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Bedeker Rajecká dolina – najkrajší na Slovensku
V januári tohto roka sa konal 2. ročník celoslovenskej súťaže Najkrajšie
propagačné materiály Slovenska za rok 2008. Organizátorom súťaže je
Slovenský syndikát novinárov. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 25 materiálov
v 5 kategóriách. Brožúra o našom meste súťažila v kategórii
„Najkrajší propagačný materiál o mikroregióne“.
Bedeker Rajecká dolina suverénne vyhral spomedzi 10 nominantov. Zaujímavé
je, že 9-členná porota neudelila v tejto kategórii 2. ani 3. miesto.

Dobudovanie kanalizácie v Rajeckých Tepliciach
Vstupom Slovenska do EÚ sme sa zaviazali zlepšiť stav životného prostredia.
Jednou z hlavných priorít enviromentálnej infraštruktúry je rozšírenie
a rekonštrukcia kanalizačnej siete. Z tohto dôvodu je povinnosťou každej obce a
mesta zabezpečiť čistenie a odvádzanie odpadových vôd. Situácia kanalizačnej siete
v Rajeckých Tepliciach nie je uspokojivá. Preto sa vedenie mesta zaoberá
možnosťou získania prostriedkov na vyriešenie problému práve
z prostriedkov EÚ. Dňa 12. 2. 2009 bola vydaná výzva na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, o ktorý
sa budú Rajecké Teplice uchádzať. V prípade získania finančnej podpory bude môcť
mesto pripojiť na kanalizáciu viac ako 85 % obyvateľov. Cesta k úspechu je však
náročná. Zahŕňa majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod kanalizáciou,
stavebné povolenie, územné rozhodnutie a mnoho iných činností, ktoré
k dobrému projektu patria. Veríme, že naša snaha nevyjde nadarmo a podarí sa nám
uskutočniť projekt, ktorý povedie k všeobecnej spokojnosti.

Centrum voľného času
Od septembra 2009 Mesto Rajecké Teplice zriadi Centrum voľného času (ďalej
CVČ). Jeho sídlo bude v priestoroch klubovne v základnej škole v našom meste.
Činnosť CVČ bude celoročná pre deti, ich rodičov a mladých ľudí. V centre nájdu
možnosť sebarealizácie v krúžkoch rôzneho zamerania (jazyky, šport, umelecká
činnosť, atď.), priestor budú mať aj nepravidelné aktivity v podobe táborov, výletov,
medzinárodných stretnutí. Veríme, že CVČ bude skutočným záujmovým centrom
pre široké spektrum mladých ľudí.

Aké voľby nás čakajú v roku 2009?
Rok 2009 by sme mohli nazvať aj super volebný. Sú naplánované tri voľby:
Voľba prezidenta SR – 21. marca 2009 s druhým kolom: 4. apríla 2009
Voľby poslancov do Európskeho parlamentu – 6. júna 2009
Voľby poslancov do orgánov vyšších územných celkov
(ešte nie je stanovený dátum – jesenné obdobie)
Voľba predsedu VÚC ŽSK – prvé a druhé kolo
Svoje právo ísť voliť tak možno využijeme až päťkrát.
Oznámenie o konaní volieb dostanú občania do svojich poštových schránok
a okrem toho si informácie môžu prečítať na úradnej tabuli mesta, či internetovej
stránke: www.rajecke-teplice.sk

Euro na Slovensku
Euro (obvyklá značka €) je mena a menová jednotka eurozóny, ako
zúčastnených tretích štátov (Monaka, San Marína a Vatikánu). Je po americkom
dolári druhá najdôležitejšia mena v medzinárodnom menovom systéme.
Od 1. januára 2009 je menou aj na Slovensku.
Na internetovej stránke Rajeckých Teplíc sme uviedli anketu s otázkou
Ako hodnotíte zavedenie eura na Slovensku?“ Respondenti odpovedali
nasledovne: 23 % sa vyjadrilo, že zavedenie eura hodnotí veľmi pozitívne
s novou menou nemá žiaden problém, 28 % opýtaných prijalo novú menu

pozitívne, ale musí si na ňu zvykať, 37 % obyvateľov prijalo euro negatívne,
bez akýchkoľvek pozitív, 12 % sa nevedelo vyjadriť.
Jednotná mena je prínosom pre cestujúcich, ktorí nemusia pri prechádzaní
z krajiny do krajiny meniť peniaze a strácať tak percentá pri každej
transakcii. Platby a preprava tovaru v rámci členských krajín EÚ sú rýchlejšie,
spoľahlivejšie a lacnejšie. Obchodníkom i spotrebiteľom priniesol prechod
na euro viac istoty aj čo sa týka ceny, za ktorú sa tovar predáva. Nová mena
mala vplyv aj na zvýšenie konkurencie na jednotnom trhu.
Slovo euro bolo kodifikované do slovenčiny, čo znamená, že sa má
skloňovať. Ide o podstatné meno stredného rodu zakončené na samohlásku
skloňujeme ho teda podľa vzoru mesto.
euro jednotné číslo množné číslo
nominatív (kto, čo) euro eurá
genitív (koho, čoho) eura eur
datív (komu, čomu) euru eurám
akuzatív (koho, čo) euro eurá
lokál (o kom, o čom) eure eurách
inštrumentál (s kým, s čím) eurom eurami
Pri bežnej komunikácii, ako aj pri formálnom styku rozlišujeme medzi nasledovnými
tvarmi:
• euro – názov meny; všeobecné podstatné meno stredného rodu skloňované podľa
vzoru mesto; píšeme ho s malým e na začiatku, pričom v iných jazykoch sa môžeme
stretnúť aj s tvarom Euro, ktoré má na začiatku e veľké
• Eur – skratka názvu meny; píše sa s veľkým e na začiatku, ostatné písmená sa
píšu malé; tento zápis je ekvivalentný pre Sk
• EUR – kód platidla vytvorený z prvých troch písmen názvu podľa normy ISO 4217;
vždy sa píše veľkými písmenami; tento tvar je ekvivalentný pre zápis SKK
• 978 – medzinárodný numerický kód pre euro
(obdoba medzinárodného numerického kódu „703“ pre slovenskú korunu, kódu
„826“ pre britskú libru“ a kódu „840“ pre americký dolár)
Znak eura € sa na počítači píše súčasným stlačením kláves CTRL, ALT a
písmena E.

Spoločenská kronika
Narodení
Kristián Macák 21. 7. 2008
Rafael Kollárik 22. 11. 2008
Filip Igonda 1. 12. 2008
Dávid Hanuska 11. 12. 2008
Dominik Remiš 13. 12. 2008
Edita Ďurišová 14. 1. 2009
Tomáš Kučera 25. 1. 2009
Tadeáš Čišecký 26. 1. 2009
Manželstvo uzavreli
Peter Hlaváč a Gabriela Suríková 10. 1. 2009
Peter Stranianek a Andrea Mosorová 17. 1. 2009
Opustili nás

Mária Sedláková 27. 12. 2008
Jaroslav Igonda 30. 12. 2008
Ignác Baránek 20. 1. 2009
Rozália Knapcová 2. 2. 2009

Demografický vývoj obyvateľstva
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DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
Jeden Pomaranč sa zaľúbil raz do Darinky - Mandarinky... takéto a mnohé iné
detské hity sa niesli Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach v nedeľu 8. februára
2009 počas Detského maškarného plesu. Popoludní sa vstupnou halou úradu
promenádovali princezné, mušketieri, bosorky, šašovia, zvieratká a množstvo
rôznych rozprávkových bytostí.

Veľtrhy cestovného ruchu
Nový rok so sebou tradične prináša aj novú sezónu cestovného ruchu. S ňou
sa už pravidelne spájajú veľtrhy cestovného ruchu, na ktorých sa prezentujú
jednotlivé rekreačné, turistické, športové či kúpeľné strediská zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia. Jedným z prvých veľtrhov je REGIONTOUR Brno v susednej
Českej republike, kde bolo reprezentované aj mesto Rajecké Teplice.
Veľtrhu sme sa zúčastnili v spolupráci s Euroregiónom Beskydy, ktorého sme
súčasťou, a s ktorým sa veľtrhov už tradične zúčastňujeme.
Návštevníkom sme ponúkli množstvo materiálov a informácií o našom kúpeľnom
meste, jeho okolí ako aj o možnostiach a atrakciách letnej a zimnej turistickej sezóny
nášho kraja. Mesto bolo rovnako reprezentované aj v Bratislave na veľtrhu
Slovakiatour a v Prahe na Holiday World Praha. Atraktivity nášho mesta a okolia boli
prezentované aj na výstave Euroregiónov Slovenska vo výstavnej sieni NR SR na
Bratislavskom hrade.

„Wilamowskie Śmiergusty“
Mesto Rajecké Teplice už 10 rokov spolupracuje s poľským mestom
Wilamowice v rôznych oblastiach
– či už je to práca zastupiteľských orgánov mesta, vzájomná informovanosť
o spoločných potrebách občanov, ale aj účasť na kultúrnych aktivitách oboch miest.
Prvý májový víkend sa vo Wilamowiciach konali „Wilamowskie Śmiergusty“ –
medzinárodný festival spriatelených miest a obcí Európy. Slovensko bolo
reprezentované Folklórnym súborom Lubená z Poluvsia pri Prievidzi a predstaviteľmi
mesta Rajecké Teplice. Súčasťou programu bola aj ochutnávka národných jedál
a nápojov z jednotlivých krajín. Návštevníci mohli ochutnať maďarský guláš, české
pivo, ale aj slovenské korbáčiky, oštiepky. Je úspechom, že partnerstvo medzi
Rajeckými Teplicami a Wilamowicami je založené na priateľských vzťahoch
samotných občanov, inštitúcií a samosprávy jednotlivých miest.

MIESTNE ZÁPLAVY
Jarné topenie snehu a vytrvalé dažde spôsobili zaplavenie pozemkov
v dvoch lokalitách. V k. ú. Poluvsie v časti Pažite (medzi železničnou dráhou
a cestnou komunikáciou I–64, neďaleko chatovej osady Čížová) došlo k vytvoreniu
dočasného jazera, zaplaveniu pivníc a zamokreniu pozemkov. K situácii prispeli
ďalšie faktory – geologické podložie, podzemné vody, zanesenie melioračných
drenáží, vybudovanie nepriepustných oplotení pozemkov, nevhodné terénne
úpravy, holorubná ťažba v priľahlom lesnom poraste a pod. Ako dočasné
riešenie pracovníci mesta zabezpečili odvedenie časti povrchovej vody do
kanalizácie, ŽSR zabezpečili čiastočné vyčistenie odvodňovacieho kanála
pozdĺž železničného násypu, v tejto práci budú pokračovať. Zároveň je
v spolupráci so zainteresovanými subjektmi hľadané trvalé riešenie
opakujúcej sa situácie so zaplavovaním.
Druhou zaplavenou lokalitou boli pozemky priľahlé k pozemkom záhrad
domov na Ulici osloboditeľov. Stojaca voda sa síce nachádza na pozemkoch
v k. ú. Stránske, akumulácia vody však spôsobuje prenikanie vody do
záhrad našich občanov. Problém s hromadením vôd je dôsledkom vybudovania
hrádze pravdepodobne aj niektorými vlastníkmi domov a záhrad na Ulici
osloboditeľov. Hrádza vznikla vykonaním nepovolených terénnych úprav, pričom

ako materiál na vybudovanie valu bol použitý stavebný odpad. Vzhľadom na
hraničnú polohu zaplavovaného územia prebiehajú rokovania medzi Obcou Stránske
a Mestom Rajecké Teplice a hľadá sa spôsob odvodnenia lokality v spolupráci
s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.

Spoločenská kronika
Narodení
Grochal dos Santos Andrei 11. 9. 2008
Andrea Ondrišíková 5. 3. 2009
Paulína Kianičková 10. 3. 2009
Manželstvo uzavreli
MUDr. Gabriela Časnochová a
Mgr. Peter Hőnsch 3. 4. 2009
Opustili nás
Vladimír Galbavý 19. 2. 2009
Miloš Morgoš 21. 2. 2009
Jozef Mičuch 25. 2. 2009
Ondrej Straňanek 13. 3. 2009
Ervín Závodský 20. 3. 2009
Martin Majtán 27. 3. 2009
Mária Súkeníková 10. 4. 2009

Informácie z volieb Prezidenta SR v Rajeckých Tepliciach
Dňa 21. 3. 2009 sa konalo 1. kolo prezidentských volieb. V Rajeckých
Tepliciach sa tohto kola volieb zúčastnilo 1312 oprávnených voličov z celkového
počtu 2197 oprávnených voličov, čo predstavuje 59,72 % voličov
z celkového počtu oprávnených voličov. Počet odovzdaných platných hlasov bol
1308.
P.
č.

Meno kandidáta

Počet
hlasov

1. Bollová Dagmara PaedDr.
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
3. Martináková Zuzana
4. Melník Milan prof., RNDr., Dr.Sc.
5. Mikloško František
6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.
7. Sidor Milan PhDr., CSc.

19
725
75
39
102
336
12

Percentuálny podiel
z celkového
počtu hlasov
1,45
55,43
5,73
2,98
7,80
25,69
0,92

O dva týždne neskôr – 4. 4. 2009 sa uskutočnilo 2. kolo volieb prezidenta
SR, ktorého sa zúčastnilo 1506 oprávnených voličov z celkového počtu 2246
oprávnených voličov, čo predstavuje 67,05 % voličov z celkového počtu oprávnených
voličov. Počet odovzdaných platných hlasov bol 1499. V Rajeckých
Tepliciach sú 3 volebné okrsky. Odpisy zápisníc o priebehu v jednotlivých
volebných okrskoch 1. a 2. kola volieb prezidenta SR si môžete pozrieť na
www.rajecke-teplice.sk
P.
č.

Meno kandidáta

Počet
hlasov

1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.

1016
483

Percentuálny podiel
z celkového počtu
hlasov
67,46
32,07

Centrum voľného času
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach schválilo na XVII. Riadnom
zasadnutí 26. 3. 2009 Zriaďovaciu listinu Centra voľného času Rajecké
Teplice (ďalej len CVČ). Tiež schválilo zriadenie Rady školského zariadenia
pri CVČ s počtom členov 5 v zložení:
– dvaja zástupcovia zriaďovateľa:
Prof. Ing. Mária Rostášová,
PhD., Mgr. Eva Babišová
– dvaja zástupcovia rodičov:
Ing. Miroslav Číšecký,
Ivana Szmeková
– jeden zástupca pedagogických
zamestnancov:
Marcela Dikantová

Rada CVČ je dôležitým orgánom, ktorý uskutočňuje výberové konanie na
vymenovanie riaditeľa, navrhuje kandidáta (na základe výberového konania) na
vymenovanie do funkcie riaditeľa. Tiež môže predložiť návrh na odvolanie
riaditeľa. Rada CVČ sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školského
zariadenia. Podľa zriaďovacej listiny CVČ Rajeckých Tepliciach je zariadením
pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich
voľnom čase s celoročnou prevádzkou. Poslaním CVČ je uskutočňovať program
starostlivosti o deti mládež v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj
záujmov detí a mládeže, utvárať podmienky pre rozvoj schopností v praktickej
činnosti a návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického
sebarozvoja v oblasti techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, prírodovedy,
kultúry a umenia, spoločenskej výchovy a zábavy, jazykového vzdelávania, športu,
pohybových aktivít, turistiky a rekreačnej činnosti. Na čele CVČ stojí riaditeľ, ktorý je
jeho štatutárnym zástupcom. Sídlo CVČ je v Rajeckých Tepliciach na Pionierskej ulici
537/11 (budova telocvične), ale svoju pôsobnosť rozšíri aj na okolité obce Rajeckej
doliny.

Konferencia Vyber si život poukázala na riziká antikoncepcie
V dňoch 27. – 28. marca 2009 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XI. ročník
medzinárodnej konferencie
VYBER SI ŽIVOT. Konferencia sa konala pod záštitou poslankyne Európskeho
parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša.
Konferenciu každoročne organizujú nezisková organizácia Áno pre život
a občianske združenie Fórum života.
Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od
počatia po prirodzenú smrť. Témou XI. ročníka konferencie boli aktuálne
spoločenské, etické a medicínske aspekty antikoncepcie.
Na konferencii vystúpila pani Victoria Thornová z USA a priblížila účastníkom
negatívny vplyv antikoncepcie na prirodzené biologicko-psychologické procesy, ktoré
prebiehajú u žien ale aj u mužov. Victoria Thornová je riaditeľkou Národného centra
postabortívneho zmierenia a uzdravenia www.noparh.org a zakladateľkou projektu
Ráchel, ktorý je zameraný na psychosociálnu pomoc po potrate.
Professor William J. Thorn, manžel Victorie Thornovej, vystúpil s prednáškou Vplyv
médií na antikoncepčné myslenie. Pán Thorn je expertom na žurnalistiku a pôsobí na
Marquette University in Milwaukee vo Wisconsine v USA.
V ďalších príspevkoch odborníci zo Slovenska priniesli nielen viaceré znepokojujúce
informácie o negatívnych účinkoch hormonálnej antikoncepcie na organizmus ženy
a partnerské vzťahy, ale aj na sociologické a demografické ukazovatele.
Konferenčné príspevky uzavreli prezentácie organizácií, ktoré ponúkajú prirodzené
metódy
zodpovedného plánovania rodičovstva.
Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Talianska,
Rakúska, Maďarska,
Poľska a USA.
Súčasťou konferencie bol 5. ročník odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za
ochranu života.
V kategórii Slovenská osobnosť cenu získali manželia Ing. Terézia Lenczová, CSc.
a Mgr. Ladislav Lencz za podporu rodiny a poukazovanie na jej nenahraditeľný
význam pre jednotlivcov i spoločnosť, za šírenie zodpovedného prístupu k

rodičovstvu pri rešpektovaní ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti a za osobný príklad
manželskej a rodičovskej lásky.
V kategórii Zahraničná osobnosť získala cenu Wanda Półtawska z Poľska za
svedectvo života preskúšané v ohni ťažkých životných skúšok v období fašizmu i
komunizmu, za vedecký prínos k objavovaniu významu manželstva a rodiny a za
dlhoročné neúnavné obhajovanie ochrany života s medzinárodným dosahom.
V kategórii Organizácia získala cenu talianska organizácia Movimento per la vita za
dlhodobú kvalitnú prácu pri šírení úcty k životu v Taliansku a burcovanie európskych
občanov za život a rodinu.

Spomienka na výstavu „Ženské kroje Združenia Rajeckej doliny“
V marci sa v priestoroch Výstavnej siene Mestského úradu v Rajeckých
Tepliciach konala jedinečná výstava s názvom Ženské kroje Združenia Rajecká
dolina.
S potešením môžeme konštatovať nielen jej vysokú odbornú úroveň, ale aj
návštevnosť (takmer 600 návštevníkov) a záujem nielen z radov občanov Rajeckých
Teplíc, ale aj iných miest Slovenska. Vďaka výstave sme mali možnosť nahliadnuť do
minulosti našich predkov, do spôsobu a rozmanitosti obliekania, odlišovania odevov
podľa príležitosti, veku, majetku, atď. Touto cestou chceme poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k realizácii výstavy a pomohli tak pootvoriť dvere do života našich
starých mám.

Hody Poluvsie
V Poluvsí už tradične patrí 5. júl Hodovým slávnostiam. Solúnskych bratov – sv.
Cyrila a sv. Metoda, ktorým je miestny kostol zasvätený, sme si pripomenuli hodovou
sv. omšou. Popoludnie patrilo kultúrnemu programu a zábave. Svojím umením
potešili deti z miestnej materskej školy, členovia DOREMI – skupiny ZUŠ Rajec,
mažoretky Kordovánky z Rajca. Do tanca vyhrávala Varínčanka. Krv v žilách zas
rozohnili skupiny Pollux, Neon s Renátou Čonkovou. Večer zavŕšila skupina AYA.
Organizátor – Mesto Rajecké Teplice – ďakuje reklamným partnerom za pomoc pri
realizácii hodov. Reklamnými partnermi Hodov v Poluvsí boli: Pivovary Topvar,
Geodet REAL, Prosard, REAL-STAV Žilina.

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Poluvsí
V prvom polroku 2009 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia KD Poluvsie.
Najväčšou investíciou bola výmena všetkých okien na budove, kompletná
rekonštrukcia sociálnych zariadení a vymaľovanie všetkých priestorov. Súčasťou
rekonštrukcie bolo aj prerobenie javiska a osadenie nových lavíc pri kultúrnom dome.
Veríme, že vynovený priestor bude slúžiť širokej verejnosti a bude ochránený pred
útokmi vandalov.

Spoločenská kronika
Narodení
Linda Danková 6. 5. 2009
Filip Hőnsch 11. 5. 2009
Nela Angela Baďurová 21. 5. 2009
Eliška Lamošová 22. 5. 2009
Šimon Štefan Sádecký 5. 6. 2009

Manželstvo uzavreli
Jana Knapcová a
Jozef Hrdý 16. 5. 2009
Katarína Liová a
Tomáš Valkovič 16. 5. 2009
Jana Martinková a
Tibor Belan 6. 6. 2009
Ľubomíra Piteková a
Jaroslav Záň 6. 6. 2009
Zuzana Hanuljaková a
Radoslav Sandanus 6. 6. 2009
Zuzana Suchoňová a
Stefan Jansik 12. 6. 2009
Opustili nás
Štefan Zátopek 18. 4. 2009
Mária Škorvánková 15. 5. 2009
Jaroslav Kňazúr 20. 5. 2009
Jozef Straňanek 4. 6. 2009

Hody Rajecké Teplice
Kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorého úcta vo farnosti je veľká.
Podobne ako ľudia prichádzajú do Rajeckých Teplíc za žriedlom liečivej vody, mal by
byť kostol žriedlom Života, ktorý vyviera z Ježišovho Božského Srdca.
Tradične sa s týmto sviatkom spájajú aj Hodové slávnosti v Rajeckých Tepliciach.
Tento rok sa hody konali 20. – 21. júna. V sobotu sa konal Hodový šachový turnaj
o pohár primátora Rajeckých Teplíc.
Víťazom turnaja, ktorého sa zúčastnilo 48 súťažiacich, sa stal Martin Zvarík z TJ
Mladosť Žilina. Hody pokračovali v nedeľu slávnostnou sv. omšou, festivalom
speváckych zborov Spievaj Pánovi a kultúrnym programom na Námestí SNP. 60.
výročie vzniku

60. výročie vzniku Materskej školy v Rajeckých Tepliciach
Dňa 21. júna 2009 sme si pripomenuli okrúhle jubileum miestnej materskej školy.
Pozvanie na kultúrny program a recepciu prijali súčasní i bývalí zamestnanci tejto
inštitúcie.

Zámok pod Krupáčovou skalou – Zabudnutý skvost v doline.
Hory a lesy v peknej prírode Kuneradu patrili grófovi Mikulášovi Balleströmovi. Tento
v roku 1914 na najkrajšom mieste Svitáčovej doliny dal vystavať krásny lovecký
kaštieľ, ako secesnú stavbu s náročnými terasami a arkádami. V roku 1916 bol
kaštieľ dostavaný. Pôvodne mal slúžiť ako letovisko pre dvoch vtedajších najväčších
európskych cisárov rakúskeho Františka Jozefa a nemeckého Wilhema II. Cisári sa
tu však nikdy nestretli – bola I. svetová vojna. Chodil sem len dvakrát do roka jeho

majiteľ s rodinou a priateľmi. Zo spomienok pamätníkov: grófa pracovali ľudia v
kuchyni, starali sa o obývacie priestory, chlapi čistili špacíre – lesné chodníky, rezali,
rúbali drevo. Horári hájili lesy, koniari sa starali o kone a koče, lebo grófa s rodinou
bolo treba doviezť do zámku. Potok poháňal turbínu, vďaka ktorej sa v zámku svietilo
elektrinou.
Dvakrát v roku bolo v zámku rušno, keď gróf prichádzal na poľovačky. Za dobré
a verné služby dával
ľuďom drevo na
drevenice.
Kuneradu daroval
v roku 1916 zvon
a hasičskú striekačku.
Počas II. svetovej
vojny,
ani po nej, gróf už do
zámku neprišiel. V
kaštieli bolo sídlo
2.partizánskej brigády
M. R. Štefánika. Velil tu
major Popov, Ancupov,
A. Sedláček, Rauch,
Stránai a iní. Bola tu aj
tlačiareň partizánskych
novín. 25. septembra
1944 Nemci obsadili
Kunerad, aj dolinu a
kaštieľ vypálili. Po
vojne začali kaštieľ
obnovovať. Po
dokončení tam bola
liečebňa pre chorých na pľúca. Neskôr tam zriadili kúpeľno- rekreačné zariadenie pre
účastníkov SNP a ich rodiny. V tomto čase zámok má iného majiteľa a skvost
v Svitáčovej doline chátra.

Memoriál Jozefa Gabčíka
V sobotu 30. 5. 2009 sa konal 15. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka.
Organizátormi športovo-kultúrneho podujatia boli Žilinský klub Jozefa Gabčíka, Klub
vojenských výsadkárov SR a Mesto Rajecké Teplice. Absolútnym víťazom preteku sa
stal p. Mirosalv Vanko, ktorý reprezentoval TJ Obal Servis Košice. 13 km trasu
prebehol za 48 minút a 4 sekundy. Na druhom mieste v absolútnom poradí sa
umiestnil Rastislav Galovič z MK Rajec (0:48:32), tretím bol Róbert Rolko z AŠKP
Žilina (0: 48:45). Najrýchlejšou ženou sa stala Alena Pochybová z MŠK Kysucké
Nové Mesto s časom 0:58:20. Účastníkom behu na 13 km cross bol aj poslanec
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach p. Ján Majerský, ktorý bežal
v C kategórii a skončil na vynikajúcom 18. mieste. Trať zabehol za 1 hodinu, 13
minút a 14 sekúnd.

Medzinárodné cyklistické preteky „Cena Slovenska“ budú opäť aj
v Rajeckých Tepliciach
Cyklistický spolok Žilina je v tomto roku druhýkrát organizátorom
medzinárodných etapových pretekov juniorov a kadetov „Cena Slovenska“.
Toto významné cyklistické podujatie sa uskutoční v dňoch 14. až 16. augusta 2009
na cestách v Žiline a okolí s podporou Ministerstva školstva SR, miest Žilina
a Rajecké Teplice a obce Divinka. Očakáva sa štart reprezentačných výberov
viacerých európskych krajín a ďalších klubových družstiev, najmä zo Slovenska
a Čiech.
V sobotu 15. augusta je na programe týchto pretekov 3. etapa, ktorou bude
kritérium na mestskom okruhu v Rajeckých Tepliciach so štartom o 17.00
hod. V rámci Ceny Slovenska sa v sobotu uskutoční aj kritérium „Rajecké
Teplice 2009“, ktoré je zaradené do seriálu celoštátnej kritérijnej ligy pre
mladších a starších žiakov.
Pred kritériom, s podporou neziskovej organizácie Alizea-radosť deťom, budú
preteky pre neorganizované deti vo veku od najmenších až do 15 roku. Deti
môžu štartovať na ľubovoľných bicykloch.

Matej Vyšňa - cyklistickým majstrom Slovenska
Matej Vyšňa z Rajeckých Teplíc, v tejto sezóne jazdiaci za Duklu Trenčín, sa stal
majstrom Slovenska v cestných pretekoch jednotlivcov na rok 2009 v kategórii
mužov do 23 rokov. Preteky sa išli 28. júna na okruhoch z Bánoviec nad Bebravou
cez Jankov vŕšok a Uhrovec a mali cekovú dĺžku 194 km. Boli to spoločné
majstrovstvá Slovenska a Čiech v kategóriách muži elite a do 23 rokov. Štartovalo tu
celkom 130 pretekárov a zo Slovenska nechýbal nik z absolutnej špičky vrátane
bratov Velitsovcov, Jurča, Rišku, Valacha a ďalších profesionálov. Z Čiech trochu
prekvapujúco neštartovali dvaja najlepší - Kreuziger a Raboň. Matej Vyšňa sa v
polovici pretekov dostal do úniku nádejnej skupiny, kde mali zastúpenie najlepšie
tímy. Únik sa podarilo udržať až do konca, aj keď predposledom stúpaní na Jankov
vŕšok sa skupina rozpadla na jednotlivcov. V absolutnom poradí prišiel prvý do cieľa
Čech Mareš a stal sa majstrom Čiech v kategórii elite. Vyšňa skončil ako najlepší
Slovák tretí a ako majster SR v kategórii do 23 rokov porazil aj všetkých slovenských
pretekárov elite. Matej športovo vyrastal pod vedením svojho otca v Školskom
športovom stredisku pri Základnej škole v Rajeckých Tepliciach a v mládežníckych
kategóriách štartoval za Cyklistický spolok Žilina. Bol členom reprezentačných
výberov SR v kategóriach kadetov aj juniorov. Po prechode medzi dospelých
prestúpil do Dukly Trenčín, kde pôsobí doteraz a je aj členom reprezentácie SR
v kategórii do 23 rokov. V júli bude štartovať na majstrovstvách Európy v Belgicku
a v septembri sa bude snažiť kvalifikovať aj na majstrovstvá sveta do Švajčiarska.

Euro Musette a Golden Tango 2009
Po prvýkrát sa festival realizoval ako medzinárodný, zúčastnili sa ho žiaci z Čiech a
Poľska. Tieto krajiny mali zastúpenie aj v porote Mgr. Ladislav Horák - CZ, Dr.
Miroslav Dymon - PL a tiež v porote č. 1 pracovala Prof. Claudia Buder z Vysokej
školy Franza Liszta vo Weimare, ktorá je aj vynikajúcou koncertnou akordeonistkou,
Výkony žiakov všeobecne dokázali, že túto hudbu hrajú veľmi radi, majú z nej
potešenie a muzikantsky na nej „rastú“. Bezprostredne s patričnou dávkou radosti z
vlastnej hry muzicírovali najmä tí najmenší. V každej kategórii bol určený víťaz
kategórie v sólovej i komornej hre, ktorý obdržal pohár a v jednotlivých pásmach boli
udelené medaile s logom festivalu a diplomy. V rámci festivalu je udeľované aj ďalšie
ocenenie „Pohár pre najlepšieho pedagóga” ktorý tento rok získala pani Mária
Budáková zo Starej Ľubovne. Ako najlepšia ZUŠ bola vyhodnotená ZUŠ v Rajci.
Tieto poháre sú putovné a sú pre menovaných prepožičané do budúcoročného
festivalu. Absolútnym víťazom festivalu pre rok 2009 sa stal Filip Olejník z
Dubnice n/Váhom. Na fotografii je absolútny víťaz s primátorom
mesta Petrom Dobešom a riaditeľom festivalu Miroslavom Košnárom.

100. výročie posvätenia Kostola Nanebovzatia Panny Márie
Celý deň sa niesol v duchovnej a slávnostnej atmosfére počnúc slávnostnou svätou
omšou, Mariánskou pobožnosťou a končiac koncertom Ave Maria, na ktorom
vystúpili občianske združenie Harmonia Seraphica z Bratislavy a speváčka
ľudových piesní Monika Kandráčová s rodinou z Krásnej Lúky. Po svätej omši si
veriaci mohli pozrieť historické fotografie kostolíka a Rajeckých Teplíc, ktoré
zostavil zberateľ Milan Remenec. Dňa 15. augusta 1909, vo sviatok Nanebovzatia
Panny Márie, nitriansky biskup Viliam Batthyány posvätil vtedajší nový kostol v
Rajeckých Tepliciach. 15. augusta 2009 sme si pripomenuli 100. výročie tejto
významnej udalosti v histórii mesta. Dôležitým míľnikom tohto dňa je aj vydanie
pamätnej knižky o kostolíku. Publikácia bola prvýkrát predstavená a sprístupnená
širokej verejnosti práve v deň 100. výročia posvätenia kostola.

100 rokov trate Žilina – Rajec
Keď prišiel do Žiliny dňa 20. decembra 1870 prvý vlak od Těšína po Košickobohumínskej železnici, získalo toto mesto na tú dobu najrýchlejšie a najvýkonnejšie
spojenie s okolitým svetom. Snahy o postavenie železnice vedúcej na juh zo Žiliny
cez Rajeckú dolinu do Rajca a ďalej sa teda datujú od 80. rokov 19. stor.
Definitívna koncesia na stavbu a prevádzku na dobu 90 rokov bola vydaná 10.
novembra 1898 s predpokladaným ukončením prác v roku 1900. Stavba bola zadaná
firme Alvin Arnoldi z Viedne. Slávnostné otvorenie prevádzky sa vďaka vysokému
pracovnému nasadeniu uskutočnilo už 10. októbra 1899. Od otvorenia prevádzky
bolo riadenie vlakovej dopravy zabezpečené telefónnym spojením. Výmeny
a výkoľajky boli vybavené výmenovými zámkami a boli prestavované ručne.
Železničná trať Žilina – Rajec mala nesporne svoj historický význam. Pomohla
v rozvoji Rajeckej doliny, ktorej obyvatelia si ju za to veľmi obľúbili.

Spoločenská kronika
Narodení
Petra Stranianková 23. 6. 2009
Dávid Baránek 1. 7. 2009
Adam Knapec 13. 7. 2009
Lukáš Dobeš 18. 7. 2009
Eva Slyšková 1. 9. 2009
Manželstvo uzavreli
Katarína Tkáčiková
a Ivan Matúš 27. 6. 2009
Katarína Kolmanová
a Branislav Súľovský 27. 6. 2009
Viera Capková
a Vladimír Hodás 22. 8. 2009
Eva Kulašníková
a Martin Lio 12. 9. 2009
Mária Chamajová
a Albín Fongus 19. 9. 2009
Opustili nás
Františka
Sandanusová 30. 6. 2009
Mária Pialová 13. 7. 2009
Rozália Katrenová 16. 7. 2009
Daniel Chovanček 29. 7. 2009
Slavomíra Čerňavová 31. 7. 2009
Margita Schmidtová 18. 8. 2009
Anton Trdlička 22. 8. 2009
Alexander Šujanský 15. 9. 2009

Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie
V tomto roku sa podarilo kompletne zrekonštruovať kultúry dom v Poluvsí. Boli
vymenené okná, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, bolo vymaľované ako
i opravené exteriérové sedenie.
Celková investícia 30.000 EUR poslúži občanom k spríjemneniu ich posedení
v kultúrnom dome.

Centrum voľného času Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice zriadilo Centrum voľného času Rajecké Teplice, ktorého
hlavným poslaním je vypĺňať voľný čas detí, mladých ľudí do 30 rokov, ako aj rodičov
z Rajeckých Teplíc a okolia zaujímavými a rôznorodými aktivitami vzdelávacieho,
záujmového i rekreačného charakteru. Centrum vzniklo 1. apríla 2009 a svoje
pomyselné brány otvára pre deti aj dospelých od septembra 2009. Činnosť CVČ RT
budú predstavovať pravidelné aktivity v rámci krúžkov a klubov, príležitostné aktivity
ako besedy, výstavy, exkurzie, výlety a počas prázdnin tábory.
Hoci len začíname, na školský rok 2009/2010 sme sa snažili zostaviť bohatú a pestrú
ponuku pravidelných aktivít určených pre všetky vekové kategórie: od tých
najmenších až po dospelých. Ako vedúcich krúžkov sme oslovili ľudí, ktorí sú pre
dané oblasti nielen odborníkmi, ale hlavne nadšencami s chuťou odovzdávať svoje
poznanie či zručnosti ďalej.

Vizualizácia námestia
V júli 2009 mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
námestia prostredníctvom Regionálneho operačného programu. V snahe čo najviac
prezentovať investičné zámery vám chceme priblížiť ciele projektu.
Hlavnou ideou je maximálne vylúčenie dopravy z centra a vytvorenie pešej zóny.
Priestor námestia bude prirodzene začlenený do kúpeľného centra.
Autobusové nástupište a parkovisko budú premiestnené mimo centra. Vybudovaním
centrálnej plochy pre kultúrne podujatia podporíme jednu z najdôležitejších funkcií
námestia – zhromažďovanie a stretávanie ľudí v atraktívnom a bezpečnom prostredí.
Zaujímavým prvkom bude fontána v centrálnej časti námestia. Významnou mierou
v kompozícii priestoru je zelená kulisa stromov zo severnej strany námestia, ktorá
nadväzuje na kúpeľný park. Vybudovanie verejného osvetlenia, chodníkov, lavičiek,
fontány, dopravného značenia výraznou mierou prispeje k zvýšeniu bezpečnosti,
atraktivity a konkurencieschopnosti mesta.

Kritérium „Rajecké Teplice 2009“
Cestné cyklistické preteky na mestskom okruhu – kritérium „Rajecké
Teplice 2009“ boli súčasťou celoštátnej extraligy pre mladších a starších
žiakov a išlo sa aj ako 3. etapa medzinárodných pretekov juniorov
Cena Slovenska. Kritérium pripravil Cyklistický spolok Velosprint Žilina
v spolupráci s mestom Rajecké Teplice.
Z výsledkov kritéria „Rajecké Teplice 2009“ mladší žiaci (6 okruhov):
1. J.Michalička (CyS Velosprint Žilina) 19 bodov, 2. I. Labajová (CK
MTB Dohňany) 7 b., 3. P. Kvietok 6 b., 4. T. Medveďová (obaja ŽP šport
Podbrezová) 4b., 5. P. Rangelov (CK Karpaty Smolenice) 1 b.,
starší žiaci (15 okruhov):
1. P. Urbanec 31 bodov, 2. M. Dubeň (obaja CyS Velosprint Žilina) 14 b.,
3. D. Zverko (MŠK Žiar nad Hronom) 13 b., 4. M. Holomek (CK Karpaty
Smolenice) 7 b., 5. S. Šmondrk (MŠK Žiar nad Hronom) 5 b.,
3. etapa Ceny Slovenska (30 okruhov):
1. A. Pujats (Lot., Tandems drinkme) 52:26 min., 2. J. Hošek (ČR, Favorit
Brno) + 1 s., 3. M. Svoboda (ČR, SCOTT Scania Kolín), 4. A. Becis
(Lot., RRS Riga), 5. S. Lepers, 6. M. Bogdanovičs (obaja Lot., Tandems
drinkme), 7. M. Lasák (ČR, SK VEHA Team), 8. S. Strzedula (Pol.,
CK Ziemia Raciborska) 9. A. Badeev (Rus., Premier Moskva), 10. J.
Schwabik ( SR, Cykloklub Schwabik) všetci + 29 s.

Letné slávnosti
Posledný júlový víkend patril v Rajeckých Tepliciach festivalu Letné slávnosti.
Počas troch dní bol návštevníkom k dispozícii bohatý kultúrny program, jarmok s
tradičnými remeslami, výstava gladiol. Veľkému úspechu sa tešila karaoke show.

Deťom sa venovali animátori, ktorí mali pre ne pripravené súťaže, hry, maľovanie na
tvár. Zaujímavosťou je, že všetky kultúrne programy sú poskytované širokej
verejnosti zdarma. Festivalom sa vedenie mesta snaží spropagovať Rajecké Teplice
a priblížiť kultúru v celej svojej šírke všetkým, ktorí do Rajeckých Teplíc zavítajú.

Výsledky volieb do VÚC 2009
Ako sa hlasovalo Rajeckých Tepliciach?
Rajeckých Tepliciach sú 3 volebné okrsky, v ktorých sa nachádza 2198
oprávnených voličov. Volieb sa zúčastnilo 584 oprávnených voličov.
Volebná účasť bola v meste Rajecké Teplice 26,57 %.
Rajecké Teplice sa víťazným kandidátom na župana stal Juraj Blanár s počtom
hlasov 368. kandidátov na poslancov dominovalo meno súčasného primátora
Rajeckých Teplíc Petra Dobeša, ktorý získal 304 hlasov. Umiestnil na celkovo 10.
mieste z 13 poslancov volených v žilinskom obvode.

Spoločenská kronika
Narodení
Martina Giablová 01. 9. 2009
Marek Radoslav Michal 07. 10. 2009
Sofia Amelia Lenárdová 19. 10. 2009
Adam Macko 29. 10. 2009
Paulína Knapcová 15. 11. 2009
Manželstvo uzavreli
Silvia Janurová
Peter Lihocký 26. 09. 2009
Lenka Marenčíková
Miroslav Martiniak 09. 10. 2009
Silvia Brodňanová
Samuel Knapec 10. 10. 2009
Daniela Bohdalová
Ivan Dudáš 17. 10. 2009
Opustili nás
Paulína Majerčíková 24. 09. 2009
MUDr. Vladimír
Kapasný 28. 09. 2009
Ján Pekara 16. 10. 2009
Jakub Očko 22. 10 2009
Jozefa Jančuchová 01. 11. 2009
Jozef Piala 02. 11. 2009
Michal Piala 08. 11. 2009
Gejza Knoško 09. 11. 2009
Ján Štaffen 19. 11. 2009
Ing. Peter Suchoň 22. 11. 2009
Božena Štajnigerová 23. 11. 2009

Stavebné úpravy v Dome smútku Poluvsie
V mesiacoch september a október 2009 sa v Dome smútku v Poluvsí uskutočnili
niektoré stavebné úpravy na skvalitnenie poskytovaných služieb. Osadilo sa točivé
schodisko a položila nová dlažba, čím sa sprístupnilo poschodie. Nátermi sa opravila
drevená konštrukcia stropu, opravili sa omietky, vymaľoval a vyčistil sa objekt.
V okolí cintorína sa natrelo oplotenie a vstupná brána a celkovo sa upravili stromy
v hornej časti pozemku.

Holandská delegácia v Rajeckých Tepliciach
V dňoch 19. až 22. novembra 2009 navštívila Rajecké Teplice a Rajec delegácia z
družobného mesta Epe (Holandsko). Stretli sa s primátormi oboch miest a
symbolicky odovzdali ďakovný list občanom Rajca a Rajeckých Teplíc.

Ďakovná listina
Výbor pre medzinárodné záležitosti, menovaný mestskou radou mesta Epe,
Holandsko, chce vyjadriť úprimnú vďačnosť ľuďom a mestám Rajec a Rajecké
Teplice, Slovensko, za ich spoluprácu počas rokov 2004 – 2009.
Naše kontakty začali na začiatku deväťdesiatych rokov a boli formálne potvrdené na
základe predbežnej zmluvy v roku 2000 a Dohody o spolupráci na roky 2004 – 2009.
Kľúčové námety ako výmena informácií o témach ako je cestovný ruch, miestna
samospráva, sociálne zabezpečenie, otázky starostlivosti a družobné aktivity pre
mládež a vzdelávanie založili zaujímavé kontakty na bilaterálne
návštevy. Očakávame, že Rajec a Rajecké Teplice budú prosperovať
a ťažiť z členstva
Slovenska v Európskej únii.
prosperovať a ťažiť z
členstva Slovenska v
Európskej únii. Veľa šťastia
do budúcnosti! Mrs. M. van
Lente, (starostka) Mesta
Epe, Holandsko
Mr. W.J. van der Heijden,
predseda (prezident)
Výboru pre medzinárodné
záležitosti
Mrs. A van Huffelen –
Roffel
podpredseda (zástupca
prezidenta)Výboru pre
medzinárodné záležitosti
Epe, 16. november 2009

Vážený pán Dobeš,
Ďakujem za príjemnú spoluprácu za posledných 5 rokov.
Prajem Vám všetko najlepšie!
Marijke van Lente
V dňoch 19. až 22. novembra 2009 navštívila Rajecké Teplice a Rajec delegácia
z družobného mesta Epe (Holandsko). Stretli sa s primátormi oboch miest
a symbolicky odovzdali ďakovný list občanom Rajca a Rajeckých Teplíc.

TÝŽDEŇ V ŠKOLE V PRÍRODE
V dňoch 28. 9. - 2. 10. 2009 sa štvrtáci základnej školy pod vedením p. učiteľky
Jančovej a p. vychovávateľky Dikantovej zúčastnili školy v prírode v
prekrásnom prostredí v Hornej Vsi neďaleko Partizánského.
Počas pobytu sa žiaci okrem učenia zúčastňovali na práci v rôznych kluboch. Chlapci
aj dievčatá sa tešili nielen na jazdy na štvorkolke, ale zajazdili si i na koňoch. Skúšali
zdolať lezeckú stenu, učili sa chytať ryby i strieľať zo vzduchoviek. Zasúperili si so
staršími žiakmi zo Senice v športových súťažiach. Veľmi obľúbená bola aj „tanečná
horúčka“ – tancovanie na podložkách podľa predlohy. Pracovali aj vo výtvarnom
klube, kde si sami vyrobili stromčeky šťastia a kofoláčikov.
Zábavná bola hra na firmy, kde si naši žiaci založili kadernícky a tetovací salón, v
ktorých sa snažili zarobiť čo najviac peňazí. V priebehu týždňa mali karneval,
tipovačku (zábavné hry a súťaže), voľbu Miss Fantázia a Mister Fantázie. No a každý
večer sa končieval veselou diskotékou. V škole v prírode žiaci súperili aj sami
so sebou, pretože sa museli naučiť robiť poriadok a vedieť sa o seba postarať. A
pretože im to šlo veľmi dobre, dostali na záver školy v prírode sladkú odmenu a malý
darček.
Žiaci v škole v prírode prežili pekný veselý týždeň plný zážitkov, na ktorý budú
radi spomínať.

Himalájska „Tyrkysová bohyňa” zdolaná “
Anton Dobeš a Milan Džugan – členovia horolezeckého klubu v Rajeckých Tepliciach
dosiahli 26. septembra 2009 o 15,00 h vrchol šiesteho najvyššieho vrcholu planéty
- „Cho Oyu“ (8201 m n. m). Domorodci horu volajú Tyrkysová Bohyňa.
Na vrchol tejto himalájskej osemtisícovky vystúpili ako členovia Slovenskej
horolezeckej expedície 2009.

Mesiac úcty k starším
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili
slová. „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 bolo 20. 10.
2009. Po svätej omši bol pre pozvaných pripravený kultúrny program v spolupráci so
základnou a materskou školou a centrom voľného času a spoločenské posedenie s
hudbou. 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.

