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PREČÍTAJTE SI:

Celé územie v povodí rieky 
Rajčanky patrilo hradu Lietava, 
čo je písomne doložené prvý raz 
v roku 1318. V roku 1496 v do-
be Zápoľskovcov sa uvádzajú  
Rajecké Teplice ako súčasť  lie-
tavského panstva. Sídlilo tu vtedy 
pár sedliackych rodín. Zaoberali 
sa chovom dobytka, roľníctvom, 

Pozvánky
20. – 21. 4.  

Zbierka použitého oblečenia
23. 4. – Detská burza
1. 5. – Stavanie mája

máj – Výstava 
historických pohľadníc

10. 5. – Deň matiek
28. 5. – Otvorenie letnej sezóny

jún – august 
– Kultúrne leto 2016

2. - 3. 6. – Euromusette & 
Goldentango – medzinárodný 

akordeonový festival
4. - 5. 6. – Hody Rajecké Teplice

4. – 5. 7. – Hody Poluvsie
22. – 24. 7. – Letné slávnosti

október – Mesiac úcty k starším
december – Mikuláš

Hlavná ulica začiatkom 20. storočia

Pohľad do údolia Rajeckých Teplíc po zavedení železničnej trate.

Rok 2016 – rok 640-teho výročia 
prvej písomnej zmienky o Rajeckých Tepliciach  

Fakty z našich kroník
Prvé spoľahlivé svedectvo  o existencii Rajeckých Teplíc vydáva 

listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376. V listine ide 
o zámenu kráľovských majetkov v Novohradskej stolici za majetky 
šľachtica Dominika a jeho rodiny a spomína sa tam aj škultécia de-
diny Teplica: „scultetia seu rectoratus vulgo wayth villae Taplocha“. 
Možno teda predpokladať, že Rajecké Teplice vznikli niekedy v polovici 
14. storočia rovnako ako ďalšie osady Rajeckej doliny.

drevorubačstvom, spomína sa aj 
teplický mlyn a píla. Osadu Teplice 
mali vždy v rukách tí feudáli, ktorí 
vlastnili hrad Lietava. Koncom 15. 
storočia už hrali významnú úlohu 
v hospodárskom,  politickom a kul-
túrnom živote  ako majetok rodiny 
Thurzovcov. Juraj Thurzo sa stal 
7. decembra 1609 uhorským pala-
tínom a keďže rád využíval  lieči-
vé účinky prameňov v Tepliciach, 
dal upraviť asi v r. 1610 murovaný 
dom so 7 izbami, kde bolo posta-
rané o pohodlie členov rodiny, 
Thurzových priateľov a rôznych 
politických hodnostárov, ktorých 
do Rajeckých Teplíc sám často 
pozýval aj na úradné rokovania.         

              Pokračovanie na str. 5
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Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
dňa 12. 11. 2015

Berie na vedomie:
-  odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu 

na prijatie návratných zdrojov financovania – prekleno-
vací úver na zabezpečenie predfinancovania realizácie 
projektu: „Modernizácia verejného osvetlenia v Meste 
Rajecké Teplice“

Schvaľuje:
-  investičný zámer: „Modernizácia verejného osvetlenia 

v Meste Rajecké Teplice“

dňa 26. 11. 2015
Vyhlasuje:
-  verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemku a  

budovy (bývalá MŠ na ul. Pri Bystričke)

dňa 10. 12. 2015
Berie na vedomie:
-  rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice 

na roky 2016 - 2018,
- „Správu o výsledku uskutočnenej kontroly hlavnou 

kontrolórkou mesta“
-  informáciu o stave pozemkov na verejnom priestran-

stve – miestnej komunikácii na ul. Zábrežnej v k. ú. 
Stránske,

-  majetko-právne vysporiadanie vzťahov pod chodník 
popri ceste I/64 v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou,

-  „Správu o prebiehajúcich projektoch v meste“,
- „Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy Rajecké Teplice, jej výsledkoch a podmienkach 
v školskom roku 2014/2015“,

-  „Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej 
školy Rajecké Teplice, jej výsledkoch a podmienkach 
v školskom roku 2014/2015“, 

-  informáciu o návrhu riešenia zmeny v usporiadaní 
cestnej infraštruktúry mesta na úseku cesty I/64 (od 
napojenia I/64A pri železničnom priecestí Rajecké 
Teplice po most Porubského potoka),

-  ročnú účtovnú závierku a správu o hospodárení za 
rok 2014 OOCR Rajecká dolina.

Schvaľuje:
-  Zmeny č. 4 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 

2015 rozpočtovým opatrením,
-  Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké 

Teplice na rok 2016,
-  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 

I. polrok 2016,
-  Dodatok č. 1 k  VZN mesta č. 1/2015 o spôsobe náhrad-

ného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na 
území mesta,

-  Zmenu č. 4 k VZN mesta č. 60/2009 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a  
školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky,

-  Zmenu č. 8 prílohy č. 1 k VZN mesta č. 61/2009 o ur-
čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta,

-  VZN mesta č. 2/2015 o miestnych daniach od roku 
2016,

-  VZN mesta č. 3/2015 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady od roku 
2016, 

-  Dodatok č. 2 k  VZN mesta č. 70/2011 o poplatkoch 
za výkony vykonávané Mestským úradom v Rajeckých 
Tepliciach,

-  Dodatok č. 1 k VZN mesta č. 69/2011 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi,

-  Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými 
prostriedkami mesta,

-  Doplnok č. 2 Plánu hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta na roky 2007 – 2017,

-  predĺženie platnosti a účinnosti Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta,

-  vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod 
miestnou komunikáciou na ul. Zábrežnej (parc. č. 457/
2, 457/3, 457/4 a 457/31 k. ú. Stránske) v prospech 
mesta,

-  Smernicu č. 13/2015 o odmeňovaní účinkujúcich na 
občianskych obradoch a slávnostiach v meste,

-  Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupi-
teľstva na rok 2016,

-  prevod cesty I/64 v  časti od napojenia z I/64A pri že-
lezničnom priecestí po Aphrodite Palace (križovatka na 
ul. Kuneradská cesta), zo SSC Bratislava do majetku 
mesta ako miestna komunikácia za podmienky rekon-
štrukcie mosta cez Rajčanku s  tým, že dotknutý most 
bude zrekonštruovaný pred odovzdaním do majetku 
mesta

Neschvaľuje: 
- prevod cesty I/64 v časti od Aphrodite po hranicu 

s k. ú. Konská ako miestnu komunikáciu
-  žiadosť Slovenského zväzu cyklistiky Bratislava o pre-

vzatie záštity nad 3. etapou 60. ročníka Medzinárodných 
cyklistických pretekov okolo Slovenska v požadovanom 
rozsahu. 

Súhlasí:
-  s rozšírením ročnej kapacity výroby piva pre Penzión 

s minipivovarom z pôvodného ročného objemu 700 
hl za rok na max. kapacitu 2500 hl za rok. Navýšená 
kapacita bude výhradne slúžiť pre vlastné potreby 
prevádzkovateľa,

-  so zámerom výstavby „Aphrodite park Rajecké Teplice“ 
za podmienky predloženia výpočtu parkovacích plôch 
na navrhovanú kapacitu stavby podľa platných no-
riem,

pokračovanie na str. 3
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Stretnutia – rokovania – aktivity

Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

-  so zámerom výstavby „Stavebné úpravy a prístavba 
Kúpeľného domu Aphrodite III. etapa“ za podmienky 
predloženia výpočtu parkovacích plôch na navrhovanú 
kapacitu stavby podľa platných noriem,

Odporúča:
- zaoberať sa investíciami na prístavbu požiarnej zbroj-

nice pre DHZ Poluvsie až v prípade podpísania zmluvy 
o dodávke požiarneho vozidla s MV SR,

dňa 18. 02. 2016
Schvaľuje:
-  návrh obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie Doplnku č. 11 územného plánu sídelného 
útvaru Rajecké Teplice,

-  súhlas a záväzok mesta, že prebiehajúci proces 
obstarávania a schvaľovania potrvá najviac 3 roky 
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi 
Ministerstvom DVRR a mestom.

dňa 10. 03. 2016
Berie na vedomie:
- ročnú správu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015,
-  oznámenie o zmene rozpočtu č. 6 Mesta R. Teplice 

na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1, 

- „Informatívnu správu o Spoločnom obecnom úrade so 
sídlom v R. Tepliciach za rok 2015“,

-  „Správu o prebiehajúcich projektoch v meste“,
-  „Hodnotiacu správu o činnosti Mestskej polície mesta 

za rok 2015“,
Schvaľuje:
-  odmenu hlavnej kontrolórke mesta za obdobie 1/2015 

- 12/2015 vo výške 15 % z mesačného platu vyplate-
ného za uvedené obdobie,

-  návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 
2016 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením 
č. 1/2016,

-  výkup pozemkov do vlastníctva mesta za účelom 
výstavby chodníka v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou,

-  Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta pre roky 2016 - 2021,

-  Zmenu a Doplnok č. 10 ÚPNSÚ Rajecké Teplice a VZN 
mesta č. 1/2016 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 
10 ÚPNSÚ Rajecké Teplice,

-  investičný zámer „Oprava verejného osvetlenia v Meste 
Rajecké Teplice“,

-  zmenu návrhu do Doplnku č. 11 ÚPNSÚ R. Teplice,
Súhlasí:
-  so žiadosťou DOXXbet, s.r.o. Žilina o povolení na 

umiestnenie stávkovej hry v Hostinci u Pltníka 

pokračovanie zo str. 2

- rokovanie so SLK Rajecké Teplice, a. s. ohľadne ďalšej 
výstavby kúpeľov,

- účasť na valnom zhromaždení Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Rajecká dolina,

- účasť na pracovnej porade Krajskej organizácie ces-
tovného ruchu Žilina,

- účasť na valnom zhromaždení Miestnej akčnej skupiny 
Rajecká dolina, 

- účasť na zasadnutiach Euroregiónu Beskydy,
- účasť na rokovaniach ohľadne Rajeckej cyklomagistrály 

na VÚC Žilinského kraja,
- rokovanie s riaditeľkou MŠ Rajecké Teplice ohľadne 

nadstavby MŠ Rajecké Teplice,
- rokovanie so Slovenskou správou ciest, VÚC Žilinského 

kraja ohľadne preklasifikovania št. cesty I/64 od že-
lezničného priecestia v Rajeckých Tepliciach po most 
Porubského potoka,

- rokovania s víťaznou spoločnosťou ohľadne podpísania 
zmluvy o dielo, ktorá bude realizovať nadstavbu MŠ  
v Rajeckých Tepliciach, 

- rokovania s víťaznou spoločnosťou ohľadne podpí-
sania zmluvy o dielo, ktorá bude realizovať projekt 
„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajecké 
Teplice“,

- rokovania s členmi Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu ohľadne zahájenia Kultúrneho leta 2016, spo-
jeného so 640. výročím od prvej listinnej zmienky o 
Rajeckých Tepliciach,

- rokovania s ÚPSVaR Žilina o nových projektoch za-
mestnávania občanov z eurofondov,

- účasť na pracovných stretnutiach Združenia Rajecká 
dolina, ZMOS Rajecká dolina, SOÚ Rajec, Skládka 
Šuja, Združenia obcí aglomerácia Rajecké Teplice,

- rokovanie s vlastníkmi pozemkov pri št. ceste I/64 
ohľadne ich odpredaja mestu za účelom vybudovania 
chodníka v Poluvsí,  

- rokovanie so subjektmi pôsobiacimi v meste v rámci 
prípravy kalendára kultúrnych podujatí,

- pracovné stretnutie s poslancami ohľadne Doplnku č. 
11 k ÚPSÚ Rajecké Teplice,

- účasť na členských schôdzach DHZ,
- pracovné stretnutia s projektantom chodníka popri št. 

ceste I/64 od kúpaliska Laura po autobusovú zastáv-
ku a navrhovaných parkovacích plôch pre motorové 
vozidlá na ul. Pionierskej,

- účasť na Hovoroch o architektúre, ktoré realizovala 
STU Bratislava v spolupráci s mestom,

- účasť na XIII. ročníku medzinárodnej konferencie „Vyber 
si život“ organizovanej neziskovou organizáciou Áno 
pre život.
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Spoločenská kronika
Narodení

Matúš Ando  21. 9. 2015
Patrik Považan  26. 6. 2015
Lesana Olívia Šafáriková 5. 11. 2015
Ján Knapec  11. 11. 2015
Šimon Kolenčík  9. 12. 2015
Izabel Čečková  13. 1. 2016
Dominik Marcinka  16. 1. 2016
Dominika Čelková  11. 2. 2016
Olívia Moravčíková  17. 2. 2016
Boris Bohuš  18. 2. 2016
Rebeka Verešová  26. 3. 2016
Anna Fronková  31. 3. 2016

Manželstvo uzavreli
Marek Piala 
a Mária Zadňančinová  17. 10. 2015
Michal Urbanec
a Ľudmila Mičúchová  31. 10. 2015
Ján Majdan
a Vlasta Poliačková  16. 1. 2016

Opustili nás
Jaroslav Maliaček  15. 10. 2015
Ladislav Štaffen  28. 10. 2015
Jana Kianičková  7. 11. 2015
Dominik Brodňan  17. 12. 2015
Alexander Vdovičík  25. 12. 2015
Valéria Zimanová  3. 1. 2016
Klement Škorvánek  12. 1. 2016
Emília Kohútová  18. 1. 2016
Bernadetta Jankechová  15. 2. 2016
Vilma Jankechová  10. 3. 2016
Miroslav Černobila  11. 3. 2016
Jozef Čička  19. 3. 2016

Nespaľujme 
odpady zo záhrad

Upozorňujeme občanov, že spa-
ľovanie konárov, lístia, suchej trávy 
a rôzneho odpadu zo záhrad zákon 
o odpadoch zakazuje. Navyše pri 
spaľovaní tohto odpadu vzniká dusivý 
dym obsahujúci škodlivé látky (oxid 
uhoľnatý, dechtové látky, škodlivé uh-
ľovodíky), ktoré zostávajú v blízkosti 
miesta, kde sa spaľuje. 

Konáre možno uložiť na určené 
zberné miesta, ostatný zelený odpad 
a rovnako aj konáre možno zhodno-
tiť na domácich kompostoviskách. 
Kompostovaním získame zadarmo 
kvalitné živiny pre pestovanie úžit-
kových a okrasných rastlín. 

Primátorka odpovedá občanom
       

Ako je to s územným plánom mesta?
Územný plán (UP) mesta nebol aktualizovaný vo väčšom rozsahu už 

takmer 10 rokov. Preto je potrebné v nastávajúcom období zasiahnuť do tohto 
závažného strategického dokumentu mesta v rozsahu, ktorý by odzrkadľoval 
potreby mesta a naplánoval jeho ďalší rozvoj správnym smerom. 

V procese tvorby  ďalšieho doplnku ÚP sa už vykonali prvé úkony. Preto 
prosím spoluobčanov o spoluprácu najmä v tej časti schvaľovania zmien ÚP, 
v ktorej sa navrhované zmeny budú verejne prerokovávať. Ako obyvatelia 
mesta budeme môcť osobnými pripomienkami vstúpiť do procesu zmien ÚP 
a vyjadriť sa k nim, príp. aj navrhnúť nové riešenia. 

Všetky pripomienky od občanov a širokej verejnosti budú hodnotiteľmi 
spracované a posúdené. Je možné a aj veľmi pravdepodobné, že z objektív-
nych dôvodov nebudú všetky pripomienky do zmien zahrnuté. Môžem Vás 
však za seba a mestský úrad ubezpečiť, že k tejto téme budeme pristupovať 
maximálne zodpovedne. 

V tejto súvislosti si dovolím reagovať aj na šírenie nepravdivých informá-
cií, konkrétne, že vybudovaním mosta medzi ulicami Riečna a Osloboditeľov 
sa z ulice Osloboditeľov stane hlavný dopravný ťah na Žilinu. Pri hodnotení 
dopravnej situácie sa strategicky zameriavame na široké súvislosti z hľadiska 
záujmov všetkých občanov mesta s výhľadom do budúcnosti aj na niekoľko 
desiatok rokov. Len na ilustráciu uvádzam, že pri riešení dotknutej lokality 
si musíme klásť otázky akú víziu máme o jej dostupnosti napr. záchrannými 
zložkami a v krízových situáciách. Verím, že aj poslanci mesta sa k závereč-
nému schvaľovaniu doplnku ÚP postavia pragmaticky a citlivo vyhodnotia, 
čo je pre rozvoj nášho mesta potrebné.
Kedy sa začne s budovaním splaškovej kanalizácie ?

Z Ministerstva životného prostredia nám bolo doručené rozhodnutie o ne-
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie splaškovej 
kanalizácie, ktorú podalo Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice v no-
vembri 2015. Hoci naša žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, 
ako boli stanovené vo výzve, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia nám tento nebol 
schválený. Po prerozdelení finančného príspevku úspešným uchádzačom 
môže nastať situácia, že budeme dodatočne oslovení, ale v tomto momente 
rešpektujeme súčasný stav. 
Touto cestou by som chcela upozorniť na problém, ktorý sa týka všetkých 
občanov Rajeckých Teplíc a taktiež turistov, ktorí sa chcú dostať na 
autobusovú zastávku ku kúpalisku ... 

Naša odpoveď pani Jane a verejnosti cez odkaz pre starostu nie je po-
vzbudivá, ale komplikovaný stav v komunikačných trasách v celom meste 
je všeobecne známy. Ako sme napísali, prístup na autobusovú zástavku na 
ceste I/64 „pri kúpalisku“ je jedným z ťažšie riešiteľných problémov, s ktorým 
mesto zatiaľ neúspešne zápasí, pričom sa nejedná  o finančnú stránku. Po 
podnete a oboznámení sa so spisovou agendou som napriek  „neprajnému“ 
vyhodnoteniu možnej úspešnosti projektu vydala príkaz na obnovenie pro-
cesu realizácie chodníka „od kúpaliska na zastávku SAD (na parkovisku)“.  
Prosíme verejnosť o pochopenie, že pokiaľ sa nezmení celkové priestorové 
usporiadanie na danom, pre chodcov nebezpečnom mieste, iné rozumnejšie 
a trvalé riešenie nevieme v tomto momente zabezpečiť. Samozrejme budeme 
rokovať aj s dotknutými subjektmi, hlavne železnicami a správou ciest, aby 
sme sa pokúsili prísť na novú alternatívu a prijateľné riešenie. 

O miere úspešnosti našich snáh Vás budem v každom prípade infor-
movať.   



– 5 – www.rajecke-teplice.sk

Informácie

Existencia hostinca, ktorý slúžil návštevníkom kúpeľov je 
doložená už v roku 1542. Šenkovalo sa v ňom pivo a víno, 
ktoré sa dodávalo z lietavského panstva. Palatín, ktorý trpel 
na chronický ischias, sa liečil ešte aj v poslednom roku svojho 
života v kúpeľoch a to v máji 1616. Za panovania Juraja Thurzu 
sa však upravovalo nielen okolie prameňov, ale vďaka kúpe-
ľom sa menila aj tvár celých Rajeckých Teplíc. Smrťou Juraja 
Thurzu kúpele ale veľa stratili. Po jeho smrti sa majetok delil 
medzi dedičmi, čo rozvoju Rajeckých Teplíc moc neprospelo. 
Začínajú ožívať až koncom 18. storočia, keď kúpele získali do 
užívania horu Mrchová (Tlstá). Bol postavený nový kúpeľný 
dom s troma bazénmi, panský, obecný a žobrácky, ako aj 
murovaná budova, poskytujúca kúpeľným hosťom, prevažne 
uhorskej šľachte, všetky služby. V roku 1793 bol vypracovaný 
prvý rozbor rajeckoteplických minerálnych vôd, v kúpeľoch sa 
zamestnávajú prví lekári, ktorí publikujú prvé spisy o liečivých 
účinkoch termálnych prameňov.

Rozvoj Rajeckých Teplíc znamenal veľa aj pre domácich 
obyvateľov. Mnohí z nich nachádzali prácu v kúpeľoch, či už pri 
ich výstavbe a údržbe, pri úpravách parku a rybníka. Vzniká tu 
malá papierňa, hámor a iné remeslá, ktoré ale pre nedostatok 
odbytu zanikajú. Vinou sporov medzi dedičmi v 19. storočí, sa 
kúpele neudržiavali a ich návštevnosť klesla. Obrat nastal až 
v roku 1858, keď kúpele odkúpil právny zástupca lietavského 
panstva JUDr. Valér Šmialovský so svojím strýkom Alojzom 
Pichlom. Noví majitelia postavili nové kúpeľné budovy, prestavali 
bazény, využívali liečbu pohybom (terénne vychádzky, tenis, 
jazda na koni, kolky...). Dokonca v r. 1889 nakrátko navštívil 
kúpele arciknieža Karol Ľudovít, ktorého návšteva mala pre 
kúpele veľký význam. Do majetku kúpeľov sa dostalo skoro 
celé katastrálne územie Rajeckých Teplíc. Pre kúpele ale aj 
pre mesto mala význam stavba lokálnej železnice na jeseň 
v roku 1898 zo Žiliny do Rajca, ktorá bola dostavaná už o rok 
a to v 1899. Na stavbe železnice a aj pri železnici našlo prá-
cu vtedy približne 150 obyvateľov. Ďalší pracovali na píle, 
v textilkách v Žiline a Rajci, iní ako krčmári, mäsiari, obecní 
zamestnanci a roľníci. Rok 1907 za správcu Ladislava Hausera 
bol významný vybudovaním vodného splavu na zvoz dreva 
z Kuneradskej doliny až do Rajeckých Teplíc ako aj rybníkov 
na chov pstruhov. V roku 1909 bol postavený aj neogotický 
kostolík a začala existovať prvá teplická škola. Dovtedy deti 
chodili do škôl v Konskej a v Stránskom. Vyučovalo sa v nej 
po maďarsky a prvú budovu školy vystavali v roku 1913 na 
Kuneradskej ceste (dnešný obchod LIMARO). Od roku 1903 
pôsobil v kúpeľoch MUDr. Rudolf Flamm, ktorý sa podieľal na 
veľkej výstavbe mnohých kúpeľných víl, ktoré tu stoja dodnes 
(My Castle, Talisman, ...) Prvá svetová vojna spôsobila škody 
nielen kúpeľom, ale znamenala nemalé utrpenie pre obyvateľov 
Rajeckých Teplíc. Muži museli narukovať, padlo ich 6, ich mená 
sú na pamätníku spolu s menami obetí z okolitých obcí pred 
kostolíkom. V roku 1916 postihla obec aj veľká povodeň. 

Vznik 1. československej republiky doniesol nové nádeje. 
Rajecké Teplice sa prebrali z letargie v roku 1925, keď kúpele 
kúpila Revírna bratská pokladnica z Ostravy. Tvár kúpeľov 
aj obce sa od základov zmenila. V roku 1930 sa započalo 
s výstavbou liečebného domu Baník (dnes hotel „SKALKA“) 
a nového kúpeľného domu s dvoma veľkými bazénmi. Dva 
veľké hotely, Veľká Fatra a Malá Fatra postavila Národná 

banka v rokoch 1935 - 1937. Rok 1935 bol významný ešte 
tým, že do celej obce zaviedli elektrinu. Hospodárska kríza 
však postihla aj naše obyvateľstvo. Po októbri 1940 sa kúpele 
stali majetkom Robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave. 
Dobudovalo sa jazierko, prestavali sa rybníky a vybudovalo 
sa moderné kúpalisko s veľkou reštauráciou. Stavba bola 
dokončená v roku 1944 ale ešte v tom istom roku však kúpele 
obsadili nemecké vojenské jednotky, ktoré ich využívali ako 
nemocničné zariadenia a pre civilné obyvateľstvo boli takmer 
neprístupné. Druhá svetová vojna zasiahla aj do života našej 
obce. Už v roku 1943 vznikajú v skupiny ilegálneho odboja, 
neskôr sa mnohí zaradili do partizánskeho boja v okolitých 
horách (Kuneradský zámok - sídlo II. partizánskej brigády M. 
R. Štefánika.) Nemci opustili Rajecké Teplice až koncom apríla 
1945. Rajeckú dolinu oslobodili príslušníci I. československého 
armádneho zboru v dňoch 30. apríla až 1. mája 1945. V SNP 
a v oslobodzovacích bojoch zahynuli viacerí občania Rajeckých 
Teplíc. Ich hrdinstvo pripomínajú pamätné tabule a pamätník 
SNP v Kunerade pri zámku. Zámok bol počas SNP vypálený. 
Nemecké vojská ešte pri ústupe zničili aj most cez Rajčanku. 
Po skončení vojny sa situácia postupne stabilizovala aj v obci 
aj v kúpeľoch. Rajecké Teplice sa osamostatnili až v roku 1951, 
dovtedy tvorili súčasť obce Konská. V roku 1959 získali štatút 
kúpeľného mesta, v roku 1964 tu bolo dokonca riaditeľstvo pre 
päť slovenských kúpeľov (Bojnice, Turčianske Teplice, Nimnica 
a liečebňa SNP Kunerad). Po roku 1989 sa odčlenili. Leto 1960 
sa zapísalo do našich dejín veľkou povodňou, ktorá zapríčinila 
značné škody v celom mestečku ako aj v kúpeľoch. Podobná 
kalamita sa prehnala našim mestom aj v roku 1976.V roku 1961 
sa začalo vyučovanie v novej základnej škole. Mesto konečne 
dostavalo novú budovu Mestského úradu. Na Pionierskej ulici 
pribudla nová bytová výstavba, nová železničná stanica pri-
budla v rokoch 1965 - 1966, začiatkom 70-tych rokov pribudol 
OD Jednoty, budova pošty, vybudoval sa vodovod, mesto sa 
plynofikovalo, k budove školy sa postavil nový objekt telocvične 
a školskej jedálne. Rajecké Teplice boli v roku 1989 povýšené 
na mesto. Spoločensko-politické zmeny v roku 1989 významne 
ovplyvnili vývoj aj v našom meste a aj samotný rozvoj kúpeľov. 
Na základe reštitúcií boli viaceré objekty vrátené ich pôvodným 
majiteľom a nastúpila privatizácia . Slovenské liečebné kúpele 
boli 1. 2. 1996 pretransformované na súkromnú akciovú spoloč-
nosť. Hotel Veľká Fatra je zrekonštruovaný, tak isto aj kúpeľný 
dom spolu s vonkajšími bazénmi a s Malou Fatrou tvoria nový 
areál kúpeľov, ktorý sa ešte stále buduje. Areál hotela Encián 
tak isto zmenil svoj ráz. Stal sa z neho pekný hotelík, charak-
teristický svojou novou veselou fasádou, ktorý nanovo dotvára 
atmosféru okolo vynoveného rybníka. Mesto sa konečne dočkalo 
pekného, priestranného a dôstojného námestia, kde sa každé 
leto schádzame na kultúrnom lete.

Od prvej písomnej zmienky už síce ubehlo krásnych 640 
rokov, ale pointa stále zostáva. 

Na tomto krásnom kúsku našej vlasti žijú, bývajú, ľúbia, 
tvoria, pracujú šikovní, bystrí a snaživí ľudia, o ktorých treba 
šíriť zvesti, informovať okolitý svet a hlavne nikdy nezabú-
dať na našu minulosť a na všetkých, ktorí ju tvorili. 

Použitá literatúra: 
Rajecké Teplice – vydanie r. 1996
Kronika mesta Rajecké Teplice
                                                 Zapísala: Marta Štiffelová 

Pokračovanie zo str. 1

Rok 2016 – rok 640-teho výročia prvej písomnej zmienky o Rajeckých Tepliciach  
-  Fakty z našich kroník
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Informácie

Komunálny odpad
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom zasadnutí 

dňa 10. 12. 2015 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 3/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
mesta Rajecké Teplice pre rok 2016. VZN stanovuje sadzbu poplatku, 
dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok a podmienky k vráteniu alebo 
odpustenie poplatku. 

Poplatok za komunálny odpad sa zvýšil z pôvodných 16,24 eur na osobu 
v roku 2015 na 18,84 eur pre rok 2016 z dôvodu zvýšenia ceny úložného 
jednej tony odpadu na skládke Rajec – Šuja.

Poplatok za komunálny odpad pre rok 2016 je stanovený vo výške 
0,0515 EUR/deň/osoba, čo je v prepočte na osobu a kalendárny rok 
suma 18,84 EUR. 

Pre drobný stavebný odpad (DSO) je zavedený množstvový zber. Sadzba 
poplatku za DSO bez obsahu škodlivín je stanovená vo výške 0,0404 EUR 
za kilogram. Poplatok za DSO  sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento 
odpad odovzdá na miesto určené mestom, pričom sa poplatok platí za sku-
točne odovzdané množstvo DSO. Odpad sa bude odovzdávať na skládke 
Rajec – Šuja, kde sa odpad odváži a uloží. Poplatok za DSO bude poplatník 
uhrádzať na základe vystavenej faktúry.

Separovaný zber
Oznamujeme občanom, že do plastových vriec môžu zberať nasledovný 

odpad: nevratné nápojové fľaše bez rozdielu farby (PET obaly), plastové obaly 
z drogérie a kuchynských obalov, kompozitné obaly (Tetrapaky) a plechové 
obaly z nápojov (pivo, kola...). 

Vývoz je zabezpečený jedenkrát mesačne, a to v posledný pracovný 
deň v mesiaci. Plné zaviazané vrece stačí v deň zberu vyložiť k nádobe 
na zmesový komunálny odpad.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že v čase 

od 15. mája 2016 do 15. septembra 
2016 sa bude konať vývoz zmesové-
ho komunálneho odpadu pre domác-
nosti v týždňových intervaloch.

Takéto separovanie 
v meste, v ktorom žijeme 

sa nám páči ...?!!!!

 Že je stále veľa tých „neporiad-
ných“ nás presviedčajú okraje ciest 
a chodníkov, ale aj iné zákutia, kam 
sme si zvykli vyhadzovať  rôzny 
odpad. 

Žiaci našej základnej školy už 
tradične spolu s pedagógmi budú 
zberať odpadky v uliciach mesta. 
Pomoc pri čistení mesta prisľúbili TJ 
VTJ R. Teplice – Konská, Športový 
klub Poluvsie, Cyklistický spolok, DHZ 
Rajecké Teplice, DHZ Poluvsie, Únia 
žien, Volejbalový oddiel a Tenisový 
oddiel. 

Touto cestou pozývame občanov 
mesta, aby sa do tejto akcie zapojili 

Hovory o architektúre
Mesto Rajecké Teplice v spo-

lupráci s Fakultou architektúry 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave usporiadali vo veľkej 
sále Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach dňa 3. marca diskusiu pre 
verejnosť s názvom „Hovory o archi-
tektúre“. Zúčastnili sa ich zástupcovia 
mesta Rajecké Teplice, verejnosť,  
pedagógovia STU v Bratislave a sa-
motní študenti, ktorí predstavili svoje 
vízie ďalšieho rozvoja mesta. Študenti 
vo svojich prácach okrem iného 
zohľadňovali aj navrhované zmeny 
v rámci pripravovaného Doplnku č. 
11 Územného plánu sídelného útvaru 
Rajecké Teplice. Pred spracovaním 
štúdií navštívili rôzne lokality v meste 
a ich charakteru prispôsobili svoje ná-
vrhy. Podujatie sa stretlo s priaznivým 
ohlasom u verejnosti.

Ďalšie pokračovanie „Hovorov 
o architektúre“ sa uskutočnilo 7. 
apríla 2016

Čistenie mesta ku Dňu Zeme 
– urobme naše mesto krajším a čistejším

22. apríl je každoročne na celom svete venovaný Dňu Zeme a pri tejto 
príležitosti mesto v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného 
ruchu Rajecká dolina, so základnou školou a viacerými organizáciami 
pripravuje akciu, ktorou chceme upozorniť na to, že nám nie je ľahostaj-
né, v akom prostredí žijeme.

ľubovoľnou formou, či už vyčistením 
alebo skrášlením verejného priestran-
stva v bezprostrednom okolí domu, 
bytovky či záhrady. Vrecia na odpad 
si možno vyzdvihnúť do konca aprí-
la na Mestskom úrade v Rajeckých 
Tepliciach, č. dverí 70. Odvoz na-
zbieraného  odpadu zabezpečuje 
mesto (bližšie informácie na tel. č. 
041/5070414).   

Vopred ďakujeme všetkým ob-
čanom, ktorí sú ochotní obetovať 
svoj voľný čas a sily na to, aby sme 
sa v našom meste cítili príjemnej-
šie nielen my, ale aj všetci tí, ktorí 
Rajecké Teplice radi navštevujú.   
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PROJEKTY V MESTE

Projekt s celkovým nákladom 
540 585,58 Eur sa podarilo úspeš-
ne zrealizovať do konca roka 2015 
prostredníctvom dodávateľa Siemens, 
s.r.o. Bratislava a  dnes sa obyvate-
lia a návštevníci Rajeckých Teplíc  
a miestnej časti Poluvsie môžu tešiť 
z príjemného osvetlenia 450 kusov 
nových LED svietidiel.

Modernizácia verejného osvetle-
nia prinesie mestu Rajecké Teplice  
úsporu elektrickej energie ako i nákla-
dov na jeho údržbu a v neposlednom 
rade prispeje k zvýšeniu bezpečnosti 
a ďalšiemu skvalitneniu životných 
podmienok v meste. 

Na rozšírení kapacity materskej školy
pokračujú stavebné práce

Začiatkom marca 2016 sa rozbehli stavebné práce na rozšírení kapacity 
Materskej školy v Rajeckých Tepliciach. V rámci projektu pribudne na poscho-
dí materskej školy jedna trieda s kapacitou pre 15 detí vrátane sociálneho 
zariadenia. Zároveň bude zateplený celý objekt. Z dotácie Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR ako i  rozpočtu Mesta Rajecké Teplice bolo 
do nových priestorov zakúpené aj kompletné interiérové vybavenie, hračky 
a edukačné pomôcky. Na nové priestory sa môžu deti ale i ich rodičia tešiť 
už od 1. septembra 2016.

Ďakujeme rodičom za porozumenie a strpenie čiastočného obme-
dzenia prevádzky škôlky. Pripomienky vedenia škôlky i rodičov boli 
vyriešené v rámci kontrolného dňa stavby.

Modernizácia Mestskej 
knižnice 

v Rajeckých Tepliciach

Ministerstvo kultúry SR schváli-
lo v roku 2015 pre Mestskú knižnicu 
v Rajeckých Tepliciach dva projekty:  
„Moderná knižnica“ a „Kniha – naj-
lepší priateľ človeka“.

Vďaka projektu „Kniha – najlepší 
priateľ človeka“ sa rozšíril knižničný 
fond o 105 nových knižných titulov 
v celkovej výške 1000 EUR s týmto 
tematickým zameraním: beletria 
– 68 ks; náučná literatúra pre do-
spelých – 9 ks; literatúra pre deti 
a mládež – 14 ks; detská náučná 
literatúra – 10 ks.

Z projektu „Moderná knižnica“ 
v celkovej výške 790 EUR boli zakú-
pené nové knižničné regály, nábytok 
do čitárenského kútika a laminátor  
formátu A3, ktorý rozšíri služby pre 
verejnosť o laminovanie.

Obyvatelia i návštevníci nášho 
mesta môžu služby mestskej kniž-
nice využívať okrem štvrtku v na-
sledovných časoch:
 Pondelok: 10.00 – 12.00 hod.     
  13.00 – 15.30 hod.
 Utorok:     10.00 – 12.00 hod. 
  13.00 – 15.30 hod.
 Streda:      10.00 – 12.00 hod.
  13.00 – 17.00 hod.
 Piatok:      10.00 – 12.00 hod.
  13.00 – 14.30 hod.

Informácie

V novom roku s novým osvetlením
Mesto Rajecké Teplice podpísalo v decembri 2015 s Ministerstvom 

hospodárstva SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prí-
spevku na modernizáciu verejného osvetlenia z Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast.

O výške dosiahnutých úspor 
bude mesto informovať občanov 
po vyúčtovaní spotreby elektrickej 
energie za rok 2016.
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Úspešne ukončené:
- „Moderná knižnica“

- „Kniha – najlepší priateľ človeka“

- „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajecké 
Teplice“

Prebiehajúce:
- „Rozšírenie kapacity MŠ v Rajeckých Tepliciach“

Podané:

Mesto Rajecké Teplice k dnešnému dňu podalo 
nasledovné žiadosti o dotácie, ktoré sú v procese 
schvaľovania:

- „Vybudovanie urnovej steny“ – žiadosť podaná na 
Ministerstvo financií SR

- „Spracovanie Zmeny a Doplnku č. 11 Územného 
plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice“ – žiadosť 
podaná Ministerstvu dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR

-  „ Euro Musette a Golden Tango 2016“ – žiadosť po-
daná Nadácii KIA Pontis

 

                Mesto Rajecké Teplice v spolupráci  
         so Základnou školou v Rajeckých Tepliciach 

    vyhlasujú 
   pri príležitosti 640. výročia  prvej písomnej zmienky 

     o Rajeckých Tepliciach 

	
	
	

pre deti a mládež od 6 do 15 rokov na témy: 
 

1.kategória: JA A MOJA RODINA ( 1. - 4. ročník ZŠ ) 

2. kategória:  JA A MOJE MESTO   ( 5. - 9. ročník ZŠ ) 
 

Milé deti, inšpirujte sa každodenným životom vašej rodiny 
a naším mestom, miestami, ktoré rady navštevujete 

 a kde sa dobre cítite. 

Formát výkresu: A3 alebo A4 
Technika : ľubovoľná 
Termín uzávierky: 10. jún 2016 

Práce odovzdajte v škole zástupkyni riaditeľa školy. Na zadnej strane 

výkresu uveďte svoje meno a priezvisko, vek, telefonický kontakt, vašu 

adresu a školu. 

V každej kategórii bude ocenených 5 výtvarných prác. Všetky práce 

budú vystavené v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční 16. júna 2016 

v malej zasadačke Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. 

Schválené:
- „ Rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Rajeckých 

Tepliciach“ – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR  (dotácia 24 000 EUR, spoluúčasť mesta 
10 000 EUR)

- „Letné slávnosti Rajecké Teplice 2016“ – dotácia 400 
EUR – Žilinský samosprávny kraj.

Neschválené:
Nasledovné projekty napriek tomu, že spĺňali pred-

písané kritériá pre poskytnutie príspevku v rámci vyhlá-
sených výziev, neboli podporené:
- „Aglomerácia Rajecké Teplice  – rozšírenie splaškovej 

kanalizácie“ – Ministerstvo životného prostredia SR
- „Rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tep-

liciach“ – Ministerstvo vnútra SR
- „Živá kultúra – Ozdobme si život“ – Ministerstvo kultúry 

SR.

PROJEKTY V MESTE

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
konaných dňa 5. marca 2016 v Meste Rajecké Teplice
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Pečať rozvoja miest a obcí
Národné informačné stredisko Slovenskej repub-

liky udelilo Mestu Rajecké Teplice „Pečať rozvoja 
miest a obcí“, ktorá sa udeľuje mestám a obciam 
s predpokladom stabilného vývoja. Pečaťou mesto 
deklaruje výnimočnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť, 
prosperitu a finančnú stabilitu.
 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. 
týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na 

slovenské obce a mestá. 
 

Za rok 2015 bola 
 

 
 

Mesto Rajecké Teplice 

vyhodnotená ako 
 
 

mesto s predpokladom stabilného rozvoja 
 
 

2 926 slovenských obcí a miest prešlo ratingom na základe 
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej 
zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými 
metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový 
trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 
2015. Podiel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto 
hodnotenia predstavuje 37,7%. Vyhodnoteným obciam 
a mestám je v  hodnotiacom a informačnom systéme udelená 
Pečať Rozvoja obcí a miest.  

 
 

.................................. 
 

Peter Levkovič MBA, LL.M 
 

generálny riaditeľ  
 

 
 

V Bratislave, 11.januára 2016 

 

Mestská polícia informuje 

Mestská polícia Mesta Rajecké Teplice v predo-
šlých mesiacoch vykonávala okrem svojich zákonom 
stanovených povinností aj niekoľko účelovo zame-
raných akcií a opatrení: 
- monitorovanie dodržiavania zákona o chove a drža-

ní psov, následne boli udelené sankcie pri zistenom 
porušení,

- pravidelné kontroly zamerané na dodržiavanie VZN 
o zákaze požívania alkoholických nápojov v stanove-
ných častiach mesta,

- hliadka MsP kontrolovala dodržiavanie prevádzkových 
hodín zábavných a pohostinských zariadení,

- na ulici Rajecká cesta a taktiež v miestnej časti Poluvsie 
boli mestskou políciou zistené priestupky na úseku 
životného prostredia a to pri spaľovaní tuhého domo-
vého odpadu – občanom boli udelené sankcie,

- pátranie po stratených veciach a osobách v spolupráci 
s OOPZ,

- monitorovanie nelegálne vytváraných skládok v rám-
ci celého katastrálneho územia mesta s následnými 
reštriktívnymi opatreniami 

- osadenie nových dopravných značiek,
- rozdávanie reflexných pások pre neosvetlených chod-

cov a cyklistov vo večerných hodinách pre zvýšenie 
bezpečnosti na cestách.

Marec  –  mesiac knihy

Mestská knižnica Rajecké Teplice sa zapojila do 
celoslovenského podujatia pod spoločným mottom 
„Knižnice pre všetkých“. V Týždni slovenských knižníc 
od 29. 2. – 4. 3. 2016 bola registrácia nových čitateľov 
zdarma. V tejto akcii sme sa rozhodli pokračovať až 
do konca marca. 

Po jarných prázdninách 10. marca 2016 sa na mest-
skom úrade uskutočnil 4. ročník čitateľského maratónu, 
do ktorého sa zapojilo 64 detí 1. stupňa zo ZŠ v Rajec-
kých Tepliciach. Všetci účastníci boli odmenení malou 
pozornosťou.

V dňoch 15. – 16. marca 2016 Mestskú knižnicu 
navštívili žiaci základnej školy 1. stupňa po triedach 
v sprievode pani učiteľky. Prváci dostali čitateľské pre-
ukazy, knižnicu môžu navštevovať s rodičmi. Niektorí 
druháci, tretiaci a štvrtáci sa tiež rozhodli zapožičať si 
pekné knihy. 

Okrem detí navštívili v marci knižnicu aj viacerí do-
spelí a pribudli ďalší noví čitatelia. Koncom roka 2015 
bolo zakúpených 105 nových knižných titulov, ktoré sú 
k dispozícií všetkým záujemcom.

Touto cestou srdečne pozývame občanov navšte-
vovať knižnicu počas celého roka 2016, nielen počas 
marca – mesiaca knihy.

Snahou mestskej polície je taktiež riešiť nesprávne 
parkovanie nedisciplinovaných vodičov v záujme za-
bezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky 
v zmysle zákona a to najmä na problémových úsekoch 
Rajeckej cesty, Kuneradskej cesty a na ulici Osloboditeľov 
pri vinárni Skala.

Slovenská správa ciest na podnet Mesta Rajecké 
Teplice po viacerých rokovaniach začne v apríli 2016 
s osadením cestných zvodidiel popri Stránskom potoku 
v Poluvsí za krajnicu vozovky, čím sa zvýši bezpečnosť 
užívateľov cestnej komunikácie.

Na záver, vzhľadom na blížiacu sa letnú sezónu 
a každoročne rastúci počet vlámaní do motorových 
vozidiel, chceme v zmysle prevencie požiadať vodičov 
o zvýšenú opatrnosť pri voľne odložených dokladoch, 
kabelkách, peniazoch a elektronických zariadeniach 
na sedadlách v zaparkovaných vozidlách, pretože 
práve tie sú hlavným lákadlom pre zlodejov.
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– Žiaci sa zúčastnili okresných kôl olympiád zo sloven-
ského jazyka, anglického jazyka, matematiky, geografie, 
chémie, dejepisu, náboženskej výchovy, kde dosiahli 
pekné umiestnenia.

– Dňa 5. 2. 2016 sa uskutočnil pre žiakov 1. stupňa 
karneval. Stretli sa tam rôzne rozprávkové bytosti, 
zvieratká, ale i strašidlá a ježibaby. Zatancovali si, 
zasúťažili a domov odišli s krásnymi cenami. 

– V stredu 17. 2. 2016 sa naši deviataci vybrali vla-
kom do Bratislavy na akciu Profesia days. Tam si 
pozreli rôzne pracovné ponuky, vyskúšali si prácu 
v IT technológiách, skúsili si angličtinu na pracovnom 
pohovore. Naplnení skúsenosťami sa vracali naspäť 
s predsavzatím pridať v príprave na aprílové testovanie 
a prijímacie pohovory.

– Vo štvrtok 18. 2. 2016 na našu školu zavítala freestylo-
vá skupina HANDS UP. Chalani nám predviedli show, 
ktorá bola spojením zábavy a zručností basketbalu 
a futbalu. Zabavila sa celá škola – od najmenších až 
po najstarších. Ovládanie basketbalovej, ale i futbalovej 

UCTILI SI OBETE VOJEN ČERVENÝMI MAKMI
Dňa 11. 11. o 11 hodine a 11 minúte v roku 1918 zaznela posledná salva z dela pri podpise prímeria, 

ktorým sa skončila 1. svetová vojna. Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia jej 
účastníkov, že bezprostredne na to, ako sa vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových 
veteránov.

V našom meste Rajecké Teplice z podnetu Mestského úradu, Farského úradu, Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov a Oblastného výboru SZPB  si 11. novembra pietnym aktom pri pomníku padlým ich 
pamiatku uctili predstavitelia mestského úradu spolu s pani primátorkou Mgr. Katarínou Hollou, ktorá vo 
svojom prejave pripomenula túto udalosť. Dôstojný pán farár z Rajeckých Teplíc, Dalibor Mišura, celý pietny 
akt sprevádzal svojou modlitbou ku ktorej sa pripojili všetci prítomní. 

Predstavujeme talenty základnej školy
Patrik Záň – 3. A trieda

Patrik vyniká  športovými úspechmi vo futbale. Získal už niekoľko ocenení, ktoré sú 
pýchou aj našej ZŠ: Pohár Vianočného turnaja, Pohár prípraviek ObFZ Žilina, Pohár 
minirepubliky a mnoho ďalších.
      Tešíme sa z úspechov Patrika Záňa, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i mesta 
Rajecké Teplice a želáme mu veľa zdravia a radosti zo športových úspechov.

Za Oblastný výbor SZPB vzdal úctu padlým a položil 
veniec ku pomníku Jiří Novák, člen Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rajci. 
Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa 
pietneho aktu zúčastnili spolu s jej predsedníčkou PhDr. 
Annou Perkovičovou. Kládli ku pomníku na počesť pad-
lým červené maky a veľkú kyticu z červených a bielych 
makov. Aj Únia žien, na čele s predsedníčkou Martou 
Stiffelovou sa pripojili k účastníkom pietneho aktu 
a dôstojnú pietu ukončili zapálením sviečok, aby ani 
jeden plamienok nesvietil len na pamäť padlých, ale 
aj nám živým na cestu k mieru a porozumeniu medzi 
národmi!

             Anna Perkovičová, predsedníčka ZO JDSMgr. Katarína Hollá, primátorka, dôstojný pán Dalibor Mišura
a účastníci pietnej spomienky 

Uskutočnené akcie na ZŠ Rajecké Teplice od januára 2016
lopty si na vlastnej koži mohli skúsiť aj naši vybraní 
chlapci i dievčatá. Najzaujímavejší bol prídavok vo 
forme horiacej basketbalovej lopty.

– 17. 2. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho 
Kubína. Do okresného kola postúpili 4 žiačky. Romana 
Kianičková z 5. B získala čestné uznanie.

– Od 22. 2. do 26. 2. 2016 sa siedmaci a ôsmaci zúčastnili 
lyžiarskeho výcviku v Novom Smokovci vo Vysokých 
Tatrách. 

– 10. 3. 2016 sa žiaci 1. stupňa v rámci mesiaca knihy 
zúčastnili čitateľského maratónu v spolupráci s mest-
skou knižnicou.

– V rámci multikultúrnej výchovy sa naši žiaci 15. 3. 2016 
zúčastnili vystúpenia lotyšského súboru Dzerve, ktorý 
im predviedol folklór svojej krajiny.

– 18. 3. 2016 sa konal prvý ročník Rajeckoteplického 
florbalového turnaja.

–  Žiaci 1. stupňa sa zapojili do medzinárodnej mate-
matickej súťaže Klokanko, ktorá sa uskutočnila 21. 
3. 2016.
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l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l
l Technické a programové 
vybavenie energetických 

dispeèingov 
a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Hodžova 20

Dobrovoľný hasičský zbor 
Poluvsie sa v spolupráci s po-
slancami mestskej časti Poluvsie  
podujal opäť oživiť  tradície našich 
predkov a zorganizovať po niekoľ-
kých rokoch tradičný fašiangový 
sprievod, ktorý sa uskutočnil 
6. 2. 2016.

S prípravami sme začali už v de-
cembri minulého roku, nakoľko nás 
čakala rekonštrukcia starých ako aj 
výroba nových masiek a zabezpe-
čenie ľudových krojov pre členov 
sprievodu.

Pred  samotnou akciou sme sa 
začali aktívne schádzať so všetký-
mi účinkujúcimi, pretože sme museli 
zvládnuť organizáciu sprievodu ako 
aj nacvičenie programu . 

Sprievod sme začali spoločnou 
fotografiou pred kultúrnym domom 
v Poluvsí, následne sme pokračovali 
vo veselej nálade po mestskej časti 
Poluvsie, kde nás milo prekvapila 
pohostinnosť a ústretovosť  našich 
spoluobčanov.

Neskôr sme sa presunuli na 
námestie SNP v Rajeckých Tepli-
ciach.

Privítala nás primátorka mesta 
Mgr. Katarína Hollá spolu so za-

Fašiangy s Nádejou sa konali 
v Slnečnom pavilóne v Rajeckých 
Tepliciach. Vďaka za príjemné 
prostredie a výborné jedlo. 

Hodnotili sme rok 2015, kde sme 
boli, stretnutia a inú činnosť.

mestnancami MsÚ, občanmi ako aj 
návštevníkmi mesta. 

Zábava na námestí sa niesla v 
srdečnom duchu, ku ktorej prispe-
lo aj občerstvenie z MsÚ Rajecké 
Teplice.

Náš program pokračoval večer-
nou tanečnou zábavou v kultúrnom 
dome v Poluvsí, ktorej súčasťou 
bolo aj tradičné „pochovanie 
basy“.

Chceme sa touto cestou poďako-
vať primátorke mesta Mgr. Kataríne 

FAŠIANGY 2016
Hollej za podporu, MsÚ Rajecké 
Teplice, firmám Prosard, PEZA, 
poľovníckemu združeniu, občanom 
za zapožičanie krojov, opravu, maľo-
vanie a výrobu masiek, účinkujúcim 
v sprievode ako aj pri „pochovávaní 
basy“, fotografke, kuchárovi a po-
mocníkom v kuchyni, prepravcom za 
odvoz sprievodu, deťom v maskách 
ako aj koníkovi Britovi s kočišom 
Milošom.
Výbor DHZ Poluvsie  
Poslanci za mestskú časť Poluvsie

Fašiangy s Nádejou
Aj v tomto roku chceme uskutoč-

niť zájazdy, výlety, stretnutia, varenie 
gulášu a iné. „Zahraj cigán, smutnú 
pieseň, nech sa rozplačem, odchádza 
nám potešenie až za čiernu zem.“ 
Takto sme sa lúčili s basou, aj s ďa-

kovaním, že nás tešila a zabávala. 
Všetko bolo ako sa patrí – plačky, 
farár, zvonec. „Basa naša milá, od-
dýchni si, máš na to čas, ale po Veľkej 
noci, príď zas medzi nás!“

        Za Nádej Jarmila Koššová
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Udialo sa v meste

Mesto ďakuje: 
– pánovi Jánovi Szelepcsényimu za knižný výtlačok „Úteky za krásou“. Darovanú publikáciu radi 

sprístupníme našim občanom prostredníctvom mestskej knižnice.
– sponzorom Mestského plesu za hodnotné ceny do tomboly
– sponzorom – PROSARD, PEZA, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina za podporu 

fašiangového sprievodu
–  manželom Jakischovým za sponzorovanie maškarného plesu
– Ing. Vladimírovi Blahovi za finančnú podporu mestského Spravodajcu
Mesto gratuluje:
–  šachovému oddielu TJ Slovan Rajecké Teplice, ktorý pôsobí na území mesta, k postupu do 3. ligy.

Dnes vám chceme predstaviť  Júliu Marcinovú, rod. Knapcovú, ktorej 
nedávno vyšla v poradí už štvrtá knižná publikácia „A veru, Rozsutec v päťde-
siatom roku“ pri príležitosti 50. výročia od vzniku súboru. Týmto dielom autorka 
potešila nielen desiatky bývalých i súčasných členov súboru a ich rodín, ale 
i stovky priaznivcov a obdivovateľov ich umenia. Kniha okrem rozsiahlej histórie 
súboru ponúka prehľad o jeho vedúcich osobnostiach, zahraničných vystúpe-
niach, významných tanečných choreografiách a speváckych vystúpeniach, či 
získaných oceneniach. Čitateľ tu však nájde aj celú plejádu nádherných zážitkov, 
vtipných príbehov, poďakovaní...

 Júlia Marcinová, rod.  Knapcová vytvorila  pre budúce generácie vzác-
ny a hlboko ľudský dokument o 50-tich rokoch života súboru Rozsutec i 
všetkých jeho členoch ktorí tvorili  históriu folklórneho súboru  a šírili  slo-
venský folklór u nás doma i v zahraničí za čo jej patrí vďaka a uznanie.

PhDr. Júlia Marcinová, rod. Knapcová, nar. v  r. 1985, absolventka etnológie 
na UKF v Nitre, matka troch detí, v súčasnosti na MD.

Rubrika - Úspešní medzi nami
Júlia Marcinová, rod. Knapcová – zaznamenala históriu folklórneho súboru Rozsutec. 
Stretávame ich v uliciach nášho mesta a často ani netušíme, že popri svoje práci, štúdiu či osobnom 

živote vykonali niečo navyše, niečo výnimočné, čo si vyžaduje čas, vytrvalosť, tvorivosť, obetavosť, 
ale i chuť urobiť niečo pre radosť a potešenie ostatných ľudí. Týmto našim  občanom – Tepličanom 
– by sme radi venovali priestor i v našom Spravodajcovi.

Obálka knihy  

Poďakovania, gratulácie

Informácie

– 5. 12. 2015 260 detí privítalo na námestí Mikuláša 
s anjelom a rozsvietili vianočný stromček   

– 31. 12. 2015 sa občania a návštevníci mesta stre-
tli na námestí a spoločne s primátorkou mesta a s 
Vdp. Daliborom Mišurom privítali nový rok 

– 17. januára 2016 Ochotnícky divadelný súbor Seniorik 
z Konskej odohral divadelné predstavenie Škriatok 
vo veľkej sále MsÚ

– 23. januára bol v hoteli Skalka Ples mesta R. Teplice. 
– 28. januára sa konal koncert vokálnej skupiny Fragile.
–  29. 1. sa konal detský maškarný ples v KD Poluvsie
– 31. január sa konal Detský maškarný ples v budove 

MsÚ s animátormi.


