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Konanie referenda
Dňa 7. februára 2015 sa na Slovensku uskutočnilo referendum o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za
rodinu. Predmetom referenda boli tri otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Zúčastnení voliči mohli na otázky odpovedať odpoveďou áno alebo nie. Referendum bolo neplatné,
keďže k hlasovacím urnám prišlo len 21,41% oprávnených voličov.
Prehľad výsledkov za mesto Rajecké Teplice:
Číslo otázky a znenie otázky
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?

počet hlasov ÁNO

počet hlasov NIE

797

33

791

37

767

61

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?

Celkové výsledky referenda na území mesta Rajecké Teplice:
počet zapísaných voličov:
počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
percentuálna účasť voličov:

2257
839
37,1%

Detský maškarný ples
V období fašiangov sa v nedeľu 8. februára 2015 zaplnila vstupná hala mestského úradu rôznymi
postavičkami rozprávkového sveta na tradičnom detskom maškarnom plese. Mesto Rajecké Teplice
pripravilo pre najmenších popoludnie plné hudby, hier a zábavy. Tento rok prišlo v sprievode svojich
rodičov a starých rodičov 52 detí. Každá maska dostala pri vstupe malé občerstvenie a potom sa s

vodníkom, šašom s princeznami z chuti všetci hrali rôzne hry a zabávali sa na domácich aj svetových
hitoch.

Marec v knižnici
V pondelok 3. marca si žiaci 1. stupňa návštevou Mestskej knižnice v Rajeckých Tepliciach pripomenuli,
že marec je mesiacom knihy. Zoznámili sa s novými knižkami v knižnici, tí starší si vypožičali ďalšie knihy.
Najviac knižnica zaujala prvákov, ktorí v nej boli po prvýkrát. Už vedia, že sa tu odteraz môžu hocikedy
zastaviť a požičať si na čítanie peknú knižku. K dnešnému dňu je stav knižných titulov v knižnici 6 612
kusov. Od januára do mesiaca marec bol počet vypožičaných knižných titulov spolu 796 a počet
periodík 61. Základná škola tiež v marci 2015 v spolupráci s Mestskou knižnicou v Rajeckých Tepliciach
uskutočnila čitateľský maratón pre žiakov prvého stupňa. Prváci čítali krátke básničky a i napriek tomu,
že ešte nepoznajú všetky písmenká, darilo sa im a šikovne predviedli, čo sa už naučili. Druháci a tretiaci
čítali z knižky Marianny Grznárovej Maťko a Kubko. Postupne sa všetci vystriedali a ukázali svoje
čitateľské zručnosti. Po prečítaní ukážok si pozreli dve rozprávky. Štvrtáci sa pustili do knihy Rozprávky
pre neposlušné deti (a ich starostlivých rodičov) od Dušana Taragela a Jozefa Gertliho Danglára, s
ktorými si hravo poradili. Na záver si všetci pozreli animovanú rozprávku. Akcie sa uskutočnili v rámci
podujatia Marec - mesiac knihy.
Stretnutie členov klubu Nádej pri príležitosti 15. výročia založenia
Nádej Rajecké Teplice privítala svojich členov aj nečlenov na stretnutí pri príležitosti 15. výročia
založenia a vydania knižnej publikácie. Stretnutie sa uskutočnilo 17. marca 2015 o 13.00hod. vo veľkej
sále Mestského úradu Rajecké Teplice. Svoju vďaku za nádej vyjadrila pani Jarmila Koššová, ktorá je aj
autorkou malej spomienkovej publikácie S nádejou do ďalších dní. Patrí jej veľká vďaka za činnosť pre
našich občanov.
Deň narcisov 2015
ZO Únie žien Slovenska v Rajeckých Tepliciach spolu s Ligou proti rakovine ďakuje všetkým občanom,
návštevníkom a obyvateľom nášho mestečka za finančné príspevky, ktorými podporili zbierku Deň
narcisov, ktorá sa konala v piatok 27. marca 2015 v našom meste a aj na celom Slovensku. Dobrovoľníci,
ktorí sa zapojili do práce, vyzbierali spolu sumu 878,50 €. Žiaci z našej ZŠ prispeli sumou 171 €, v uliciach
mesta sa vyzbieralo 156 € a na stanovisku pri OD Jednota sme vyzbierali 550,50 €. Všetci, ktorí si v
tento deň pripomenuli chorobu, ktorá je stále najväčším strašiakom dnešnej doby a jej liečenie si stále
vyžaduje čas, výskum, pozornosť a prevenciu, patrí veľké a srdečné ĎAKUJEM. Na zbierke sa podieľali
žiaci a učitelia základnej školy v našom meste a, samozrejme, členky ZO Únie žien, ktoré sa postarali
o priebeh celej akcie. Nech je žltý narcis vždy takým malým slnkom pre všetkých tých, ktorí takúto
pomoc potrebujú.

Výstava Kovačická insita
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Galériou naivného umenia Kovačica v Srbsku zorganizovalo
výstavu obrazov autorov Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa, ktorou spríjemnilo občanom a
návštevníkom vianočný čas. Autori sú Slováci žijúci v Padine, obec Kovačica v Srbsku a majú za sebou
vyše 150 spoločných výstav na Cypre, Slovensku a Srbsku. Ich hlavné motívy sú unavení sedliaci,
pracovití ľudia, rybári, salaše, nezvyčajné krajinky, ale hlavne husi a kone. Ich výstava bola predajná a
tak mnohí návštevníci odišli s pekným vianočným darčekom.

Horská služba oslávila 60. výročie
V Autocampingu Slnečné skaly Rajecké Teplice sa 16. apríla 2015 konalo pripomenutie 60. výročia
založenia horskej služby, ktorá začínala ako celoštátna záchranná organizácia. Táto akcia sa konala v
krásnom prírodnom prostredí a tešila sa veľkému záujmu. Horská služba predstavila priamo v teréne
rôzne záchranné akcie, z ktorých sa tešili najmä deti.
Diamantová svadba manželov
Dňa 30. apríla 2015 oslávili manželia Emil a Elena Brunovci svoju
diamantovú svadbu. V zastúpení Mesta Rajecké Teplice im k
tomuto významnému jubileu zablahoželala primátorka Mgr.
Katarína Hollá.

Oslavy 70. výročia oslobodenia Lipovca a Rajeckých Teplíc
8. apríla 2015 sa prednosta mesta Rajecké Teplice spolu so zástupkyňami ZO Únie žien zúčastnili
pietneho aktu kladenia vencov na cintoríne v Lipovci pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce
Lipovec nad fašizmom. 30. apríla 2015 sa na cintoríne v Rajeckých Tepliciach konal pietny akt kladenia
vencov na hromadný hrob vojakov a partizána, ktorí zahynuli v 2. svetovej vojne pri oslobodení
Rajeckých Teplíc. Pietny akt pokračoval položením venca na hrob Rudolfa Súľovského pri kostole
v Rajeckých Tepliciach. Príhovorom a položením vencov na hroby vojakov si primátorka mesta uctila
ich pamiatku.

Deň Zeme
Dobrovoľní hasiči z Rajeckých Teplíc sa
dňa 25. apríla 2015 zúčastnili brigády pri
príležitosti Dňa Zeme. Referát životného
prostredia MsÚ Rajecké Teplice im na
čistenie pridelil úsek pod viaduktom.
Tento úsek bol veľmi znečistený
odpadom a tak sa vrecia plnili rýchlo,
hlavne na úseku vodného toku
Konšťanka. Potôčik nebol dlhšiu dobu
čistený. Dobrovoľní hasiči vyčistili od
odpadu aj územie za Záhradkárskou
osadou – celkovo sme vyzbierali 42 vriec
odpadu. Hasiči pomáhajú najmä vtedy, keď niekedy nezodpovední občania vypaľujú trávnaté porasty
alebo zakladajú ohne v okolitom lesnom poraste. Tak ohrozujú nielen sami seba, ale aj peknú okolitú
prírodu a živočíchy, ktoré v nej žijú.
Mesto Rajecké Teplice ďakuje i všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili na čistení nášho mesta od
odpadkov, ktoré sa s podporou OOCR Rajecká dolina uskutočnilo v jarných mesiacoch tohto roka pri
príležitosti Dňa Zeme. Vďaka patrí už spomínanému DHZ Rajecké Teplice, ale tiež vedeniu, pedagógom
a žiakom našej základnej školy, DHZ Poluvsie ako aj členom záujmových združení: ZO Únia žien, TJ VTJ
Rajecké Teplice – Konská, Športový klub Poluvsie, priaznivci ČIVORADA, Cyklistický spolok Žilina,
Tenisový oddiel, Klub Nádej - a tiež ďalším dobrovoľníkom. Mesto Rajecké Teplice si váži aj snahu tých,
ktorí sa o čistotu verejných priestranstiev starajú po celý rok.
Čisté vody Rajeckej doliny
V apríli tohto roku sa konal prvý ročník
akcie
pod
úsmevným
názvom
ČIVORADO. Názov mal pre nás vystihovať
hlavnú myšlienku tejto akcie „Čisté vody
Rajeckej doliny“ Vyčistiť úsek dlhý 33 km
(Čičmany-Porúbka) bol pre malú
skupinku nadšencov prakticky nemožný,
a preto boli oslovení všetci starostovia
a primátori na tomto úseku, aby túto
akciu podporili. Ich úlohou bolo
poskytnúť účastníkom zberu odpadu
vrecia a následne zabezpečiť odvoz
vyzbieraného odpadu na skládku.
Organizátori pre účastníkov pripravili na
farme BÁRDY v Jasenovom zdarma guláš, čapované nápoje a rozdali tričká s logom ČIVORADO v počte
70 kusov. O atmosféru sa postarala bluesrocková kapela BLUE-TIME. Veľká vďaka patrí všetkým
sponzorom bez ktorých by zrealizovať takúto akciu nebolo možné. Dnes už možno smelo konštatovať,
že akcia bola veľmi úspešná. Na trase čistenia sa zúčastnilo 140 ľudí a vyzbieralo sa alarmujúcich 400
vriec odpadu!
V Rajeckých Tepliciach prišlo pomôcť svojmu okoliu 35 občanov. Medzi zúčastnenými nechýbala ani
pani primátorka Mgr. Katarína Hollá či Mgr. Anna Ciriaková, PhD. z referátu životného prostredia
s rodinami. Žiaľ, počas akcie sa vyskytli aj negatívne postrehy, a to zo strany nemenovaných starostov,
ktorí po vyčistení ich úseku odmietli zlikvidovať odpad a museli sme ho odstrániť na skládku za vlastné
prostriedky. V tomto bola práca našej pani primátorky naozaj dôkladná. Ukážkovo sa postarala o odvoz

odpadu v najbližší pracovný deň po akcii. Táto akcia nebola len o čistení našichvodných tokov, ale mala
by mať aj náučný charakter k správaniu sa k nim a v neposlednom rade združovať obce a mestá v našej
Rajeckej doline.
Oslávili sme 70 rokov slobody
Dňa 30. apríla 2015 sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia nášho mesta. Presne sedemdesiat
rokov nás delí aj od ukončenia 2. svetovej vojny. Táto vojna spôsobila nezmyselné ničenie ľudských
životov a materiálnych hodnôt. Podľa štatistík v nej zahynulo 55 miliónov ľudí. V tomto tragickom
číselnom údaji sú, žiaľ, aj stratené životy našich deviatich občanov Rajeckých Teplíc. Rajecké Teplice
obsadili nemecké okupačné jednotky 25. septembra 1944 v popoludňajších hodinách. Prišli tankami a
obrnenými vozidlami zo smeru Stránske a Kunerad. Zúrili, lebo sídlo partizánskej brigády Milana
Rastislava Štefánika v Kuneradskom zámku našli už prázdne. Tak zámok aspoň vypálili. Rajecké Teplice
mali už vopred vytipované ako vhodné centrum pre svoje aktivity. V hoteli Veľká Fatra zriadili sídlo
Ortskomanda, v objekte Baník (dnes hotel Skalka) otvorili vojenskú nemocnicu, vo vile správcu kúpeľov
sa ubytoval Standartfűhrer Panier s generalitou, v Kúpeľnom dome bývali vyšší dôstojníci. Nemeckých
vojakov museli ubytovať aj niektoré teplické domácnosti, bývali aj v objekte školy. Hneď v deň príchodu
sa museli všetci muži od 18 do 60 rokov sústrediť pred hotel Veľká Fatra, museli sa legitimovať a
podpísať vyhlásenie, že neboli partizánmi a žiadnych ani nepoznajú. Vypočuli si, že nemecká armáda
prišla oslobodiť slovenský národ od hrozby boľševizmu a výzvu, aby obyvatelia pomáhali nemeckej
brannej moci. Z Rajeckých Teplíc robili potom Nemci výpady do okolia - do hôr a okolitých obcí. No
postup osloboditeľskej armády a vytlačenie nemeckých pozícií sa v Žilinskom okrese od začiatku roka
1945 nedarilo zastaviť. Aj Nemci v Rajeckých Tepliciach boli čoraz nervóznejší a menej istí svojou silou.
Od polovice apríla 1945 boli nútení chystať ústup z miesta, kde sa im tak páčilo. Úplný odsun
z Rajeckých Teplíc uskutočnili v nočných a skorých ranných hodinách z 29. na 30. apríla 1945. po
siedmich mesiacoch si Teplice konečne vydýchli. Rozlúčka tiež nebola hocaká – ráno okolo 5.00 hodiny
vyhodili cestný most cez Rajčanku a poškodili železničnú trať. Tak chceli brzdiť postup osloboditeľského
vojska. To si ale napriek tejto prekážke našlo spôsob ako vojsť do Rajeckých Teplíc. O 10.30 hod. vošlo
do Rajeckých Teplíc vojsko 1. čs. armádneho zboru doplnené vojenským oddielom 4. rumunskej
armády. Máme šťastie, že z tejto historickej chvíle existujú autentické fotografie teplického občana
Rudolfa Škorvánka. Bol teda koniec vojny. Pre Teplice nastal čas na radosť. Ale boli tu aj rodiny, ktoré
stratili svojich blízkych a namiesto radosti sa utápali v slzách, a žialili. Svojou obetou nám priniesli
slobodu, ktorú si už sedemdesiat rokov užívame, aj obyvatelia z Rajeckých Teplíc: Karol Kašjak (32 r.),
Rudolf Súľovský (34 r.), Viktor Rýpala (30 r.), Kazimír Palica (30 r.), Hugo Wald (20 r.), Oswald Wald (40
r.), Jozef Burdiak (27 r.), Gábor Baláž (40 r.), Jozef Michálek (38 r.) Aj názvy niektorých našich ulíc (30.
apríla, Osloboditeľov, Kašjaka, Súľovského) nám majú ten čas spred sedemdesiatich rokov pripomínať
a nabádať nás k vďake, že môžeme žiť v mieri.

Stavanie mája neohrozilo ani nepriaznivé počasie
Mesto Rajecké Teplice tradične 1. mája
pripravilo program „Stavanie mája“ s
vystúpením dychovej hudby Stranianka, country
skupiny ACM a Pollux. Pre deti boli pripravené
detské atrakcie a občerstvenie. Jedľu vysokú
19,8m
vztýčili
členovia
Dobrovoľného
hasičského zboru v Rajeckých Tepliciach.

Ocenenie Jozefa Gabčíka
Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej
vojny prezident Slovenskej republiky Andrej
Kiska odovzdal dekrét o povýšení Jozefa Gabčíka
na brigádneho generála in memoriam praneteri
Kataríne Tomčíkovej. Slávnostného aktu sa
zúčastnila primátorka mesta a zástupcovia
Občianskeho združenia Patriot SK.

Uvítanie detí do života
V piatok 29. mája 2015 sa v priestoroch obradnej
siene mestského úradu konalo prvé uvítanie detí
do života za účasti 9 rodičov s deťmi, ktorých
privítala primátorka mesta a zaželala im úspešný
život v našom meste.

Memoriál Jozefa Gabčíka s rekordným počtom pretekárov
30. mája 2015 sa konal XXI. Ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka na 11 km cross, ktorý začal slávnostným
pietnym aktom s kladením vencov pred pamätníkom Jozefa Gabčíka. O 10.00 hodine bol memoriál
odštartovaný pred Poluvsianskou skalnou ihlou. Zúčastnilo sa ho 244 pretekárov, ktorí pretekali v 12
kategóriách. Organizátorom bol klub vojenských výsadkárov SR, Žilinský pluk J. Gabčíka a Olympijský
klub Žilina.
Chor Cordis Jesu
Spevácky zbor Chor Cordis Jesu pri farnosti Rajecké Teplice bol zaregistrovaný v roku 2015 ako
občianske združenie a vyvíjal svoje aktivity v oblasti zborového spevu doma i v zahraničí. Má 22 členov
z radov občanov nášho mesta i susedných obcí. V dňoch 30. a 31. mája 2015 hosťoval na hodovej
slávnosti v družobnej Gmine Wilamowice v Poľsku. V rámci pozvania spieval na slávnostnej liturgii a
vystúpil i na kultúrnych slávnostiach v susedných Dankowiciach. Na domácej pôde nadviazal na tradíciu
festivalu speváckych zborov a zorganizoval 3. ročník tohto festivalu v spolupráci s Farským úradom a
Mestom Rajecké Teplice. Na tomto podujatí sa predstavili viaceré zbory. Ako prvý to bol mužský
spevácky Zbor sv. Jozefa z Konskej, ďalej vystúpili Lienky z Kamennej Poruby a Sursum Corda z Rosiny.
Záver festivalu patril nášmu domácemu zboru Chor Cordis Jesu, ktorý sa tu predstavil svojimi piesňami.
V tomto zbor účinkoval aj vo farnosti Horné Lefantovce. Po festivale sa v rámci spoločenského
posedenia členovia zborov hovorilo o ďalšej spolupráci, členovia si vymenili si skúsenosti z činnosti
speváckych zborov a tiež diskutovali o príprave budúcoročného festivalu.

Euromusette – Goldentango 2015
Na medzinárodnom festivale v hre na akordeóne EUROMUSETTE –
GOLDENTANGO sa v dňoch 4. až 5. júna 2015 zúčastnilo 170
súťažiacich.

Odovzdávanie vozidla DHZ Rajecké Teplice
Dobrovoľný
hasičský
zbor
Rajecké
Teplice
prostredníctvom Mesta Rajecké Teplice podal žiadosť na
Ministerstvo vnútra SR o repasovanie vozidla Tatra 148,
ktoré bolo po schválení žiadosti 9. januára 2015
odovzdané do Liptovského Hrádku. Dňa 7. júna 2015 o
11:00 hodine minister vnútra SR Róbert Kaliňák
slávnostne odovzdal dobrovoľným hasičom z Rajeckých
Teplíc kľúče od repasovaného vozidla Tatra 148, ktoré
vyzeralo ako nové.

Hodový šachový turnaj
Šachový oddiel TJ Slovan Rajecké Teplice reprezentuje mesto zúčastňovaním sa turnajov po celom
Slovensku. Dňa 13. júna 2015 sa v Rajeckých Tepliciach
konal domáci Hodový šachový turnaj „O pohár
primátorky” mesta. Do súťaže v piatich kategóriách sa
zapojili aj šachisti z Českej republiky. Šachové zápasy sa
konali v priestoroch mestského úradu. Zaujímavé bolo
sledovať napínavé súboje našich najmladších šachistov,
tiež dorastu, ale aj dospelých. Poďakovanie patrí Mestu
Rajecké Teplice za spoluprácu pri organizovaní
domáceho turnaja a tiež za finančnú podporu pánom
Remencovi, Hodasovi a Jakischovi.
Rajecko–teplický horolezecký triatlon 2015
Rajecko-teplický horolezecký triatlon je akcia, ktorá sa koná pod záštitou Horolezeckého oddielu
a Mesta Rajecké Teplice. V tomto roku sa dňa 20. júna 2015 uskutočnil už jej 14. ročník. Skladá sa
z cyklistickej 67 kilometrovej časti, lezeckej časti na skalách v Priedhorí a v Porúbke a z bežeckej časti v
dĺžke 1km. V roku 2015 sa preteku zúčastnilo 39 pretekárov zo žilinského regiónu, ale na štart sa
postavili aj súťažiaci z bratislavského, prešovského, banskobystrického a trenčianskeho kraja. Na prvé
miesta sa postavili Bruno Gardlo a Ľubica Lenártová, v kategórii duatlon (cyklistika + beh) Michal
Brodňan a Janka Sičová. Tohto ročníka sa bohužiaľ už po druhýkrát nezúčastnil najaktívnejší a
najúspešnejší člen oddielu Tóno Dobeš, ktorý tragicky zahynul pod Nanga Parbatom v Pakistane v roku
2013. Akcia sa konala ako spomienka na jeho pamiatku a od tohto ročníka aj s podnadpisom Memoriál
Tóna Dobeša.

Tenisový turnaj vo štvorhrách
Tenisový turnaj neregistrovaných hráčov Rajeckých Teplíc sa uskutočnil 20. júna 2015 a zúčastnilo sa
ho 15 párov. Mesto Rajecké Teplice za poskytlo finančnú odmenu 100 €, ktorá bola použitá na nákup
cien a občerstvenia pre hráčov turnaja.
Letné slávnosti 2015

Letný tábor v Rajeckých Tepliciach
Aj vďaka podpore mesta Rajecké Teplice mohlo Občianske združenie Kultúra tento rok opäť
zorganizovať letný táborov pre deti v termíne od 3. do 7. augusta 2015 v priestoroch komunitného
centra Domček a rekreačného zariadenia Altán, kde mali deti zabezpečené obedy. Zúčastnilo sa ho 24
detí. Dobrovoľníčky pripravili pre deti pestrý program: rôzne hry, výrobu sviečok, kreslenie, prípravu
diplomov, hrnčiarsky kruh, lukosteľbu, prácu s vlnou. Jeden celý deň bol finančný. Deti zaujala Samoška
u Jožka, kde sa snažili nakúpiť za daný rozpočet čo najviac vecí, sadili semienka rastliniek, uskutočnili
výlet za strateným pokladom. Deti sa naučili i táborovú hymnu.
Výlet Senior klubu Rajecké Teplice do Čičmian
Členovia Senior klubu sa rozhodli pre návštevu malebnej, krásnej obce Čičmany. Stalo sa tak 27.
augusta 2015, v pekný, slnečný štvrtok. Milo ich prekvapila vysoká a rozmanitá návštevnosť obce.
Okrem Slovákov stretávali aj návštevníkov zo zahraničia. Najviac ich upútali kroje, bývanie a náradie,
ktoré používali naši predkovia. Obdivovali ich zručnosť, šikovnosť a trpezlivosť pri tvorení nádherných
„čičmianskych výšiviek.“ Prešli celou obcou. Momentálne prebiehala rekonštrukcia kaštieľa. Členovia
navštívili aj Dom sv. Bystríka. Domov sa vrátili oddýchnutí a spokojní.
Futbalový zápas Poluvsie proti Poluvsiu
Koncom augusta futbalisti ŠK Lojzo
Poluvsie vycestovali do spriatelenej obce
Poluvsie pri Prievidzi, kde sa uskutočnil
priateľský futbalový zápas pri príležitosti
osláv 71. výročia SNP. Súperi sa rozišli so
spravodlivým výsledkom 2 : 2. Vďaka
patrí DHZ Poluvsie, poslancom mestskej
časti Poluvsie a ŠK Lojzo za
zorganizovanie a reprezentáciu mesta.

Kritérium Rajecké Teplice 2015
V centre Rajeckých Teplíc sa s výraznou podporou mesta uskutočnilo dňa 29. augusta 2015 Cyklistické
kritérium Rajecké Teplice 2015. Po pretekoch detí, ktoré Cyklistický spolok Velosprint Žilina pripravil
v spolupráci s n. o. Alizea – radosť deťom a hotelom SKALKA, nasledovali preteky Slovenského pohára
pre licencovaných pretekárov všetkých kategórii od mladších žiakov až po mužov. Okrem všetkých
slovenských klubov tu štartovali aj českí a maďarskí cyklisti, a ako je už v posledných rokoch zvykom, aj
reprezentanti Saudskej Arábie. Medzi najmladšími záujemcami o cyklistiku, ktorých sa na štarte zišlo
viac ako 70, boli najlepší vo svojich kategóriách: P. Kadúc, J. Lauko, Š. Michaličková, J. Benča,
T. Ciriaková, B. Holic, K. Pažická, R. Ďurčík, V. Podoláková a E. Kavecký. V pretekoch Slovenského
pohára mládeže úspechy žali najmä pretekári z Cyklistického spolku Žilina, kde jazdia aj cyklisti z
Rajeckých Teplíc a Poluvsia. Z nich Viktória Knapcová obsadila medzi žiačkami výborné 3. miesto,
Miriama Čišecká skončila hneď za ňou a ôsma bola Ema Knihová. Tretí bol aj Tomáš Person medzi
juniormi ako najlepší Slovák a Ladislav Kniha obsadil 6. priečku. Hlavnú kategóriu mužov ovládli
pretekári kontinentálneho tímu CK Banská Bystrica, ktorí si rozdelili prvé tri miesta. Štvrtý v týchto
pretekoch skončil Denis Baška z tímu Firefly, kde je športovým riaditeľom Matej Vyšňa z Rajeckých
Teplíc. Za úspešný priebeh kritéria je potrebné poďakovať okrem členov CyS Žilina a pracovníkov
Mestského úradu Rajecké Teplice aj obetavým dobrovoľníkom.

Na technické zabezpečenie a na ceny
pre najlepších finančne alebo
materiálne prispeli okrem Mesta
Rajecké Teplice a n. o. Alizea - radosť
deťom aj firmy, spoločnosti resp.
podnikatelia: KORATEX, ENERGODATA
s. r. o., hotel SKALKA, ALAN A. Jakisch,
LIBEX, COOP JEDNOTA, Kofola a.s., K.H.
s.r.o., kamenárstvo HOSPOL, MON
CAFÉ, pekáreň KROASAN, lekáreň
Mária, potraviny LIMARO a rodina
Mičurová.

Zbierka šatstva
Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sa v našom meste v dňoch 16. a 17. septembra 2015 uskutočnila
v spolupráci s Farnosťou Rajecké Teplice a Diecéznou charitou v Žiline jesenná zbierka použitého
ošatenia. Ukázalo sa, že naši občania nie sú ľahostajní voči ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní a v
peknom počte sa do zbierky zapojili. Počas dvoch dní privážali nepotrebné šatstvo, obuv, uteráky,
posteľnú bielizeň, deky, kuchynské potreby a hračky. Je úžasné, koľko nezištných darcov sa dokázalo
podeliť s ľuďmi v nepriaznivej sociálnej situácií.
Zrealizované projekty

Mesto zabezpečilo asfaltovanie výtlkov na uliciach: Školská, Pionierska, Osloboditeľov, Zátočná, Za
Dielom, v Poluvsí pri bývalých potravinách Lala, pri Družstve v celkovej hodnote 7000 €. Štátne lesy
Banská Bystrica poskytli 5000 € na opravu poškodených komunikácií v Medzihorskej a Záhradníckej
ceste.
Mesto Rajecké Teplice z rozpočtu mesta zakúpilo a osadilo na železničnej stanici v Rajeckých Tepliciach
2 stĺpy a 2 lampy verejného osvetlenia v hodnote 3000 €.
Mesto Rajecké Teplice z rozpočtu mesta zakúpilo na cintorín v Rajeckých Tepliciach 3 kusy LED
solárnych svietidiel v hodnote 1080 €, ktoré boli nainštalované v mesiaci august 2015. Koncom mesiaca
október 2015 budú nainštalované na cintoríne v Poluvsí 4 kusy LED solárnych svietidiel v hodnote
1440 €.
V októbri 2015 mesto zrealizovalo úpravu ostrovčeka na otočni v miestnej časti Poluvsie, ktorá zahŕňala

osadenie obrubníkov, výsadbu zelene, úpravu terénu dunajským kameňom a asfaltovanie. Celkové
náklady na stavbu doteraz predstavovali výšku 1300 €.
Z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis bol úspešne zrealizovaný projekt Vybavenie
dopravného ihriska Rajecké Teplice. Grant vo výške 2 210 € bol použitý na nákup 4 kusov semaforov,
5 kusov detských bicyklov, 20 kusov detských kolobežiek, 20 kusov detských prílb, 30 kusov reflexných
viest, 100 kusov reflexných prvkov pre deti a uzamykateľného záhradného domčeka na uskladnenie
vybavenia ihriska.
Šedinám patrí úcta
Tradične v mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k starším,
mesto Rajecké Teplice zorganizovalo stretnutie vedenia mesta,
poslancov a seniorov nad 70 rokov. Viac ako 150 našich
najstarších spoluobčanov sa zišlo vo farskom kostole na sv. omši
a program pokračoval vo veľkej sále, kde po príhovore
primátorky vystúpili deti našej školy. Pri spoločenskom
posedení si podiskutovali, zaspomínali.

Futbalový víkend TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská
Počas prebiehajúcej súťaže futbalistov odohrali naše družstvá svoje majstrovské futbalové stretnutia.
V sobotu 3. októbra 2015 najmladší futbalisti z prípravky hrali turnaj Rajeckej skupiny, ktorý zaslúžene
vyhrali. V nedeľu dňa 4. októbra 2015 žiaci TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská zvíťazili 11:0 nad žiakmi TJ
Višňové, dorast remizoval 2:2 proti chlapcom z Trnového a muži remizovali 1:1 s mužstvom TJ Považský
Chlmec. Vedenie a hráči TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská ďakujú za finančnú a materiálnu pomoc Mestu
Rajecké Teplice.
Výstava tradičných krojov
V dňoch od 10. septembra do 10. októbra 2015 sa konala výstava tradičných krojov partnerských miest
z Wilamowíc (Poľsko) a Županje (Chorvátsko) za účasti predstaviteľov miest, chorvátskeho
veľvyslanectva na Slovensku a mesta Rajecké Teplice.
Mikuláš 2015 a zažínanie vianočného stromčeka
Aj v tomto roku navštívil naše mesto 5. decembra 2015 Sv. Mikuláš a všetky dobré deti obdaroval
sladkou maličkosťou. Pri tejto príležitosti sa na námestí konali malé vianočné trhy, na ktorých sa
občania mesta i návštevníci mohli občerstviť už tradične výborným punčom a nakúpiť si rôzne krásne
výrobky. Na záver bol slávnostne zažatý vianočný stromček, ktorý zdobil naše námestie počas celého
vianočného obdobia.
Spoločenská kronika
počet obyvateľov: 2978
narodenia: 32 detí
úmrtia: 28 zosnulých

