednocovať národ.
Po ťažkej chorobe sa jeho pozemská púť skončila 21. apríla 2010. Pochovaný je v Rajeckej
Lesnej pri
bazilike Narodenia Panny Márie. „Prosím všetkých o odpustenie a všetkým odpúšťam. Moje
telo pochovajte pri Bazilike narodenia Panny Márie. V teba, Pane, som dúfal, nebudem
zahanbený naveky. Ježiš, Mária, zachráňte duše. Pracoval som na česť a slávu Božiu a pre
dobro a jednotu slovenského národa.“
Tak znie posledný zápis nebohého kanonika Pavla Šadláka v jeho indenčnej knižke. Po poslednej
rozlúčke s kňazom z Rajeckej Lesnej ho prečítal dekan Rajeckého dekanátu Vladimír Kutiš. Ako
povedal, nikdy nezabudne na jeho „širokú otvorenú náruč ku všetkým, ktorí k nemu
prichádzali, bola jednoznačne známa po celom Slovensku.“

PROJEKTY V MESTE
V rámci programu Zelené oázy 2011 Nadácie Ekopolis podalo Mesto Rajecké Teplice aj
tento rok žiadosť podporu projektu. Po predchádzajúcej skúsenosti s revitalizáciou
Lipovej aleje v Rajeckých Tepliciach sme v spolupráci s OZ Tilia a obcou Stránske
pripravili projekt s názvom „Cesta 14. storočím“.
Projekt je zameraný na revitalizáciu poľnej cesty medzi mestom Rajecké Teplice
(začiatok na ul. M. R. Štefánika) a obcou Stránske( koniec cesty je pri kostolíku zo
14. stor. na cintoríne). Cieľom projektu je obnoviť a skrášliť toto miesto, aby ho mohli
využívať obyvatelia Rajeckých Teplíc, okolitých dediniek, ako aj návštevníci na
prechádzky, oddych, stretnutia. Hlavnými aktivitami bude úprava cesty, výsadba
stromov, osadenie lavičiek a vybudovanie jednoduchého prístrešku. Realizácia
bude prebiehať v mesiacoch apríl – august 2011.
Uspeli sme ako jeden z 20 vybraných projektov z celého Slovenska spomedzi 115
žiadostí, ktoré postúpili do 2. kola hodnotenia.
V štádiu prípravy je aj žiadosť o grant z programu „Šanca pre váš región 2011“
Nadácie Orange, kde by sme našu žiadosť v spolupráci s OZ Kultúra chceli zamerať na
zachovanie a rozvoj kultúry v našom regióne v rámci Kultúrneho leta, ktoré je v našom
meste dlhoročnou tradíciou.

Slnečné skaly
- územie Európskeho významu
Územie prírodnej rezervácie Slnečné skaly bude zaradené do sústavy chránených
území európskeho významu - NATURA 2000.
Slnečné skaly - územie Európskeho významu
Prostredníctvom nej sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne
rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich
sa na území Európskej únie.

Spoločenská kronika
Narodení
Peter Suchoň 27. 1. 2011
Kristián Hauer 8. 2. 2011
Andrej Brodňan 7. 3. 2011

Manželstvo uzavreli
Martin Teplý
a Gabriela Čičková 12. 2. 2011

Opustili nás
Štefan Jančúch 4. 2. 2011
Anton Jankech 9. 2. 2011
Jozefína Jankechová 17. 2. 2011
Justin Knapec 21. 2. 2011
Ján Fronko 18. 3. 2011
Jozefina Sandanusová 26. 3. 2011
Antónia Ivaničová 12. 4. 2011

Revitalizácia Námestia SNP Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice realizuje v rámci Regionálneho Operačného Programu projekt:
Revitalizácia Námestia SNP Rajecké Teplice. Projekt bol odsúhlasený a prijatý
a v máji 2010 bola s ministerstvom MVaRR SR podpísaná Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu.
Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou vo výške 85 % a zo štátneho
rozpočtu vo výške 10 %. spolufinancuje Mesto Rajecké Teplice projekt
vo výške 5 %. Celková výška nákladov na projekt je 694 242,99 EUR, výška
nenávratného finančného príspevku je 573 613,65 EUR.
Termín ukončenia projektu je 30. 9. 2011. Kolaudačné konanie prebieha v mesiaci júl
a slávnostné
odovzdanie námestia
do užívania širokej
verejnosti bude v
sobotu 23. 7. 2011
počas Letných
slávností.

Projekty v meste „Cesta 14. storočím”
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie
Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a. s. v rámci programu Zelené oázy 2011.
Prečo práve „Cesta 14. storočím” Názov projektu korešponduje s dvomi faktami.
Prvým z nich je prvá písomná zmienka o kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach, ktorá
pochádza zo 14. storočia a druhým datovanie veku zrúcaniny kostolíka sv. Heleny
v Stránskom, ktorý taktiež pochádza zo 14. storočia.
Realizované aktivity
V rámci projektu „Cesta 14. storočím” bolo naplánovaných niekoľko aktivít, ktoré majú
prispieť k zatraktívneniu poľnej cestičky medzi Rajeckými Teplicami (od hotela Diplomat)
a obcou Stránske. Z plánovaných aktivít bolo zrealizované geodetické zameranie
chodníka a vytýčenie prechádzajúcich inžinierskych sietí. Trasa cesty bola upravená
po dohode s poľnohospodárskou spoločnosťou, ktorá obrába priľahlé plochy. Tí z Vás,
ktorí ste lokalitou v uplynulých dňoch prechádzali, si mohli všimnúť aj vysypané časti
cestičky štrkom, aby bola lepšie schodná aj za nepriaznivejšieho počasia a upravené
okolie zrúcaniny kostolíka v Stránskom. Úspešne napreduje tiež výsadba stromov popri
cestičke.
Čo nás ešte čaká
V ďalšej fáze realizácie projektu budú dosadené zvyšné sadenice stromov, pribudnú
popri cestičke aj lavičky a taktiež jeden jednoduchý drevený prístrešok, aby sa bolo kde
uchýliť v prípade, zlého počasia. Vyvrcholením celého projektu bude usporiadanie
štafetového behu pre deti i dospelých, ako otváracej akcie upravenej lokality.
Veríme, že zrealizované, ako aj ešte pripravované aktivity prispejú k príjemne
stráveným chvíľam pre obyvateľov Rajeckých Teplíc, okolitých dediniek a tiež
turistov a kúpeľných hostí, ktorí sa po chodníku prejdú.

Základná škola má 50
V piatok 24. júna Základná škola v Rajeckých Tepliciach oslávila 50. výročie
vzniku školy Základná škola začala písať svoju históriu 10. 12. 1950.
Vtedy bola v Rajeckých Tepliciach založená „Stredná škola“. Dovtedy žiaci
dochádzali do okolitých škôl v Rajci, Kamennej Porube, Lietavskej Lúčky
a v Žiline.
Dňa 29. 5. 1960 bol položený základný kameň „Osemročnej strednej školy“.
V novostavbe dnešnej školy sa začalo učiť 1. 9. 1961.
Základná škola, ktorej zriaďovateľom je mesto, má dnes 354 žiakov. Ide o plne
organizovanú školu. Škola sa profiluje ako škola so zameraním na prírodovedné
predmety, informačné technológie a rozvoj praktických zručností.
Celý slávnostný deň sa niesol v duchu spomienok na výstavbu školy, jej ťažké začiatky,
jej „detstvo, pubertu a dospelosť“.
Všetci prítomní si mali možnosť prezrieť staré fotografie a kroniku. Pripomenuli si krásne
chvíle strávené v škole, ktorá im prirástla k srdcu.
Dnes je škola opäť zrekonštruovaná, má novú fasádu, nové plastové okná,
strechu, vykurovanie a tiež časť vnútorného vybavenia.
V tejto krásnej škole sa stále niečo deje. Vždy sa žiaci veľmi tešia na koncerty,
divadielka, výlety, exkurzie a tiež nové moderné formy vyučovania, na tematický
zamerané hodiny mimo triedy.
Chodbami tejto školy prešlo už veľmi veľa učiteľov a žiakov. Vo svojej 50-ročnej histórii
vychovala a odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na
strednej škola. Dnes sú z nich úspešní mladí ľudia. Niektorí sa vracajú k nám ako
naši kolegovia a mnohí ako rodičia našich žiakov.
Tento deň sa zapísal nielen do kroniky školy, ale aj do sŕdc a pamäti nás
všetkých. Hosťom, ktorí pozvanie prijali, ďakujeme a škole prajeme pevné základy
a nech jej „dospelosť“ trvá ešte dlhé, dlhé roky.
vedenie školy

HODY v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí
Prvý júlový víkend sa v Rajeckých Tepliciach a následne v Poluvsí
uskutočnili hodové slávnosti.
Program začal už v piatok večer večernou svätou omšou v Rajeckých Tepliciach za
účasti žilinského biskupa Tomáša Gallisa, pokračoval hodovým šachovým
turnajom v sobotu, dychová hudba Varínčanka vystúpila v nedeľu v Rajeckých
Tepliciach. V Poluvsí začali hodové slávnosti v pondelok podvečer koncertom
hudobných skupín, po ktorom nasledovala tanečná zábava. V utorok vystúpila

dychová hudba Straňanka a hodový program vyvrcholil vystúpením skupiny
Senzus s humoristami Robom Kajserom a Petrom Melušom.

Spoločenská kronika
Narodení
Laura Čajková 12. 4. 2011
Viliam Čerňanský 27. 4. 2011
Patrik Kúdelka 16. 5. 2011
Jakub Jamečný 27. 5. 2011
Dávid Fongus 7. 6. 2011
Manželstvo uzavreli
Ladislav Babčaník a
Blanka Barčiaková 7. 5. 2011
Peter Polko a
Andrea Zavadzanová 14. 5. 2011
Martin Barčiak a
Jana Brodňanová 14. 5. 2011
Erik Marcin a
Júlia Knapcová 21. 5. 2011
Ján Belás a
Miroslava Jarinová 28. 5. 2011
Lukáš Meričko a
Jana Hoskovcová 11. 6. 2011
Tomáš Kiš a
Jana Majerská 11. 6. 2011
Martin Dubeň a
Monika Miháliková 11. 6. 2011
Opustili nás
Libor Sulovec 27. 4. 2011
Anna Brodňanová 4. 5. 2011
Irena Janísková 9. 5. 2011
Helena Prieložná 16. 5. 2011
Vladimír Buchta 19. 5. 2011
Ján Smuda 24. 5. 2011
Ján Šimun 9. 6. 2011
Anna Janurová 10. 6. 2011
Ján Janura 29. 6. 2011

Zomrel dobrý otec, hasič a
kamarát
Ján Šimun
Vo svojom voľnom čase pracoval ako
veliteľ dobrovoľných hasičov a svedomito
a poctivo strážil naše domovy pred ohňom
a vodou.
Bol veľmi dobrý priateľ a kamarát, ktorý
ponúkol pomoc každému kto ju potreboval,
čím napĺňal poslanie a tradície sv. Floriána
patróna hasičov.

Česť jeho pamiatke.

Spoločenská kronika
Narodení
Tomáš Martiniak 19. 6. 2011
Martina Svrčková 19. 7. 2011
Matej Tretina 31. 7. 2011
Nina Ivanová 9. 8. 2011
Michaela Šteinerová 14. 8. 2011
Aneta Plevová 30. 8. 2011
Mattias Moravčík 4. 9. 2011
Michal Čecho 9. 9. 2011
Paula Liana Baďurová 25. 9. 2011
Manželstvo uzavreli
Miroslav Pleva a
Katarína Šašvaryová 25. 6. 2011
Michal Taška a
Lenka Katrenová 25. 6. 2011
Milan Grochal a
Eva Kráľová 20. 8. 2011
Ján Kazimír a
Lucia Knapcová 27. 8. 2011
Peter Ďurovič a
Martina Personová 3. 9. 2011
Marián Lio a
Naďa Varečková 30. 9. 2011
Opustili nás
Jenčová Zdenka 5. 6. 2011
Jozef Knapec 12. 7. 2011
Miroslav Sandanus 21. 7. 2011
Mária Jakubčíková 31. 7. 2011
Eduard Barák 23. 8. 2011
Jaromír Knapec 9. 9. 2011
Magdaléna Líšková 13. 9. 2011

Nová internetová stránka mesta
V polovici augusta sme spustili novú internetovú stránku mesta. Stará stránka už
technicky nespĺňala základné informačné funkcie pre občana. Na novej stránke si občan
postupne nájde všetky dôležité informácie o živote v meste, o mestskom zastupiteľstve
a pod. Stránka je vo vývoji, postupne ju budeme napĺňať ďalšími informáciami, tak aby
bol občan alebo návštevník mesta informovaný o dianí v Rajeckých Tepliciach. Stránka

je rozdelená na štyri základné časti, v ktorých si nájdete informácie o meste, informácie
pre občana, podnikateľa a návštevníka Rajeckých Teplíc. Počítač je dnes už
takmer v každej domácnosti a my by sme chceli, aby sa informácie z internetovej
stránky mesta stali súčasťou každodenného života jeho občana.

Vážení čitatelia / občania
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s. v spolupráci s mestom Rajecké
Teplice by Vás radi informovali o svojej činnosti. Slovenské liečebné kúpele
v súčasnej dobe bojujú nielen so značným úpadkom a hospodárskou krízou,
ale zároveň aj s okolitou konkurenciou ako slovenskou, tak i európskou. Na
Slovensku z tohto titulu hrozí zánik množstva kúpeľov, takže pokiaľ kúpele
v Rajeckých Tepliciach chcú prežiť, musíme napredovať, to znamená
zainvestovať a tým sa dostať na vyššiu úroveň konkurencieschopnosti. Chceme
ubezpečiť

občanov, že tento náš investičný zámer postaví mesto Rajecké Teplice do vyššej
kategórie. Zároveň je našim cieľom dosiahnuť, aby občania boli pyšní na svoje
mesto. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vybudovať vonkajší bazénový svet, ktorý
sa bude skvieť v antickom štýle a saunovo-zrubový svet, ktorý bude výnimočný
tradičným slovenským ľudovým vzhľadom a prevedením..
V minulosti sme prevzali kúpele a ich okolie v dezolátnom stave, ako aj kúpalisko,
jazierko i zámok. Na jazierku sme obnovili člnkovanie, zatraktívnili sme okolité
prostredie, ktoré verejnosť môže užívať bezplatne, vybudovali sme atraktívnu
reštauráciu na jazierku. Jazierko, ktoré v minulosti chátralo, je v súčasnej dobe
vyhľadávaným objektom na fotenie svadieb, ako aj exteriér a interiér kúpeľného domu
APHRODITE. Toto všetko však v rámci ponímania konkurencieschopnosti nie je
postačujúce, takže ďalším lákadlom by malo byť využitie voľného času, a to v zmysle
dobudovania športovej haly, v ktorej by sa konali rôzne športové a kultúrne podujatia,
vytvorili by sa priestory pre bowling, tenis, badminton, atď.
Verejný život každého občana tohto mesta je priamo ovplyvnený aj kúpeľmi, preto
v zmysle skrášľovania mesta, a tým zároveň aj vynaloženia ďalších investícií,
pracujeme na vybudovaní nadstavby hotela Veľká Fatra, takisto kúpeľného oplotenia
námestia a revitalizácii kúpeľných parkov a osvetlenia.
Ponúkame Vám stručný súhrn a prehľad našich aktivít, rozdelených do dvoch etáp:
Prvá etapa od roku 1997:
– obnova pôvodných kúpeľov na kúpele európskeho významu
– rekonštrukcia kúpeľov APHRODITE
– úprava a výsadba kúpeľných parkov
– jazierko - obnova parku a tradície člnkovania
– revitalizácia tenisového areálu
– kultúrne programy pre verejnosť pred kúpeľným domom
APHRODITE
Druhá etapa - súčasnosť:
– vybudovanie vonkajšieho kúpeľného sveta v pre kúpele
typickom a tradičnom antickom štýle
– 7 bazénov rozličnej teploty
– rozšírenie saunového sveta v tradičnom ľudovom štýle
za použitia klasickej drevenej architektúry a prírodných
materiálov
– kúpeľný park sa rozšíri o kaskádový vodopád s jazierkami
– prestavba hotela Veľká Fatra
– revitalizácia parkov na kúpeľných pozemkoch
– dotvorenie námestia zo strany kúpeľov a hotela Veľká Fatra

300 m pre spoločný cieľ
Mesto Rajecké Teplice realizuje v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007 - 2013
projekt: „300 m pre spoločný cieľ“.
Projekt bol odsúhlasený na 4. zasadnutí MZ uznesením č. 61/2011 a ŽSK. V júli 2011
bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov na
realizáciu uvedeného projektu medzi Mestom Rajecké Teplice a ŽSK.
Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou vo výške 85 % a zo štátneho
rozpočtu vo výške 10 %. Mesto Rajecké Teplice projekt spolufinancuje vo
výške 5 %.
Celková výška nákladov na projekt je 29 610,- eur, výška nenávratného finančného
príspevku je 28 129,50 eur.
Priebeh prác v mesiacoch júl až september:
• Vzhľadom na zmenu miesta sa spracovala podrobná projektová dokumentácia
bikrosovej dráhy a oplotenia bikrosového areálu (požiadavka vedenia ZŠ)
• Následne začal výber dodávateľov oplotenia a bikrosovej dráhy
• Výber dodávateľa oplotenia je uzavretý a výstavba bude zahájená v najbližších dňoch
• Výber dodávateľa bikrosu bol uzavretý a zmluva bola podpísaná v najbližších dňoch
300 m pre spoločný cieľ
• Výstavba bude prebiehať v dvoch etapách. V rámci I. etapy bude zhrnutá ornica
a pripravené stavenisko k návozu zeminy v množstve cca 2 500m3. Druhá etapa začne
na jar, kedy sa budú robiť terénne vlny a úprava celej dráhy v zmysle PD pre
medzinárodný pretek
• Medzinárodný pretek je plánovaný v mesiacoch máj a jún 2012 v závislosti na počasí

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky pre rok 2011 – PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA
Čo je revitalizácia krajiny v rámci uvedeného projektu?
Sú to opatrenia hlavne v oblasti životného prostredia na protipovodňové
ochranu územia. Prirodzenými vlastnosťami zadržiava dažďovú vodu v krajine a umožní
jej rozvinúť užitočné funkcie, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nevyhnutné pre realizáciu
a obnovu krajiny, ako aj pre bezpečnosť majetku a života občana.
V rámci uvedeného projektu nášho mesta spôsobujú najväčšie škody lokality:
- ul. Osloboditeľov Rajecké Teplice
(lokalita Sedliská z k.ú. Stránske)
- dolina Medzihorská
- horný koniec miestnej časti v Poluvsí
(priľahlé svahy okolia bývalého družstva).
Ďalšie lokality sú dolina Čížová, Bohúňová, Žliabková a Mrchová.
V tomto článku vám priblížime práce na lokalite Sedliská, dolina Medzihorská
a horný koniec miestnej časti v Poluvsí.
SEDLISKÁ
Po preverení situácie v teréne sa navrhuje zdržanie vody v priľahlom údolí, z ktorého
smeruje hlavná časť prívalových vôd.
Navrhované riešenie spočíva v maximálnom zadržaní vôd v údolí a vo vybudovaní
zemnej hrádze cca 1 m vysokej v závere údolia. Hrádza vo forme terénnej úpravy bude
mať tvar terénnej vlny. Na návodnej strane hrádze bude odobratá zemina až na
úroveň štrkov a vytvoria sa možnosti pre vsakovanie vody.
MEDZIHORSKÁ
Doteraz sa zrealizovali vodozádržné opatrenia vo forme prehrádzok s použitím
prírodných materiálov najmä dreva. Systém kaskád zadržuje prívalové
vody z údolia a časti lesných porastov.
HORNÝ KONIEC MIESTNEJ ČASTI POLUVSIE
Navrhnuté sú prehrádzky v časti nad požiarnou nádržou oproti bývalému
družstvu. V požiarnej nádrži sa plánuje úprava hrádze na báze kameňa a zeminy,
prehĺbenie nádrže cca o 0,7 m, kde sa vytvorí vzdutie v prípade prívalových
dažďov. V časti pod požiarnou nádržou až po horný koniec Poluvsia sa vyčistí
koryto

II. ročník OLD BOYS CUP
Prvú októbrovú sobotu sa nadšenci mini futbalu stretli na umelej tráve ihriska základnej
školy, aby si zmerali svoje sily a súťažili o putovný pohár turnaja. Šesť družstiev
z Rajeckých Teplíc, Poluvsia, Konskej, Zbyňova, Kuneradu a Stránskeho strávili za
krásneho počasia peknú sobotu.
Aj keď o výsledky až tak moc nešlo, víťazom turnaja sa stalo družstvo „starých
chlapcov“ z Poluvsia. Ďakujeme mestu a partnerom, ktorí pomohli zorganizovať túto
príjemnú akciu.

Cyklistické kritérium „Rajecké Teplice 2011“

Prvú časť medzinárodných cyklistických pretekov juniorov „Cena Slovenska“,
kde štartujú aj vybraní kadeti, tvorilo kritérium „Rajecké Teplice 2011“. Kritérium
sa išlo v sobotu 27. augusta ako bodovacie preteky na okruhu v centre mesta a
bolo pripravené v spolupráci Cyklistického spolku Velosprint Žilina
Rajeckých Teplíc.
Od začiatku boli najaktívnejší pretekári z výberu Českej republiky a po únikoch a aj
víťazných bodovacích špurtoch obsadili prvé tri miesta v poradí Hampl z Olomouca,
Urbášek z Uničova a Skála z Prahy. Najlepší Slovák bol Malovec z Trnavy na 4. mieste.
Z pretekárov CyS Žilina kritérium dobre absolvoval Jakub Bučo z Poluvsia, ktorý skončil
na 11. mieste a aj 16. Patrik Urbanec z Rajeckých Teplíc. Preteky boli aj súčasťou
Slovenského pohára pre mladších a starších žiakov. Tu sa už Žilinčania presadili
výraznejšie. Matúš Štoček z CyS mladších žiakov vyhral a domáci Tomáš Person
z Rajeckých Teplíc medzi staršími žiakmi obsadil 2. priečku. Kritériu predchádzali

detské cyklistické preteky pripravené v spolupráci s CVČ Rajecké Teplice a s podporou
neziskovej organizácie Alizea – radosť deťom.
Vo svojich kategóriách v týchto pretekoch zvíťazili: L. Pištek, T. Ciriaková, J. Knapec a
K. Czánová z R. Teplíc, A. Hodásová a J. Hodás z Turia, L. Hartiníková z Rajca, T.
Vyšinský zo Žiliny, M. Vojtek z Hôrok a E. Balcer z Kuneradu.
Na úspešnom priebehu kritéria sa podieľali okrem členov CyS Velosprint Žilina a
pracovníkov Mestského úradu Rajecké Teplice aj obetaví dobrovoľníci.
Všetkým za ich odvedenú prácu patrí poďakovanie.
Na technické zabezpečenie a na ceny pre najlepších finančne alebo materiálne prispeli
okrem mesta Rajecké Teplice aj n.o. Alizea
- radosť deťom aj firmy, spoločnosti resp. podnikatelia: SKD
Intrans Žilina, ASIX, KORATEX, VELOSPRINT, ENERGODATA s. r. o., ALAN A.
Jakisch, AUTHOR Ľ. Martiniak, JEDNOTA COOP, lekáreň MÁRIA, reštaurácia RAJ,
Roman Janura, pekáreň Ďuroška, TOYOTA AT a.s., hotel SKALKA, Kofola a.s.,
drogéria Remenec, EUROS s.r.o., Ti-compact, TUBAU a.s., Omtrading, E.
Prokopová a J. Svrček.
Všetkým sponzorom ďakujeme.
Z výsledkov kritéria „Rajecké Teplice 2011“:
mladší žiaci (6 okruhov): 1. M. Štoček (CyS Velosprint Žilina) 19 bodov,
2. M. Cverenkár (Slávia ŠŠ Trenčín) 9 b., 3. K. Solař (ČR, V. Meziříči) 6 b.,
starší žiaci (15 okruhov): 1. J. Jelža (MŠK Žiar nad Hronom) 26 bodov,
2. T. Person (CyS Velosprint Žilina) 21 b., 3. K.Zimány (MŠK Žiar nad Hronom) 9 b.,
Cena Slovenska (30 okruhov):
1. P. Hampl (ČR, MAPEI Kaňkovský) 47 bodov, 2. J. Urbášek (ČR, TJ Uničov) 42 b.,
3. J. Skála (ČR, Dukla Praha) 19 b., 4. Ľ. Malovec (Olympik Trnava) 9 b., 5. L. Fabián
(CK Spišská Nová Ves) 6 b., .... 9. T. Žucha 1 b., 11. J. Bučo 1 b., 13. M. Dubeň, 15. R.
Malik, 16. P. Urbanec, 22. M. Bušfy (všetci CyS Velosprint Žilina

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného
zákona č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady
Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 10. marca 2012.

Mestská knižnica Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice navštívil známi spisovateľ Gustáv Murín, s ktorým mali
žiaci zo základnej školy Rajecké Teplice besedu vo veľkej sále MsÚ.
Spoločenská kronika
Narodení
Nela Baránková 26. 9. 2011
Michal Ďurana 29. 9. 2011
Kristína Teplá 15. 7. 2011
Lujza Staškovanová 7. 11. 2011
Matej Kočuta 24. 11. 2011
Manželstvo uzavreli
Marek Ando a
Lenka Prieložná 1. 10. 2011
Tibor Lalinský a
Monika Smatanská 1. 10. 2011
Jozef Urbanec a
Beáta Matejčíková 29. 10. 2011
Opustili nás
Anna Kostolná 9. 10. 2011
Mária Urbancová 15. 10. 2011
Štefan Janura 19. 10. 2011
Vincent Mladšík 23. 10. 2011
Jaroslav Čišecký 24. 10. 2011
Súľovský Ladislav 1. 12. 2011
Cabala Jozef 30. 11. 2011

Mesiac úcty k starším
V Rajeckých Tepliciach každoročne v októbri organizujeme posedenie s občanmi
nad 70 rokov.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším tak chceme vyjadriť svoju vďaku, obdiv
a lásku, ktorú prechovávame voči našim starým rodičom.
Posedenie s najstaršími sa konalo dňa 25. októbra 2011.
Po svätej omši bol pre pozvaných pripravený kultúrny program v spolupráci so
základnou školou a spoločenské posedenie pri akordeóne.
V mene vedenia mesta, poslancov a všetkých občanov, prajeme našim starkým
veľa zdravia, sily a lásky. Nech sú ešte dlho medzi nami šťastní a spokojní.
22. výročie 17. novembra 1989
Pri príležitosti 22. výročia 17. novembra 1989 Mesto Rajecké Teplice zorganizovalo
dve akcie.

Prvou bola beseda Ústavu pamäti národa. Mgr. Patrik Dubovský predniesol
prednášku na tému: „Práva slobody pred a po novembri 1989“. Súčasťou
prednášky bol aj film o novembri 1989, natočený pri príležitosti jeho 20.výročia.
Túto prednášku si so záujmom vypočuli žiaci vyšších ročníkov základnej
školy. Za spoluprácu ďakujem vedeniu školy. Druhou akciou bolo premietnutie
filmu Sovietsky príbeh. Tento dokumentárny film porovnáva dve nebezpečné
ideológie fašizmus a komunizmus.
Poukazuje na množstvo obetí, ktoré zo sebou priniesli. Je to naozaj hodnotný
film, ktorý odkrýva doteraz nám skryté skutočnosti pri upevňovaní komunistickej
ideológie vo vtedajšom Sovietskom zväze.

Otvorenie „Cesty 14. Storočím“
V utorok 11. 10. 2011 o 15:30 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie upraveného
poľného chodníka medzi Rajeckými Teplicami (za hotelom Diplomat) a Stránskym
v rámci projektu „Cesta 14. storočím“.
Tento projekt bol podporený Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou Slovnaft a. s.
Chodník slávnostne otvoril primátor Mesta Rajecké Teplice RNDr. Peter Dobeš za
účasti približne 20 osôb, ktoré sa tu zišli aj napriek nepriazni počasia a mohli si tak
vychutnať krásnu scenériu okolia. Dospelí i deti absolvovali beh po chodníku

ku cintorínu v Stránskom a naspäť, najlepší dvaja s časom 13 minút 29 sekúnd.
Jediná účastníčka behu statočne dobehla do cieľa za 16 minút 27 sekúnd. Za
preukázané bežecké schopnosti dostali všetci účastníci pekné odmeny. Chceme sa
poďakovať všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto diela, predovšetkým Nadácii
Ekopolis a Slovnaft, a.s., že podporili tento projekt a pomohli vytvoriť ďalšiu
zelenú oázu, ktorú môžu využívať tak domáci obyvatelia, ako aj kúpeľní hostia,
návštevníci a turisti, ktorí do nášho mesta
zavítajúpreukázanébežeckéschopnostdostalivšetcičastnícikndmeny.Chceme sa
poďakovať všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto diela, predovšetkým Nadácii
Ekopolis a Slovnaft, a.s., že podporili tento projekt a pomohli vytvoriť ďalšiu
zelenú oázu, ktorú môžu využívať tak domáci obyvatelia, ako aj kúpeľní hostia,
návštevníci a turisti, ktorí do nášho mesta zavítajú.“

Primátor mesta Rajecké Teplice RNDr. Peter Dobeš pri slávnostnom otvorení
upraveného poľného chodníka medzi Rajeckými Teplicami a Stránskym v rámci projektu
„Cesta 14. storočím

Odovzdanie hasičského vozidla

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Rajeckých Tepliciach bolo 27. 10. 2011
odovzdané do užívania ďalšie hasičské vozidlo. Slávnosť sa začala požehnaním
vozidla správcom farnosti a pokračovala príhovormi primátora mesta, štátneho
tajomníka MV SR, generálneho riaditeľa HZZ a okresného riaditeľa HZZ. Kľúče
od auta prevzal veliteľ DHaZZ v Rajeckých Tepliciach. Na záver si prítomní mohli
zblízka prezrieť techniku, akú dobrovoľní hasiči v Rajeckých Tepliciach používajú.
Ďakujeme riaditeľovi a pracovníkom KR HZZ v Žiline za spoluprácu pri
vybavovaní formalít.

1. Výborná pozícia šachového
oddielu v 1. lige šachu
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho mesta.
1. Výborná pozícia šachového oddielu v 1. lige šachu Šachový oddiel z Rajeckých
Teplíc sa delí o 1. miesto v I. lige v šachu skupiny Východ spolu s Košicami
a Bardejovom. Na úvod sezóny získali 10 bodov a vstúpili výborne do súťaže so
stratou 2 bodov za jednu remízu.
Primátor mesta i touto cestou ďakuje šachovému oddielu Rajecké Teplice za
vzornú reprezentáciu nášho mesta.

