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ROK 2016
V roku 2016 sme si pripomenuli 640. výročie prvej písomnej zmienky o Rajeckých Tepliciach.
Fakty z našich kroník z minulosti
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 dediny 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.
Celé územie v povodí rieky Rajčianky patrilo hradu Lietava, čo je písomne doložené prvý raz v roku
1318. V roku 1496 v dobe Zápoľskovcov sa uvádzajú Rajecké Teplice ako súčasť Lietavského panstva.
Sídlilo tu vtedy pár sedliackych rodín. Zaoberali sa chovom dobytka, roľníctvom, drevorubačstvom,
spomína sa aj teplický mlyn a píla. Osadu Teplice mali vždy v rukách tí feudáli, ktorí vlastnili hrad
Lietava.

Hlavná ulica začiatkom 20. storočia a pohľad do údolia Rajeckých Teplíc po zavedení železničnej trate.
Koncom 15. storočia už hrali významnú úlohu v hospodárskom, politickom a kultúrnom živote ako
majetok rodiny Thurzovcov. Juraj Thurzo sa stal 7. decembra 1609 uhorským palatínom a keďže rád
využíval liečivé účinky prameňov v Tepliciach, dal upraviť asi v r. 1610 murovaný dom so siedmimi
izbami, kde bolo postarané o pohodlie členov rodiny, Thurzových priateľov a rôznych politických
hodnostárov, ktorých do Rajeckých Teplíc sám často pozýval aj na úradné rokovania.
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. V obodbí Juraja Thurzu sa však
upravovalo nielen okolie prameňov, ale vďaka kúpeľom sa menila aj tvár celých Rajeckých Teplíc.
Smrťou Juraja Thurzu kúpele veľa stratili. Po jeho smrti sa majetok delil medzi dedičmi, čo rozvoju
Rajeckých Teplíc príliš neprospelo.
Začínajú ožívať až koncom 18. storočia, keď kúpele získali do užívania horu Mrchová (Tlstá). Bol
postavený nový kúpeľný dom s troma bazénmi - panským, obecným a žobráckym, 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 alebo 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 roku 1899. Na stavbe železnice a aj pri železnici našlo prácu
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 (dnešné potraviny Koruna). 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 i nemalé utrpenie pre obyvateľov
Rajeckých Teplíc. Muži museli narukovať, padlo ich 6, ich mená sú na pamätníku pred Kostolom
Nanebovzatia Panny Márie spolu s menami obetí z okolitých obcí. V roku 1916 postihla obec aj veľká
povodeň.
Vznik 1. československej republiky privial 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 až 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 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 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 Rajčianku.
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 Liečebňu SNP Kunerad). Po roku 1989 sa odčlenili. Leto 1960 sa zapísalo do našich
dejín veľkou povodňou, ktorá zapríčinila značné škody v celom mestečku aj v kúpeľoch. Podobná
kalamita sa prehnala našim mestom i 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 pribudla
v rokoch 1965 - 1966, začiatkom 70-tych rokov pribudol obchodný dom Budúcnosť, kde dnes sídlia
potraviny Coop Jednota, 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. februára 1996 pretransformované na súkromnú akciovú spoločnosť. 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 vzhľad. Stal sa z neho
pekný hotelík, charakteristický svojou novou veselou fasádou, ktorý impozantne dotvára atmosféru
okolo vynoveného rybníka. Mesto sa konečne dočkalo pekného, priestranného a dôstojného námestia,
kde sa vždy v letných mesiacoch schádzame na podujatiach Kultúrneho leta.
Rok 2016 – rok 640-teho výročia prvej písomnej zmienky o Rajeckých Tepliciach
Udelenie ocenenia Pečať rozvoja miest a obcí
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky udelilo Mestu Rajecké Teplice dňa 11. januára
2016 ocenenie „Pečať rozvoja miest a obcí“ za rok 2015, ktorá sa udeľuje mestám a obciam s
predpokladom stabilného vývoja. Pečaťou mesto deklaruje výnimočnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť,
prosperitu a finančnú stabilitu.
Fašiangy 2016
Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie sa v spolupráci
s poslancami mestskej časti Poluvsie podujal opäť
oživiť tradície našich predkov a zorganizovať po
niekoľkých rokoch tradičný fašiangový sprievod,
ktorý sa uskutočnil 6. februára 2016. S jeho
prípravami sa začalo už v decembri minulého roku,
nakoľko organizátorov čakala rekonštrukcia starých,
ako aj výroba nových masiek a zabezpečenie
ľudových krojov pre členov sprievodu. Pred
samotnou akciou sa začalo s aktívnymi stretnutiami
so všetkými účinkujúcimi, pretože bolo potrebné zvládnuť organizáciu sprievodu i nacvičenie
programu. Sprievod začal spoločnou fotografiou pred kultúrnym domom v Poluvsí, následne
pokračoval vo veselej nálade po mestskej časti Poluvsie, kde milo prekvapila pohostinnosť a
ústretovosť našich spoluobčanov. Neskôr sa sprievod presunul na Námestie SNP v Rajeckých
Tepliciach. Privítala ho primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá spolu so zamestnancami MsÚ, občanmi
a návštevníkmi mesta. Zábava na námestí sa niesla v srdečnom duchu, ku ktorej prispelo aj
občerstvenie z MsÚ Rajecké Teplice. Program pokračoval večernou tanečnou zábavou v kultúrnom
dome v Poluvsí, ktorej súčasťou bolo aj tradičné „pochovanie basy“.

Rozšírene kapacity Materskej školy v Rajeckých Tepliciach
Začiatkom marca 2016 sa rozbehli stavebné práce na rozšírení kapacity Materskej školy v Rajeckých
Tepliciach. V rámci projektu pribudne na poschodí materskej školy jedna trieda s kapacitou pre 15 detí,
vrátane sociálneho zariadenia. Zároveň bude celý objekt zateplený. Z dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR ako i rozpočtu Mesta Rajecké Teplice bolo do nových priestorov zakúpené
aj kompletné interiérové vybavenie, hračky a edukačné pomôcky. Nové priestory sa budú k dispozícii
od 1. septembra 2016. Pripomienky vedenia škôlky i rodičov boli vyriešené v rámci kontrolného dňa
stavby.

Hovory o architektúre
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci 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 architektúre“. Zúčastnili sa ich zástupcovia mesta Rajecké Teplice, verejnosť,
pedagógovia STU v Bratislave a samotní 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 návrhy. Podujatie sa stretlo s priaznivým
ohlasom u verejnosti. Ďalšie pokračovanie „Hovorov o architektúre“ sa uskutočnilo 7. apríla 2016.ap
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 sa knižnica rozhodla
pokračovať až do konca marca. Po jarných
prázdninách 10. marca 2016 sa na mestskom úrade
uskutočnil 4. ročník čitateľského maratónu, do
ktorého sa zapojilo 64 detí 1. stupňa zo ZŠ v
Rajeckých 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 preukazy, 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 dospelí a pribudli ďalší noví čitatelia. Koncom roka 2015
bolo zakúpených 105 nových knižných titulov, ktoré sú k dispozícií všetkým záujemcom.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby do NRSR sa konali dňa 5. marca 2016. Voliči nášho mesta mohli svoj hlas odovzdať v jednom
z troch volebných okrskov podľa miesta svojho trvalého bydliska.
Informácie o počte oprávnených voličov, o počte odovzdaných hlasov i výsledkoch volieb Rajeckých
Tepliciach informujú nasledovné prehľadné tabuľky.
Sumár za volebné okrsky

Sumár za mesto Rajecké Teplice
Počet oprávnených voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní
Percento účasti
Počet platných hlasov

VO 1

VO 2

VO 3

2329

960

861

508

1774

753

646

375

76,17

78,44

75,03

73,82

1749

745

638

366

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu
v jednotlivých volebných okrskoch.

Politická strana
1 Strana TIP
2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)
4 Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
5 ŠANCA
6 SME RODINA – Boris Kollár
7 Strana zelených Slovenska
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
10 VZDOR – Strana práce
11 MOST-HÍD
12 Slovenská národná strana
13 Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
14 Komunistická strana Slovenska
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
16 SMER – Sociálna demokracia
17 Kresťanskodemokratické hnutie
18 Slovenská občianska koalícia
19 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
20 #SIEŤ
21 Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
22 PRIAMA DEMOKRACIA
23 Sloboda a solidarita
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0,39%
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0
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9
49
32
0
0
69
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18
4
36
14
0
1
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Ďalšie dôležité udalosti – stručne
•
•
•
•
•

17. januára 2016 - Ochotnícky divadelný súbor Seniorik z Konskej odohral divadelné
predstavenie Škriatok vo veľkej sále MsÚ
23. januára - V hoteli Skalka sa konal Ples mesta RajeckéTeplice.
28. januára – Konal sa koncert vokálnej skupiny Fragile.
29. 1. – Najmenší predviedli svoje nápadité masky na detskom maškarnom ples v KD
Poluvsie.
31. január – Uskutočnil sa detský maškarný ples v budove MsÚ v Rajeckých Tepliciach
s animátormi.

Deň narcisov
Dňa 15. apríla 2016 (piatok) sa aj naše mesto zapojilo do akcie Deň narcisov, ktoré organizuje OZ Liga
proti rakovine SR ako verejno-prospešnú finančnú zbierku. ZO Únie žien Slovenska v Rajeckých
Tepliciach spolu so základnou školou v našom meste sa ako obyčajne zapojila do tejto akcie už
sedemnástykrát. Žiaci a učitelia našej základnej školy prispeli do zbierky sumou 206 €, návštevníci,
hostia a zamestnanci pracovísk prispeli sumou 240,20 €, na stanovisku pred obchodným domom
Jednota sa vyzbieralo 647,80 €. Spolu sme z Rajeckých Teplíc prispeli na boj proti rakovine sumou 1094
€. Rajecké teplice opäť raz dokázali, že zdravie nás všetkých im nie je ľahostajné.
Apríl sa niesol v znamení Dňa Zeme
Do čistenia mesta a miestnej časti
Poluvsie sa zapojilo 16. apríla 60
priaznivcov ČiVoRaDa (ČiVoRaDo – Čisté
vody Rajeckej doliny), ktorí vyčistili toky
riek Kuneradky a Rajčanky. K skrášleniu
prostredia sa pridali aj niektoré zložky
pôsobiace na území mesta: občania,
dobrovoľný hasičský zbor a žiaci zo
základnej školy. Spolu sa vyzbieralo 3,4
ton odpadu. Zamestnanci mesta čistili
mestské
pozemky
a
priestory
zdravotného strediska, priestor pred
mestskou
tržnicou
a autobusovú
zastávku.
71. výročie oslobodenia mesta
29. apríla 2016 vedenie mesta pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta položilo vence na hroby
vojakov a partizánov na cintoríne v Rajeckých Tepliciach, miestnej časti Poluvsie, na hrob Rudolfa
Súľovského a k pamätníku Jozefa Gabčíka ako prejav úcty a obdivu všetkým, ktorí preukázali obetavými
činmi svoje vlastenectvo.
1.máj mal viacero podôb...
Pri príležitosti osláv 640. výročia prvej listinnej zmienky o meste primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá
v priestoroch mestského úradu odhalila galériu predstaviteľov mesta, ktorí pôsobili vo funkcii predsedu
alebo primátora od roku 1951, kedy začal svoju činnosť miestny národný výbor. Vo svojom príhovore
zdôraznila: „Je dôležité, aby ich tváre a mená boli uchované aj pre ďalšie generácie, čo je hlavným

zmyslom galérie“. Na odhalení galérie sa zúčastnili aj žijúci bývalí predstavitelia mesta, ktorým
primátorka osobne poďakovala a odovzdala kytice. O slávnostnú atmosféru podujatia sa postarali žiaci
základnej školy svojim pestrým programom. Oslavy pokračovali otvorením vernisáže historických
pohľadníc Rajeckých Teplíc, ktorú si mohli prezrieť návštevníci mesta ako aj obyvatelia počas celého
mája. Pohľadnice poskytol a nainštaloval rodák z Rajeckých Teplíc pán Jozef Remenec. Na námestí
hasiči predviedli ukážku stavania 18 metrového mája vyzdobeného pestrými stužkami. Atmosféru
dotvárali príjemné tóny country skupiny ACM, skupiny Pollux a krojované dievčiny.
Deň matiek
Deti venovali svojim mamám a starým mamám pestrú kyticu v podobe programu ku Dňu matiek. Deti
zo Základnej školy v Rajeckých Tepliciach 10. mája pripravili ku Dňu matiek pestrý program v podobe
básní, piesní, tancov, scénok a hudobných čísel. Prítomné mamičky a staré mamy boli pri príchode na
slávnostný program obdarované kvetmi, ktoré im venovalo mesto. Najmenší škôlkari sa taktiež nedali
zahanbiť a pre svoje mamičky a babičky v priestoroch materskej školy pripravili vystúpenia jednotlivo
po triedach.
22. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka

28. mája 2016 Klub vojenských výsadkárov SR a Žilinský pluk Jozefa Gabčíka usporiadal 22. ročník
Memoriálu Jozefa Gabčíka. Pred štartom sa konal slávnostný akt kladenia vencov pred pamätníkom
Jozefa Gabčíka. Mesto Rajecké Teplice zastupovala primátorka mesta.
Vítanie detí do života
Primátorka mesta 31. mája privítala do života jedenásť najmenších občanov a popriala rodičom a
deťom veľa zdravia, šťastia a krásnych spoločných dní.

XV. ročník Euromusette & Goldentango 2016
XV. ročník medzinárodného festivalu
„Euromusette & Goldentango“ v Rajeckých
Tepliciach sa tento rok uskutočnil 2. - 3. júna
2016 v priestoroch Mestského úradu v
Rajeckých Tepliciach. Pre veľký počet
súťažiacich sa súťažilo počas dvoch dní (2. 6.
- kategória VI. a VII., 3. 6. ostatné kategórie).
Slávnostný koncert a vyhodnotenie druhého
dňa sa malo konať na námestí v Rajeckých
Tepliciach, ale počasie dovolilo odohrať len
slávnostný koncert a vyhodnotenie sa
uskutočnilo vo Veľkej sále Mestského úradu.
Festivalu sa zúčastnilo 165 súťažiacich, 54 pedagógov, 16 členov poroty z piatich štátov Európy (zo
Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Francúzska a Ukrajiny). Absolútnym víťazom sa stal
Mário Hrdý zo ZUŠ Bojnice. Účastníci festivalu ocenili vynikajúcu organizáciu a príjemnú atmosféru.
O pohár primátorky mesta
4. júna 2016 TJ Slovan Rajecké Teplice, šachový oddiel zorganizoval hodový šachový turnaj o pohár
primátorky mesta. Zúčastnilo sa ho 45 hráčov z Českej a Slovenskej republiky. Organizátori podujatia
pripravili vyhovujúce podmienky hráčom v priestoroch mestského úradu. Víťazom sa stal slovenský
šachový veľmajster Mikuláš Maník.
Hody v Poluvsí 2016
Kostol v Poluvsí je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Pri tejto príležitosti sa konajú aj tradičné hody.
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v miestnej časti Poluvsie
zorganizovali v pondelok 4. júla tradičnú hodovú zábavu so skupinou Pollux a v utorok pri dobrom
guláši si návštevníci zaspievali s dychovou hudbou Stranianka a orchestrom Smell Brass Band. Zaujalo
nás aj vystúpenie (možno budúceho folklórneho súboru) Poluvsianske dievčatá. Želáme im, nech im
nadšenie vydrží.
Dobrovoľné hasičské zbory na súťaži
Dňa 5. júna 2016 sa družstvo dospelých z DHZ
miestnej časti Poluvsie zúčastnilo II. Obvodového
kola súťaže hasičských družstiev dospelých v
Kunerade, kde sa aj vďaka generálke hasičskej
striekačky umiestnilo na peknom 6. mieste. Všetci
členovia družstva venovali svoj voľný čas príprave
na súťaž a dúfame, že budú našu zložku úspešne
reprezentovať aj v ďalších súťažiach. Dobrovoľný
hasičský zbor Rajecké Teplice nepodceňoval
prípravu na túto súťaž a umiestnil sa na 12.
mieste.

Na námestí koncertovali študenti
Dňa 16. júna 2016 sa námestím ozývali príjemné tóny koncertu študentov Súkromnej umeleckej
školyYAMAHA. Študenti sa predstavili ukážkami z diel, ktoré si naštudovali počas uplynulého školského
roku.
Mesto a rodina očami našich detí
Pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky
o Rajeckých Tepliciach vyhlásilo mesto spoločne so
základnou školou výtvarnú súťaž pre dve kategórie
žiakov. Do prvej kategórie s témou „Ja a moja
rodina“ boli zaradení žiaci 1. až 4. ročníka. Žiaci z
ročníkov 5. až 9. kreslili na tému „Ja a moje mesto“.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 49 detí základnej školy.
Hodnotiaca komisia v ktorej boli zástupcovia školy,
mesta, rodičov i učiteľka výtvarnej výchovy ĽŠU
navrhla na ocenenie vždy štyri súťažné práce z
každej kategórie. Dňa 16. júna 2016 si z rúk
primátorky mesta Mgr. Kataríny Hollej prevzali
čestné uznania a vecné odmeny žiaci Nela Angela
Baďurová, Nataša Gašpariková, Natália Plevová a Eva Dedičová za prvú kategóriu, Ema Valientová,
Barbora Kolenčíková, Kristína Prieložná a Matúš Horník za druhú kategóriu. Ocenené práce boli
vystavené vo vstupných priestoroch mestského úradu.
Všetky deti potrebujú porozumenie
Vďaka podpore Nadácie VÚB mohli deti a mladí ľudia v krízových
životných situáciách slobodne vyjadriť svoje pocity a ventilovať
napätie. Nezisková organizácia Áno pre život realizovala v
mesiacoch jún – október 2016 projekt zameraný na využívanie
arteterapie v pomoci deťom a mladým ľuďom v krízových
životných situáciách. Projekt bol realizovaný v Komunitnom
centre organizácie a do jeho aktivít boli zapojené deti a mládež
dočasne ubytované v Zariadení núdzového bývania: deti
zanedbávané, týrané alebo ktoré boli svedkami domáceho násilia
a taktiež deti z Rajeckého regiónu – z „vonkajšieho prostredia“ s indikáciami problémového správania.
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie príležitostí pre slobodné sebavyjadrenie detí, diagnostika
problémov a harmonizácia detí. „Arteterapia našla uplatnenie aj v podpore sebaúcty detí, ktoré žijú
v málo podnetnom prostredí alebo ktoré sú sekundárnymi obeťami domáceho násilia“, uviedla Eva
Mihalcová, lektorka arteterapie. Nezisková organizácia Áno pre život vznikla v roku 1998 za účelom
pomoci tehotným ženám v núdzi amatkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Organizácia získala za
svoju činnosť v oblasti sociálnej práce a inklúzie zraniteľných skupín obyvateľstva ocenenie v rámci
programu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore
Nadácie VÚB.

Letné slávnosti 2016

Detský letný tábor
V dňoch 21. – 26. 7. 2016 sa v obci Zubák
uskutočnil kresťanský tábor pre deti z farnosti
Rajecké Teplice. Tábor sa uskutočnil pod
záštitou Hnutia kresťanských spoločenstiev detí
- eRko a s finančnou podporou mesta Rajecké
Teplice. Zúčastnilo sa ho 39 detí, ktoré boli
počas týždňa „prenesené“ do Výcvikového
centra milosrdenstva, v ktorom kreatívnym
spôsobom zažívali jednak to, čo milosrdenstvo
znamená, ako aj to, ako sa dá preukazovať v
každodennom živote. Deťom sa venovali
dvanásti dobrovoľní animátori, ktorí im cez rôzne hry, súťaže, divadielka, modlitby, výlety, tvorivosť a
mnohé iné, približovali činnosť jednotlivých záchranných zložiek ako hasiči, horskí záchranári,
zdravotníci a i. (pozn.: pretože oni sú jedni z tých, ktorí preukazujú milosrdenstvo v bežnom živote). A
keďže naším najväčším vzorom v milosrdenstve je práve Nebeský Otec, nezabúdali sme ani na
duchovnú stránku našej osobnosti a každý deň sme vzdávali vďaky či už cez modlitby počas dňa, pri
jedle alebo prostredníctvom sv. omše. Deti spoločne s animátormi prežili neopakovateľný čas, v
ktorom sa mohli bližšie spoznať a upevniť budovanie vzťahov a pozitívnych hodnôt spoločenstva.

Prvý ročník Burčiakových slávností
V nedeľu 4. augusta 2016 sa priaznivci dobrého
burčiaku a tradičných moravských dobrôt zišli
na námestí v Rajeckých Tepliciach na I. ročníku
Burčiakových slávností. Teplé slnečné počasie
ale i zvučné tóny cimbalovej muziky prilákali na
podujatie desiatky obyvateľov i návštevníkov
mesta. Podujatie sa stretlo s priaznivým
ohlasom verejnosti a organizátori sa preto do
nášho mesta vrátia i na budúci rok. Prisľúbili
väčší počet predajných miest s rozšírenou
ponukou občerstvenia, aby návštevníci
nemuseli čakať v dlhých radoch ako tomu bolo
v tomto roku, a odchádzali domov spokojní.
II. ročník Veterán rely
21. augusta 2016 z Námestia SNP v Rajeckých
Tepliciach odštartovalo viac ako 40
automobilov a motoriek s cieľom do
Vršatského Podhradia. Pred štartom si mohli
priaznivci tohto podujatia prezrieť zaujímavé
„veterány“, ktoré sa predstavili v plnej paráde
aj s posádkami.

Cyklistický spolok – Akadémia Petra Sagana Žilina zorganizoval 15. ročník Cyklistického kritéria
Dňa 27. augusta 2016 sa tradične pretekalo ulicami mesta, súťažilo sa v rôznych vekových kategóriách.
Výsledky umiestnení pretekárov sú v každej kategórii uvedené vždy od 1. po 3. miesto:
Ročník 2013 - 2014 dievčatá: 1. Veronika Grossová - R. Teplice, 2. Viktória Kudelková - miestna časť
Poluvsie, 3. Kiara Vdovičíková - miestna časť Poluvsie. Ročník 2013 chlapci: 1. Nikolas Moravčík R.Teplice. Ročník 2010 - 2012 dievčatá: 1. Simona Hanusková - R.Teplice, 2. Klaudia Kmetíková Teplička n/Váhom, 3. Timea Haasová - Zbyňov. Ročník 2010 - 2012 chlapci: 1. Adam Filipovič - Žilina,
2. Marko Lavečka - Lošonec, 3. Vincent Fronko - R.Teplice. Ročník 2008 - 2009 dievčatá: 1. Patrícia
Kaducová - Stránske, 2. Romana Kašičková - R. Teplice, 3. Viktória Slivková - Kysucké Nové Mesto.
Ročník 2008 - 2009 chlapci: 1. Filip Kazár - Žiar n/Hronom, 2. Mater Francisty - Pov. Bystrica, 3. Dávid
Hanuska - R.Teplice. Ročník 2006 - 2007 dievčatá: 1. Štefánia Michaličková - Žilina, 2. Rebeka Maslíková
- Súľov. Ročník 2006 - 2007 chlapci: 1. Urban Stajník - Žiar n/Hronom, 2. Jakub Benča - Žiar n/Hronom,
3. Matej Hruška - Rudina. Ročník 2004 - 2005 dievčatá: 1. Nina Urbanová - Žilina, Terézia Ciriaková - R.
Teplice, 3. Natália Švancárková – Skalka n/Váhom. Ročník 2004 - 2005 chlapci: 1. Dávid Synák - Kotrčina
Lúčka, 2. Róbert Jackuliak - Žiar n/Hronom, 3. Patrik Schmidt - R. Teplice. Ročník 2002 - 2003 dievčatá:
1. Kristína Pažická - R.Teplice. Ročník 2002 – 2003 chlapci: 1. Simon Fabuš - Martin, 2. František
Škorvánek - R.Teplice. Kategória ml. žiaci a žiačky: 1. Zuzana Michaličková - CYS A. P. Sagana, 2.
Matthias Schwarzbacher – ŽP Šport, a. s., 3. Jerguš Palaj - Kaktus bike-team BA. Ml. žiaci: 1. Matthias
Schwarzbacher - ŽP Šport, a.s., 2. Jergus Palaj - Kaktus bike-time BA, 3. Juraj Vrbik - Kaktus bike-time
BA. Žiačky: 1. Zuzana Michaličková, 2. Tereza Kurnická, 3. Viktória Knapcová - všetky – CYS A. P. Sagana.

St. žiaci a kadetky: 1. Jakub Slivka, 2. Martin Svrček - obaja CYS A. P. Sagana, 3. Tobias Vančo - ŠKC
Dubnica n/Váhom. St. žiaci: 1. Jakub Slivka, 2.Martin Svrček - obaja CYS A. P. Sagana, 3. Tobias Vančo ŠKC Dubnica n/Váhom. Kadetky: 1. Radka Paulechová - CYS A. P. Sagana, 2. Zuzana Solgajová, 3. Hana
Horváthová - obe PROefekt team – Dynamax Nitra. Kadeti, ženy a juniorky: 1. Štefan Michalička, 2.
Matej Blaško, 3. Dávid Sikora - všetci CYS A. P. Sagana. Juniori: 1. Matúš Štoček - CAY A. P. Sagana, 2.
Alex Zeman - TJ Slávia ŠG Trenčín, 3. Tomáš Person – CYS A. P. Sagana. Ženy a juniorky: 1. Alžbeta
Pavlendová CK Dukla Bratislava, 2. Lívia Hanesová - CK Banská Bystrica. Muži: 1. Maroš Kováč, 2. Patrik
Tybor, 3. Juraj Bellan - všetci Dukla Banská Bystrica.

18. výročie založenia neziskovej organizácie Áno pre život
Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach prevádzkuje od roku 1998 Domov
Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje krízovú pomoc, sociálne služby a odborné programy matkám s
deťmi v krízových životných situáciách. Súčasťou Domova je Komunitné centrum, v ktorom je
poskytované bezplatné poradenstvo pre ľudí v núdzi. Aj vďaka dotácii Mesta Rajecké Teplice bolo
poskytované individuálne poradenstvo špeciálneho pedagóga deťom s poruchami učenia, pozornosti
alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poradenstvo je určené všetkým, ktorí sú ohrození
sociálnym vylúčením, teda aj rodinám, občanom z verejnosti.
Mesto si uctilo seniorov
Mesto Rajecké Teplice i v tomto roku pokračovalo v tradícií stretnutí vedenia mesta a poslancov so
seniormi. Viac ako 140 našich najstarších spoluobčanov neodradilo ani nepriaznivé počasie, keď sa dňa
20. októbra najskôr zišli vo farskom kostole na sv. omši a neskôr sa presunuli do priestorov mestského
úradu, kde ich čakal kultúrny program a spoločné posedenie s občerstvením. Vo veľkej sále ich
príhovorom privítala primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá a potom sa už mohli tešiť z takmer
hodinového programu detí našej základnej školy a Základnej umeleckej školy Rajec. K príjemných
spoločným chvíľam prispelo i vkusné prostredie a chutné pohostenie pripravené zamestnancami
mestského úradu a školskej jedálne.

Modlitba a červené maky pri pamätníku
„...Že včera žili sme, to nie je iba zdanie, i keď dnes ticho ležíme a nad nami červeň divých makov
planie...“ Báseň vojnového lekára, ktorý bol svedkom umierania vojakov, obletela celý svet a stala sa
výzvou a spomienkou na obete násilia a vojen.
V roku 1918, 11.11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela
posledná salva z dela pri podpise prímeria, ktorým sa
skončila 1. svetová vojna. 11. november bol vyhlásený
za Deň vojnových veteránov, ktorého symbolom sa stal
červený mak, lebo práve červené maky rástli medzi
hrobmi vojakov, ktorí padli v bitke o belgické mestečko
Yprés v máji 1915. V tento deň, tak ako v iných mestách
a obciach po celom svete, aj v Rajeckých Tepliciach, za
hlaholu zvona predstavitelia mesta, cirkvi a občania
vzdali úctu a pietnu spomienku padlým pri pamätníku
obetiam 1. svetovej vojny. Dôstojný pán farár
z Rajeckých Teplíc Dalibor Mišura zahájil pietny akt modlitbou za tých, ktorí umierali za vlasť a slobodu
tak, ako je to vytesané do mramoru pomníka. Celú spomienkovú slávnosť sprevádzal svojou modlitbou,
ku ktorej sa pripojili všetci prítomní. Pani primátorka Mgr. Katarína Hollá si uctila padlých slávnostným
príhovorom a vzdala im úctu položením kytice červených kvetov k pamätníku. Na pietnom akte sa
zúčastnili aj členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Rajecké Teplice so svojou
predsedníčkou PhDr. Annou Perkovičovou a členky Únie žien Slovenska s predsedníčkou Základnej
organizácie z Rajeckých Teplíc Martou Štiffelovou. Položením červených kytíc s makmi a ružami vyjadrili
prítomní dôstojnú pietu a spomienku na obete vojen, ozbrojeného násilia, bez rozdielu, či patrili k
víťazným alebo porazeným armádam, bez rozdielu vierovyznania, či národností alebo rás. Česť ich
pamiatke!
Opäť prišiel Mikuláš
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Úniou žien Slovenska
pripravili 5. decembra tradičného Mikuláša. Na námestí sa
rozozvučali tóny kolied, rozvoniaval vianočný punč
a predvianočnú atmosféru dotvárali rôzne stánky organizácií a
občanov mesta. Sprievodnou akciou bola vernisáž výstavy
gruzínskej scénografky a výtvarníčky Ekateriny Sologashvili a
fotografa Miloslava Tatarku. Deti netrpezlivo očakávali
príchod Mikuláša, ktorý v sprievode anjela rozsvietil vianočný
stromček a obdaroval všetky poslušné deti.
Činnosť OZ Kultúra v roku 2016
Letný tábor pre deti - V dňoch 1. 8. - 5. 8. 2016 Občianske združenie Kultúra organizovalo letný denný
tábor s dlhoročnou tradíciou v záhrade rekreačného zariadenia Altán R. Teplice a v Komunitnom centre
Domček. Program bol bohatý: Zoznamovací deň plný hier, Vedecký deň, Výlet do prírody, Folklórny
deň. Aktivity v týchto dňoch boli rôznorodé: zoznamovanie sa, výroba vlajok, sviečok, zápisníkov,
nacvičovanie táborovej hymny, prednáška o separácii odpadu, pokusy „šialeného vedca“, stavba
raketoplánu, prednáška o prvej pomoci, keramika, pletenie z papiera, motýliky z prútia, výroba
loptičiek, kalčeto, volejbal, futbal, vybíjaná, stolný tenis, nacvičova nie programu pre rodičov, starých
rodičov a hostí, príprava výstavky výrobkov a mnoho ďalších aktivít. O program tábora sa po celý čas
starali dobrovoľníci.
Záujmové krúžky pre deti - Od januára do júna 2016 pracovali deti v troch záujmových útvaroch: šach,
lukostreľba a keramika. Všetky krúžky viedli odborní lektori. V septembri OZ Kultúra ponúklo niekoľko

možností na prácu v krúžkoch, avšak z dôvodu krátenej dotácie z rozpočtu mesta si vyžadovali plnú
úhradu zo strany rodičov, čo sa odzrkadlilo na zníženom záujme. Z krúžku keramiky boli zaradené na
výstavu v Úľuve Bratislava v rámci podujatia V krajine remesiel výrobky Lucie Súkeníkovej a Rada
Majerčíka z Rajeckých Teplíc. Pri činnosti šachového krúžku spolupracoval šachový oddiel.

Projekt Finančný semafor - V roku 2016 od marca do septembra bol realizovaný projekt pod názvom
Finančný semafor z programu Škola rodinných financií, ktorý podporuje Nadácia pre deti Slovenska.
Uskutočnili sa prednášky v ZŠ Rajecké Teplice, v Slovenskej katolíckej charite Žilina pre bezdomovcov,
v Senior klube Rajecké Teplice a na viacerých Stredných školách v Žiline. Cieľom projektu bolo prispieť
k zvýšeniu finančnej gramotnosti, naučiť cieľové skupiny porozumieť hospodáreniu so svojimi
financiami a tým zminimalizovať riziká zlého rozhodnutia. Keďže každú vekovú skupinu trápia iné
problémy, projekt bol rozdelený do rôznych tém o financiách podľa veku a štruktúry účastníkov.
Celkovo bolo odprednášaných 71 hodín pre 196 účastníkov.
Spomienka na rodáka, záchranára a človeka s veľkým srdcom - V júni sa zástupcovia OZ Kultúra
zúčastnili spomienkovej pietnej slávnosti, ktorú organizovala obec Uhrovec, venovanej horolezcovi,
záchranárovi a nášmu rodákovi Antonovi Dobešovi. Zahynul v Himalájach pri teroristickom útoku v júni
2013 pri výstupe na Nanga Parbat. Uctiť si jeho pamiatku prišli viacerí aj v septembri, kedy sa konal 4.
ročník Memoriálu Antona Dobeša v Uhrovci - beh na Jankov vŕšok. Blahoželanie patrí Matejovi Vyšňovi
z Rajeckých Teplíc, ktorý 3600 metrov zabehol za 18,59 minúty. Do cieľa dobehol prvý.
Zbierka Hodina deťom - 11. 11. 2016 sa OZ Kultúra zapojilo aj tento rok ako miestny koordinátor do
celoslovenskej zbierky Hodina deťom, ktorú každoročne organizuje Nadácia pre deti Slovenska.
V našom meste sa vyzbierala sumu 34,42 eur, ktoré boli následne odvedené na účet zbierky.
Spoločenská kronika
počet obyvateľov: 2969
narodenia: 32 detí
úmrtia: 25 zosnulých

Aj toto sa podarilo zrealizovať v meste Rajecké Teplice v roku 2016

Vynovenie telocvične v základnej škole

Nové Kolumbárium na cintoríne v Rajeckých
Tepliciach

Mestská tržnica v novom šate

Nové parkovisko pri cintoríne v Poluvsí

Opravené zábradlie na moste cez Bystričku

300 m2 opravených výtlkov na území mesta a
v mestskej časti Poluvsie

Posilnené osvetlenie na Lúčnej a Školskej ulici

Adventný veniec na námestí

