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ROK 2017 

Udialo sa v meste: 

Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach 

Najdôležitejšie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach 

16. február 2017 

schvaľuje: 
- VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní názvov ulíc, iných verejných priestranstiev a 

číslovaní stavieb v meste Rajecké  Teplice, 
- zvolanie verejného zhromaždenia, vrátane dostatočnej publicity za účelom prerokovania účelu 

využitia bývalej budovy materskej školy na ul. Pri  Bystričke 
prerokovalo: 

- obsah predmetnej petície dotýkajúcej sa využitia bývalej budovy materskej školy na ul. Pri  
Bystričke 

berie na vedomie: 
- záujem občanov za zachovanie areálu bývalej Materskej školy na výstavbu Domova dôchodcov 

– Domov sociálnych služieb, ul. Pri  Bystričke, 
- negatívne stanovisko k výstavbe bytových domov navrhovaných v zmysle návrhu ÚPN SÚ 

Rajecké Teplice - Zmeny a doplnky č. 11, 
vystúpenie zástupcu a členov petičného  výboru konštatuje, že 

- príslušným na rozhodnutie v predmete petície je mestské zastupiteľstvo, 
- petícia nepoukazuje na to, že doterajšími postupmi a rozhodnutiami orgánov mesta bol 

porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný  predpis, 
- petícia je podnetom pre intenzívnejšie riešenie predmetu petície, 
- mestské zastupiteľstvo si je plne vedomé dôležitosti predmetu petície pre všetkých občanov 

mesta a z uvedeného dôvodu k veci pristupuje s maximálnou zodpovednosťou, 
- predmetom petície je proces, ktorý je závislý od viacerých faktorov a ich vyhodnotenia, preto 

nie je možné vo veci predmetu petície rozhodnúť (zaujať stanovisko) na tomto zasadaní 
zastupiteľstva 

ukladá: 
- mestskému úradu pripraviť všetky dostupné materiály doteraz vypracované k projektu 

zariadenia pre dôchodcov do júna 2017 
zamieta: 

- žiadosť spoločnosti SWAN, a. s. v zastúpení   OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava na 
výstavbu stožiara pre pokrytie mobilného a internetového signálu, na parcele č. 719/17 v k. ú. 
Rajecké Teplice v lokalite IBV Vrchy. 

28. marec 2017 

schvaľuje: 
- podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach“, 
- vypustenie bodu č. 8 Bytové domy na ul. Pri Bystričke a bodu č. 15 Dom dôchodcov za 

materskou školou  na ul. Osloboditeľov z návrhu Zmien a doplnkov č. 11 ÚPN SÚ Rajecké 
Teplice 

27. apríl 2017 

berie na vedomie: 
- výsledok hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základnej školy za rok 2016 vo výške 30,28 

EUR. 
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odporúča: 
- dodržiavať hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov v roku 

2017 a sledovať čerpanie v priebehu roka 

29. jún 2017 

Schvaľuje: 
- Záverečný účet  Mesta Rajecké Teplice a celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 bez 

výhrad, 
- tvorbu rezervného fondu vo výške 151.134,95  EUR, 
- tvorbu peňažného fondu určeného na zakúpenie automobilu pre oddelenie technických 

služieb vo výške 22.000 EUR, 
- tvorbu peňažného fondu určeného na zakúpenie 4 ks počítačov pre MsÚ vo výške 3.588,20  

EUR, 
- tvorbu peňažného fondu určeného na zakúpenie komplexného zastrešenia pódia vo výške 

21.000,- EUR. 

7. decembra 2017 

schvaľuje: 
- Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2018. 
- Komunitný plán sociálnych  služieb mesta Rajecké Teplice na roky 2018-2024 

 

Z činnosti Mestského úradu Rajecké Teplice 

- výkup ďalších pozemkov pod chod- ník popri ceste I/64 v mestskej časti Poluvsie, zabezpečenie 
projektovej dokumentácie s rozpočtom, 

- vydanie územného rozhodnutia k vybudovaniu chodníka od železničného priecestia po 
autobusovú zastávku pri kúpalisku Laura v smere z mesta do Žiliny, 

- doplnenie dopravného značenia v meste, 
- obnova náterov lavičiek na Námestí SNP, 
- ukončenie stavebných prác v rámci investičnej akcie „Budovanie parkoviska za bytovým 

domom č. 185 na ul. Pionierskej“, 
- zabezpečenie verejného obstarávania na rozšírenie kamerového systému v meste, Workout- 

parku, umelého trávnika na minifutbalovom ihrisku v ZŠ, 
- zabezpečenie projektovej dokumentácie a  vyjadrení od  štátnych orgánov k investičnej  akcii 

„Budovanie parkovacích plôch pred bytovým domom č. 186 a za bytovým domom č. 394“, 
- podanie žiadostí o dotácie na rekonštrukcie dvoch hasičských zbrojníc v Rajeckých Tepliciach 

a v mestskej časti Poluvsie, 
- podanie žiadosti na organizovanie medzinárodného akordeónového festivalu 
- výkup ďalších pozemkov pod chodník popri ceste I/64 v mestskej časti Poluvsie, zabezpečenie 

projektovej dokumentácie s rozpočtom, 
- účasť na rokovaniach Regiónu Beskydy, Združenia miest a obcí Rajecká dolina, Združenia obcí 

Rajecká dolina – zberný dvor, Skládka odpadov Šuja, OOCR Rajecká dolina, na Valnom 
zhromaždení SeVaK Žilina, 

- rokovanie so SLK Rajecké Teplice, a. s. o zámene pozemkov za jestvujúci cintorín v Rajeckých 
Tepliciach za pozemok pred bývalým amfiteátrom a odpredaj zvyšného za účelom vybudovania 
parkoviska pre SLK aj pre verejnosť, 

- rokovanie so Slovenskou správou ciest Žilina ohľadne získania parkoviska pri Kúpalisku Laura 
do majetku mesta – čaká sa na  vyjadrenie, 

- rokovanie so ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina a SSC Žilina o získanie časti nehnuteľnosti do 
dlhodobého nájmu pod chodník pri Kúpalisku  Laura, 

- pravidelné rokovania s VÚC Žilina ohľadne budovania Rajeckej cyklomagistrály, 
- stretnutie s diecéznym biskupom Žilinskej diecézy Tomášom Galisom, Mons. doc. ThDr. PhD. 
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- návšteva troch poslancov MsZ Rajecké Teplice v partnerskom meste Wilamowice, 
- 23. júna sa uskutočnilo zhromaždenie občanov mesta, na ktorom sa diskutovalo o možnosti 

budovania „Domu dôchodcov“. V meste bude vykonaný prieskum za účelom zistenia potrieb 
občanov a záujmu o dom dôchodcov roznesením dotazníkov do domácností. Do domácností 
bolo distribuovaných 960 dotazníkov, pričom si každý mohol zo stránky mesta dotazník 
stiahnuť a vytlačiť. Celkom bolo odovzdaných 52 dotazníkov. Výsledok bude zapracovaný do 
komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý mesto pripravuje, 

- mesto vstúpilo do rokovania so SSE – Distribúcia Žilina za účelom zistenia a odstránenia častých 
výpadkov elektrickej energie, ku ktorým v meste opakovane dochádza, 

- oprava výtlkov a miestnych komunikácií na území mesta a v mestskej časti Poluvsie, 
- zakúpenie 20 kusov lavičiek na sídliská v meste, 
- Mesto získalo po 23 rokoch pozemok pod cintorínom v Rajeckých Tepliciach, 
- Mesto zahrnulo do rozpočtu na rok 2018 výstavbu chodníka od železničného priecestia pri 

kúpalisku Laura po parkovisko 
- Na činnosť „zložiek“ mesto vyčlenilo v rozpočte 10 500,- EUR. Mesto podporilo v roku 2017: 

Jednotu dôchodcov, Úniu žien, Klub Nádej, CYS P. Sagana, Šachový oddiel, TJ VTJ – futbalový 
oddiel, Športový klub Poluvsie, Horolezecký klub, Áno pre život, OZ kultúra, Chor Cordis Jesu 

- Mesto dalo spracovať projektovú dokumentáciu na budovanie III. etapy parkovacích plôch na 
ulici Pionierska, Školská a na výstavbu chodníka na Rajeckej ceste oproti Záhradníctvu. 

 

   
Obnova náterov lavičiek na Námestí SNP Fašiangy – pochovávanie basy 

 
Realizované investície 

1. Rozšírenie kapacity materskej škôlky na ulici Osloboditeľov o 15 miest vytvorením novej triedy, 
kúpeľne, toaliet, kancelárie pre pedagógov, kuchynky, izolačky, šatne a schodišťa. Zakúpenie 
interiérového a exteriérového vybavenia, terénne úpravy. 

2. Zateplenie obvodového plášťa objektu materskej škôlky na ulici Osloboditeľov. 
3. Oprava a náter vonkajšej fasády zdravotného strediska. 
4. Výstavba kolumbária a terénne úpravy na cintoríne v R. Tepliciach. 
5. Zateplenie časti fasády a náter fasády mestskej tržnice. 
6. Výstavba I. etapy parkovacích plôch na ul. Pionierska za bytovým domom č. 185. 
7. Rekonštrukcia  malej telocvične– položenie novej polyuretánovej podlahy vrátane náraďovne. 
8. Vybudovanie parkoviska v mestskej časti Poluvsie pre potreby cintorína. 
9. Zabezpečenie osadenia zvodidiel pri ceste III. triedy do mestskej časti Poluvsie. 
10. Posilnenie osvetlenia na Lúčnej, Školskej ulici, pred garážami na Pionierskej ulici. 
11. Oprava výtlkov - 300 m2 na území mesta a mestskej časti Poluvsie. 
12. Položenie nových podláh v ambulanciách lekárov na zdravotnom stredisku. 
13. Zakúpenie žalúzií, výmena interiérových dverí, zakúpenie kuchynského vybavenia vrátane 

elektrického sporáka do Kultúrneho domu v mestskej časti Poluvsie. 
14. Výroba a montáž zábradlia na moste cez Kuneradský potok. 
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Projekty v meste 

Úspešne ukončené: 

- „Vybudovanie parkoviska za bytovým domom č. 185 na ul. Pionierska“ 

Podané: 

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

- „Spájame to cenné v nás“ – projekt cezhraničnej spolupráce s mestom Pozlovice - Žilinský 
samosprávny kraj 

- „Moderná škola v Rajeckej doline“ - vybavenie odborných učební ZŠ Rajecké Teplice - 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

- „Kamarátka kniha – kamarát počítač“ – Fond na podporu umenia SR 
- „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Poluvsie“ - Ministerstvo vnútra SR 
- „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Rajecké Teplice“ – Ministerstvo vnútra  SR 

Schválené: 

- „Euromusette & Goldentango 2017“ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – 
4.000,- EUR 

- „Rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach“ – Ministerstvo vnútra SR – 10.000,- 
EUR 

- „Workout Rajecké Teplice – telocvičňa pod holým nebom“ - Žilinský samosprávny kraj - 700,-  
EUR 

- „Špeciálne čistiace vozidlo“ – Environmentálny fond SR – 100.000,- EUR 
 

   
Rokovanie v partnerskom meste Pozlovice  Parkovisko na ul. Pionierska 
 

Rokovania a pracovné stretnutia 

- rokovania so zástupcami COOP Jednota Žilina ohľadne pripravovanej investičnej akcie – 
rekonštrukcia predajne  COOP, 

- rokovanie s Mestom Martin a ZUŠ M. Haľamovej Martin o zriadení elokovaného pracoviska pre 
tanečný krúžok v  ZŠ, 

- rokovanie so starostkou Oľgou Tkáčovou v partnerskom meste Pozlovice. 
 

Realizované kultúrne a spoločenské akcie 

1. Ples mesta Rajecké Teplice, 
2. Fašiangy, 
3. Detský maškarný ples, 
4. Vystúpenie skupiny Fragile, 
5. Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti  oslobodenia mesta, 
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6. Memoriál Jozefa Gabčíka, 
7. Deň Zeme – organizovanie brigád zameraných na čistenie mesta a vodných tokov, údržba 

verejných priestranstiev, výsadba kvetov a kríkov, 
8. Stavanie mája, 
9. Výstava historických pohľadníc pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o Rajeckých 

Tepliciach, otvorenie galérie predstaviteľov mesta, organizovanie výtvarnej súťaže pre žiakov, 
10. ZŠ na témy: Ja a moja rodina, Ja a moje mesto, 
11. Slávnostná akadémia ku dňu matiek v spolupráci so ZŠ, 
12. Otvorenie Letnej sezóny 2016 s hlavným organizátorom OOCR Rajecká dolina, 
13. Medzinárodný akordeónový festival, 
14. Hody Rajecké Teplice, 
15. Hody v mestskej časti  Poluvsie, 
16. Letné slávnosti, 
17. Prehliadka historických vozidiel, 
18. Prvý ročník burčiakových slávností, 
19. Mesiac úcty k starším – slávnostná akadémia v spolupráci so ZŠ, 
20. Výstava obrazov a fotografií, 
21. Pietny akt pri pamätníku obetí 1. svetovej vojny, 
22. Mikuláš a slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka, 
23. Divadelná hra – Rodinný prievan, 
24. Silvester 2016 na Námestí SNP, 
25. Uvítania detí do života. 
 

Hospodárenie mesta 

v roku 2015 mesto vykázalo prebytok v rozpočte v sume:  88 509,62 EUR 
v roku 2016 mesto vykázalo prebytok v rozpočte v sume:  197 723,15 EUR 
Časť finančných prostriedkov v sume 161 680,68 EUR je v rezervnom fonde. Tieto budú použité na 
výstavbu chodníka v mestskej časti Poluvsie pri hlavnej ceste I/64. 
 
Splácanie úverov: 
 
Zostatok úverov k 31. 12. 2014: 
Autobusové nástupište   118 849,62 EUR 
Investičný splátkový úver  155 519,98 EUR  
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 69 216,00 EUR 
Spolu     343 585,60 EUR 
Finančný prenájom (Traktor)  32 486,96 EUR 

spolu úver + prenájom:   376 072, 56 EUR 
 
Zostatok úverov k 31. 12.  2017: 
Autobusové nástupište   47 389,62 EUR 
Investičný splátkový úver  91 799,98 EUR 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 37 104,00 EUR 
Spolu     176 293,60 EUR 
Finančný prenájom (Traktor)  1 520,12 EUR 

zostáva splatiť:    177 813,72 EUR 
 
V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na spoluúčasť mesta v projektoch, ktoré podalo v roku 
2017: 

- modernizácia učební a knižnice v základnej škole, 
- rekonštrukcia a výstavba garáže dobrovoľným hasičským zborom, 
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- zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu, 
- zakúpenie kompostérov do domácností. 

 

Fotodokumentácia k vybraným projektom a udalostiam mesta 

 
Schody na cintorín v mestskej     Revitalizácia ul. 30. apríla       Rozšírenie vstupných chodieb 
časti Poluvsie            a výmena protišmykových 

     dlažieb v ZŠ 

     
Nové pódium      Námestie s novými oddychovými       Farmárske dni v meste 

   prvkami 

         
Mesto zakúpilo vozidlo Peugeot Boxer Valník              Nové parkovisko s 9-timi parkovacími miestami 
pre pracovníkov oddelenia technických  služieb              na ulici Pionierska 
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Fašiangy na námestí v Rajeckých Tepliciach        Letné slávnosti 2017, Dara Rolins 
 

Ples Mesta Rajecké Teplice 

V sobotu 18. februára 2017 sa v priestoroch Hotela Skalka Rajecké Teplice konal druhý ročník Plesu 
Mesta Rajecké Teplice. Primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá privítala 166 zúčastnených hostí a 
následne ples slávnostne otvorili svojim vystúpením malí tanečníci z tanečnej skupiny SALVEO 
Základnej umeleckej školy v Rajci. Výbornú zábavu počas noci vytvorili nadaní speváci a hudobníci zo 
skupiny TIMEX. 

Poďakovanie mesta patrí sponzorom, ktorí štedro prispeli hodnotnými cenami do tomboly. 

Dobrovoľní hasiči v Rajeckých Tepliciach 
(sú tu pre nás už 90  rokov) 

DHZ Rajecké Teplice si v tomto roku pripomína úctyhodné 90. výročie svojho vzniku. Pripomeňme si 
preto kúsok jeho histórie, tých, ktorí ju tvorili ale i tých, ktorí v tejto cennej tradícii pokračujú dodnes. 
Patrí im naše poďakovanie a úcta. 

Prvý hasičský zbor založili v obci v roku 1927, kedy kúpele i s pozemkami vlastnila Revírna bratská 
pohľadnica z Ostravy. V tom istom roku zakúpili aj prvú striekačku, na ktorú prispel vo veľkej miere 
vlastník kúpeľov. Hasičský zbor mal vtedy 13 členov. Neskôr získal požiarnu zbrojnicu, ktorá stála vedľa 
hlavnej cesty pri liečebnom dome Baník a bola majetkom kúpeľov. V roku 1958 mal zbor 18 členov a 
bol vybavený požiarnym autom Dodge a jednou motorovou striekačkou. V tom čase sa požiarne zbory 
dorozumievali telefonicky a to iba počas pracovnej doby. Počas dní pracovného pokoja a v noci 
komunikovali pomocou spojok na motocykloch. V roku 1994 hasiči získali klubovňu, o štyri roky neskôr 
dokončili výstavbu garáže na Kuneradskej ceste, kde  je  dodnes i nová klubovňa. 

Do histórie zboru sú natrvalo zapísaní jeho 
predsedovia – Ján Sandanus (zároveň najdlhšie  pri 
spievajúci člen – 46 rokov), Jozef Jakubčík, Justín 
Knapec, Ján Rostaš, Ján Čapek a súčasný predseda 
Milan Remenec. Svojmu poslaniu venujú svoj voľný 
čas a sú počas všedných i sviatočných dní pripravení 
nezištne pomáhať svojim spoluobčanom a neraz i 
občanom v susedných obciach. 

Do ďalších rokov vám, milí hasiči, prajeme pevné 
zdravie, porozumenie vašich rodín a veľa šťastia a 
odvahy pri zásahoch. Nech vás ochraňuje váš 
patrón svätý Florián. 
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Týždeň pre čisté mesto 

Mesto Rajecké Teplice a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina pripravila ku Dňu Zeme 
akciu pod názvom „Týždeň pre čisté mesto“, ktorá sa uskutočnila od 18. 4. do 22. 4.2017. 

Na akcii sa zúčastnili: 

- Základná škola v Raj. Tepliciach: zber odpadkov v uliciach mesta DHZ Rajecké Teplice: cesta 
I/64 od priecestia po železničnú stanicu v Poluvsí 

- DHZ Poluvsie: od Medzihorskej po rázcestie, Jednota Poluvsie – Slnečné Skaly 
- TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská: Kuneradský potok 
- Únia žien: okolie zdravotného strediska, pamätník pri kostole   
- Jednota dôchodcov: autobusové nástupište, park pod kostolom  
- Senior klub: ulica Farská 
- Športový klub Poluvsie: cintorín v Poluvsí - kaplnka - rezervoár 
- CyS akadémia P. Sagana: chatová osada Medzihorská 

 

70 rokov od vzniku básne Rajecké Teplice 

Ľudmila Podjavorinská 

V Rajeckých Tepliciach (jún 1947) 

Hej, Rajecké, vy zemský raj ste pravý,  
o vašom vzniku i povesť to vraví: 
Keď anjel Boží v spravodlivom hnevu 
von z raja vyhnal Adama a Evu, 
meč – plameň v ruke, zachmúrená tvár 
a od raja zem ohraničil stenou – 
sotvaže zatresli sa nebies vrátka 
strhol sa medzi Adamom a ženou 
pre jablko to hriešne prvý svár. 
 
Bola to, milí, preukrutná hádka! 
On vinil ju a ona jeho. Skrátka – 
nechcela Eva uznať svoju vinu 
aj tiež k hriešnemu sa priznať činu – 
a hoc to nikdy nie je ženským zvykom, 
začala ona s nárekom a krikom: 
„Ej, ale som sa zle vydala! 
Pripravil si mi peknú česť! 
Prečo si jedol, čo si nemal jesť?“ „Ty si ma zviedla, 
uznaj, moje zlato!“ 
„Mal si mať rozum!“ pohotová nato. 
„Všetko sme mali v tom nebeskom stánku 
a zlakomí sa na mizernú plánku...“ 
„A kto ju trhal a mne podal – há?!“ 
„Mal si mi zabrániť, keď som trhala,“ 
a pustila sa znova v náreky, 
že môžu teraz blúdiť naveky, 
vyhnatí kamsi v kiesi pusté svety 
bez komfortu, bez módnej toalety, 
každému v nebi na posmechu istom, 

odiata iba figovým toť listom – 
tá hrdá dievka – teraz žena padlá – 
a bez zrkadla ešte – bez zrkadla!!! 
A ako slávne sedeli si v suchu! 
A plakala, až brnelo mu v uchu 
a plakala a vinila ho z činu, 
až skrúšene sám uznal svoju vinu. 
Ba zaprisahal sa jej napokon, 
že nezhrešila ona, ale on! A na dôvažok prisľúbil jej 
aj 
vystavať pre ňu nový zemský raj. 
 
Tak umierený hneď sa pribral k činu: 
nazvážal v polkruh vrchov – spevnil hory, 
nasadil voných jedlíc – dumné bory 
a romantikom že bol ináč vždycky, 
skalami všetko skrášlil fantasticky. 
 
Jas z neba zniesol, zemou rozstrel stíny, 
načiarol prstom v hore serpentíny, 
nechže si žienka horou pekne chodí! 
A naposled mu ešte napadlo: 
vydlabal jamku, nalial do nej vody: 
jazero dneska - vtedy zrkadlo. 
 
Keď Eva uvidela túto krásu, 
hoc na nebeské zvykla svetlice, 
rukami spľasla, skríkla od úžasu... 
Adam jej spravil Rajecké Teplice. 
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Program Kultúrneho leta v meste Rajecké Teplice v roku 2017 
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Program Letných slávností v meste Rajecké Teplice v roku 2017 
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Euromusette & Goldentango 

V dňoch 1. a 2. júna 2017 sa uskutočnil XVI. 
ročník medzinárodného  akordeónového 
festivalu. 

Festivalu sa zúčastnilo 125 účinkujúcich z 27 
škôl. Naše mesto úspešne reprezentoval 
Daniel Vdovičík z mestskej časti Poluvsie, 
ktorý sa umiestnil v II. kategórii v zlatom 
pásme, za čo mu patrí naše poďakovanie. 

V závere festivalu sa odohral koncert víťazov 
so slávnostným vyhodnotením na námestí 

za účasti veľkého počtu divákov. Netradične sa víťazom stalo trio z Bojníc. 

 

Novovybudované workoutové ihrisko v areáli Základnej školy Rajecké Teplice 

Mesto Rajecké Teplice zaznamenalo v 
poslednom období zvýšený záujem mládeže 
o cvičenie záťažou vlastného tela na 
workoutových ihriskách. 

V snahe podporiť zdravý životný štýl a 
spôsob trávenia voľného času mladej 
generácie, pristúpilo mesto k rozhodnutiu 
vybudovať workoutové ihrisko z rozpočtu 
mesta v areáli Základnej školy Rajecké  
Teplice. 

Workoutové ihrisko vybudované 
spoločnosťou ECONTRA pozostáva z 

pozinkovanej konštrukcie vo farbách mesta s tromi bradlami a sústavou hrázd, osadenej v 
certifikovanej gumenej podlahe s rozlohou 45 m², na ktorej má možnosť súčasne cvičiť 12 osôb. 

Na tento účel podalo Mesto Rajecké Teplice žiadosť o dotáciu na Žilinský samosprávny kraj v rámci  
programu  „Šport“  pre projekt: 

„Workout Rajecké Teplice – telocvičňa pod holým nebom“, ktorá bola schválená vo výške 700,-   EUR. 

Slávnostné otvorenie workoutového ihriska sa konalo 7. júna 2017 za  prítomnosti  predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára, počas ktorého predviedli členovia Workoutteamu Žilina svoje 
exhibičné vystúpenie na jednotlivých zostavách. 

Veríme, že tento šport si nájde obľubu u ďalších ľudí a rady jeho priaznivcov sa rozšíria. 

 

V meste pribudli nové kamery 

Mesto Rajecké Teplice na  základe úspešného projektu získalo dotáciu z prostriedkov Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality na rozšírenie jestvujúceho kamerového systému vo výške 10 tisíc eur. K 
pôvodným 15-tim kamerám, ktoré monitorujú blízke okolie námestia a priestory mestského úradu, 
pribudlo 5 nových analógových kamier. Nové kamery budú chrániť obyvateľov a návštevníkov mesta v 
týchto lokalitách – priestory Mestskej tržnice, ul. Kuneradská, križovatka pri Penzióne Raj, križovatka 
ul. Rajecká cesta a ul. Farská, križovatka ul. Rajecká cesta a ul. Školská, priestor autobusovej a 
železničnej stanice. 
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LADOG – veľký pomocník pri čistení mesta 

Na základe predloženej žiadosti mesto získalo z 
Ministerstva životného prostredia SR dotáciu na 
kúpu čistiaceho vozidla LADOG vo výške 100 tis. EUR. 

Na základe výsledku verejného obstarávania 
prostredníctvom elektronického  kontraktačného 
systému bola konečná cena vozidla stanovená na 
124.700,- EUR. Rozdiel v sume 24.700,- EUR mesto 
uhradilo zo svojho rozpočtu. Očakávame, že čistiace 
vozidlo výrazne prispeje k čistote verejných 
priestranstiev v meste  a v mestskej časti Poluvsie. 

 

Mesto je pripravené čerpať dotácie a eurofondy za 1.235.000,- EUR 

Zamestnanci mesta pripravili projekty, ktorými v prípade schválenia mesto môže získať dotácie a 
eurofondy k týmto  projektom: 

1. „Zníženie energetickej náročnosti mestského úradu Rajecké Teplice“. Získaním nenávratné ho 
finančného príspevku sa na mestskom úrade budú realizovať stavebné úpravy - výmena okien, 
vchodových dverí, nová elektroinštalácia, zateplenie strechy, obvodových múrov z interiéru, 
výmena kotlov, radiátorov, osvetlenia, montáž fotovoltaických článkov a iné úpravy. 

2. „Moderná škola v Rajeckej doline“. Získaním nenávratného finančného príspevku sa v 
základnej škole zrekonštruuje učebňa  chémie a  biológie vrátane vybavenia a elektroinštalácie, 
jazyková učebňa s počítačmi, polytechnická učebňa vrátane vybavenia novými pomôckami, v 
knižnici bude doplnená novými knihami a didaktickými pomôcka mi. 

3. „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území 
Mesta Rajecké Teplice“. V prípade schválenia nenávratného finančného príspevku rodinné 
domy a bytové domy  získajú 1.100 l kompostéry. 

4. „Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Rajeckých Tepliciach“. Získaním dotácie mesto v hasičskej 
zbrojnici vymení okenné otvory, dvere za elektrické, zrekonštruuje interiér. 

5. „Výstavba garáže pre Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie“. Získaním dotácie mesto postaví 
novú garáž pre zásahové vozidlo DHZ vedľa Kultúrneho domu v mestskej časti Poluvsie. 

6. „Hráme sa a športujeme v dúhovej škôlke“. Mesto podalo projekt, v rámci ktorého sa 
uchádzalo o dotáciu vo výške 13.000,- EUR na zakúpenie preliezok do areálu materskej školy 
na ul. Osloboditeľov, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR. Žiadosť splnila všetky predpísané náležitosti. 
Úrad vlády SR 25. 8. 2017 zrušil celú výzvu z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Z 
uvedeného dôvodu mesto zaradí nákup preliezok do rozpočtu v roku 2018. 

 

23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka 

27. mája 2017 sa tradične konal ďalší ročník memoriálu, ktorého sa zúčastnilo 304 pretekárov v cross 
behu na 11 km, ktorý zorganizoval Klub vojenských výsadkárov SR a Žilinský pluk Jozefa Gabčíka. 

Pietneho kladenia vencov k pamätníku sa zúčastnila aj primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá, predseda 
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a ďalší hostia. 
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Futbalisti sa dočkali 

Malí i veľkí futbalisti už dlho volali po výmene 
takmer desaťročného a značne poškodeného 
umelého trávnika na futbalovom ihrisku v 
areáli základnej školy. 

Mesto im vyšlo v ústrety a do tohtoročného 
rozpočtu zaradilo i položenie nového umelého 
trávnika. 

Dielo v hodnote 15.785,- EUR sa vydarilo a dňa 
25. mája spoločnosť KOBASEAL s. r. o. 
odovzdala primátorke mesta vynovené ihrisko 

s moderným umelým trávnikom značky PLAY MAT holandskej výroby. 

Ihrisko slúži športovej verejnosti pod dohľadom správcu, ktorý zabezpečuje jeho prevádzku i 
nevyhnutnú údržbu. 

 

10. ročník šachového turnaja o pohár primátorky mesta 

Dňa 10. júna 2017 zapálení priaznivci šachu 
hrali o pohár primátorky mesta. Skúsenejší 
odovzdávajú svoje cenné poznatky mladším už 
celé roky a tým zabezpečujú dlhoročnú tradíciu 
tohto obľúbeného podujatia. 

Turnaj o pohár primátorky Rajeckých Teplíc 
skončil úspechom hráčov domáceho oddielu: 

1. miesto František Vrána, 

1. miesto seniori Peter Hlaváč, 

1. miesto ženy Dominika  Tomčíková. 

 

Cyklistické kritérium „Rajecké Teplice 2017“ 

Už po sedemnástykrát sa v centre Rajeckých 
Teplíc uskutočnilo cyklistické kritérium, ktoré 
bolo súčasťou Slovenského pohára všetkých 
kategórií a teda sa tu opäť zišla zaujímavá 
konkurencia. Kritérium odštartovalo v sobotu 
26. 8. 2017 o 12.00 hodine. 

 

 

 

 

Z výsledkov kritéria „Rajecké Teplice 2017“: 

Ml. žiaci: 1. J. Vrbík (Kaktus bike Bratislava) 13 bodov, 2. M. Schwazbacher (ŽP Podbrezová) 13 b., 3. S. 
Novák (Kaktus bike Bratislava) 5 b. 
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Žiačky: 1. T. Kurnická 13 bodov, 2. J. Benčová 10 b., 3. A. Hodásová 6 b., 4. M. Čišecká (všetky CyS-
Akadémia P. Sagana) 5 b., 5. S. Bodoríková (EPIC Dohňany) 2 b., 6. T. Ciriaková (CyS-Akadémia P. 
Sagana) 1 b. 

St. žiaci: 1. M. Svrček 31 bodov, 2.J.Slivka (obaja CyS-Akadémia P. Sagana) 17 b., 3. L. Kunštár (ŽP 
Podbrezová) 6 b. 

Kadetky: 1. V. Knapcová  (CyS-Akadémia P. Sagana), 2. H. Horváthová  (PROefekt team), 3. Z. 
Michaličková (CyS-Akadémia P. Sagana), 4. V. Zelinová (Žiar n/ Hronom), 5. V. Podoláková, 6. E. Knihová 
(obe CyS-Akadémia Petra Sagana), 

Kadeti: 1. M. Černek 24 bodov, 2. T. Kamenský (obaja Žiar n/Hronom) 23  b., 3.  V. Vavrinec (Dubnica 
n/ 

Váhom) 13 b., 

Juniorky a ženy: 1. A. Pavlendová (Dukla Bratislava), 2. L. Hanesová (CK B.Bystrica), 3. J. Hrtánková 
(Finančné centrum), 

Juniori: 1. T. Meriač 35 bodov, 2.  M. Blaško (obaja CyS-Akadémia  P. Sagana) 28 b., 3.  L. Kubiš (ŽP 
Podbrezová) 13 b. 

Muži: 1.P.Tybor 31 bodov, 2. M. Mahďar (obaja Dukla B. Bystrica) 26 b., 3. F. Vančo (Inter Bratislava) 
17 b., 4. F. Taragel (CT Firefly) 13 b., 5. T. Person (CyS-Akadémia P. Sagana) 12 b. 

 

Pre deti v kríze sme vytvorili bezpečné prostredie 

V mesiaci august bol ukončený projekt na podporu 
a rozvíjanie bezpečného prostredia pre deti v kríze. 
Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z 
nadačného fondu Deti v bezpečí. 

Projekt sa zameriaval na podporu vytvorenia 
bezpečného prostredia v rodinách detí, ktoré sú z 
minulosti po značené rôznymi traumami alebo sa 
v krízovej situácii práve nachádzajú. V rámci 
projektu sa pravidelne realizovali stretnutia 

Filiálnej terapie, ktorá bola nadstavená o Terapiu hrou a pravidelné psychologické poradenstvo. Z 
projektu sa podarilo nakúpiť vybavenie hrovej miestnosti a psychologické testy pre deti. 

 

Deň Zeme 

Počas tohtoročného Dňa Zeme a čistenia Rajčianky v rámci akcie „Čivorado“ sa na území nášho mesta 
vyzberalo spolu 1,9 ton odpadu. Všetkým účastníkom, ktorí podporili dobrú vec patrí vďaka. 
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Zo života materskej školy 

Rok ubehol ako voda a začal sa nový 
školský rok. Uplynulý školský rok 
2016/2017 bol už od jeho začiatku plný 
zmien. Okrem nových detí nám pribudla 
aj nová trieda, čím sa stala naša materská 
škola už päť triednou. Privítali sme medzi 
sebou dve nové pani učiteľky. Od októbra 
pracovalo v celej materskej škole šesť 
krúžkov - výtvarný, tanečný, dramatický, 
náboženský, krúžok Lego Dacta a krúžok 
anglického jazyka pod vedením našich 
pani učiteliek a dvoch lektoriek. 
Pravidelne sa zúčastňujeme najmä 
výtvarných súťaží, prezentujeme práce 
našich detí v detských časopisoch. 

Jednou z takých bol koncert Smejko a Tanculienka, ktorý sa konal vo veľkej sále Mestského úradu hneď 
v úvode školského roka. Školský rok sme ukončili maturitou predškoláka a do základných škôl nám 
odišlo 28 detí a zároveň sme prijali rovnaký počet nových kamarátov. 

 

Kniha, ktorú by mal vlastniť každý Poluvsan 

POLLUX - Hudobná skupina z Poluvsia, 
ktorú netreba obzvlášť predstavovať ani 
starším ročníkom. Jej vznik sa spája s 
dňom 28. mája 1977, kedy Pollux 
oficiálne začal hrať a ponúkať hudobnú 
produkciu v zostave šiestich muzikantov: 
Miroslav Bušík, Bohumil Piala, Anton 
Knapec, Milan Brodňan, Peter Bušík a 
Miroslav Jančúch. Aj keď sa rokmi zostavy 
menili, s niekoľkými prestávkami sa 
kapela „dožila“ svojho 40. výročia 
založenia. 

Oslava 40. výročia založenia Polluxu sa 
uskutočnila 27. mája 2017, teda takmer 
na deň presne od  svojho  vzniku. Súčasná 

zostava Polluxu pripravila pre Poluvsanov, hostí, muzikantov a priateľov bohatý päťhodinový program. 

Prekvapením večera bol krst knihy, ktorá vznikla pri príležitosti 40. výročia vzniku skupiny. A prečo by 
ju mal mať každý Poluvsan? Pretože nie je len o Polluxe. Je o hudobnom živote v dedine, z ktorej vyšlo 
množstvo vynikajúcich muzikantov a ktorí svoje umenie dodnes prezentujú doma aj v zahraničí. 

 

Mesto získalo po 23-och rokoch pozemok pod cintorínom v Rajeckých Tepliciach 

Mesto od roku 1994 nebolo vlastníkom pozemku v novej časti cintorína v Rajeckých Tepliciach. 
Vlastníkom pozemku boli Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s.. Primátorka mesta uzavrela 
zámennú zmluvu s pred- sedom predstavenstva slovenských liečebných kúpeľov, ktorou mesto získa 
aj rozšírenie jestvujúceho cintorína o 3 metre - 121 m². 
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Podpora „zložiek“ v meste a kultúrnych podujatí 

Na činnosť „zložiek“ mesto vyčlenilo v rozpočte 10 500,- EUR. Mesto podporilo v roku 2017: Jednotu 
dôchodcov, Úniu žien, Klub Nádej, CYS P. Sagana, Šachový oddiel, TJ VTJ – futbalový oddiel, Športový 
klub Poluvsie, Horolezecký klub, Áno pre život, OZ kultúra, Chor Cordis Jesu. 

Na kultúrne podujatia bolo vyčlenených v rozpočte o 15.000,- EUR viac. 

Mesto v novom roku vydá knižnú publikáciu o histórii mesta pod názvom „Také boli Rajecké Teplice“, 
ktorej autorom je rodák z Rajeckých Teplíc PhDr. Branislav Kožehuba. 

 

Nové detské ihrisko v mestskej časti Poluvsie 

V mestskej časti Poluvsie bolo vybudované nové detské ihrisko. 

  

 

Priateľské stretnutie pri Susedskej kapustnici 

Dňa 16. 12. 2017  v čase 
od 14.00 hod. sa na 
námestí v Rajeckých 
Tepliciach konala 
Susedská kapustnica, 
ktorú pripravili občania a 
mesto Rajecké Teplice. 
Susedia – občania sa 
spoločne stretli v 
predvianočnom čase a 
strávili príjemné chvíle pri 
punči, dobrej kapustnici a 
príjemnej hudbe. 

V rámci akcie sa konal rodinný vedomostný kvíz a malý vianočný trh, ktorý ponúkol ručné výrobky od 
lokálnych kreatívnych tvorcov. 
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Zo života našej základnej školy 

Škola je popretkávaná sieťou vzťahov medzi žiakmi, rodičmi a učiteľmi navzájom. 
Učitelia sa snažia viesť žiakov k uvažovaniu, zodpovednosti za seba a za druhých, 
ochote pomáhať, k práci v kolektíve, cieľavedomosti, zároveň eliminovať 
neznášanlivosť, ubližovanie a šikanovanie. V hĺbke duše každého žiaka hľadajú 
dobro, rozvíjajú pozitívne hodnoty a individuálne  schopnosti. 

Moderné prostredie, IKT, interaktívne tabule, papierová hygiena v triedach a vo 
WC, školský kamerový systém, ranný školský klub, autobus, ktorý dovezie a 
odvezie deti až ku škole, žiacke skrinky v realizácii – to je len niekoľko pozitív, 
ktoré sa v škole nájdu. 

Školu navštevovalo 247 žiakov, z ktorých veľká časť dochádzala z okolitých obcí, 
lebo škola je spádovou pre obce Stránske, Kunerad a Konskú. 

Ponuka krúžkov je rôznorodá. Žiakom sa ponúka pestrá paleta od kreslenia, športu, vybíjanej, 
fotografovania, cestovania, turistiky, slovenčiny až po tanec, tvorivé dielne, hru na hudobný nástroj. 

Po skončení deviatej triedy sú žiaci pripravení na štúdium na stredných školách, v Testovaní 9 žiaci 
dosahujú výsledky, ktoré sú nad celoslovenským priemerom. 

        
Rokovanie v partnerskom meste Pozlovice              Rokovanie v partnerskom meste Pozlovice 

           
Florbalové víťazky                  Výlet na Duklu 
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Spomienka na obete násilia a vojen 

...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... 

Na deň ukončenia 1. svetovej 
vojny, ktorý bol 11. novembra 
1918 o 11:11 hod. , tak ako v 
iných mestách, aj v Rajeckých 
Tepliciach, už tretí rok za 
sebou, za zvuku kostolného 
zvona vzdali občania úctu pri 
pamätníku obetiam 1. 
svetovej vojny pietnou 
spomienkou. 

Dôstojný pán farár z Rajeckých 
Teplíc, Dalibor Mišura, začínal 
pietny akt modlitbou za tých, 
ktorí umierali za vlasť a 
slobodu. 

Spomienkovej slávnosti sa 
zúčastnila tiež pani primátorka 
Mgr. Katarína Hollá, ku ktorej 

sa pripojili všetci prítomní občania, hlavne členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku a Základnej organizácie Únie žien. Položením červených kytíc s makmi a ružami vyjadrili 
dôstojnú úctu a spomienku na obete vojen, ozbrojeného násilia, bez rozdielu, či patrili k víťazom alebo 
porazeným! 

 

ZO Únia žien Slovenska Rajecké Teplice, ZO JD Rajecké Teplice  - Ženy a dôchodcovia športujú 

V sobotu 20. mája 2017 sa v 
priestoroch ZŠ u nás v 
Rajeckých Tepliciach stretli 
členovia dvoch organizácií, 
ktoré pracujú pri našom 
mestskom úrade. Základná 
organizácia Únie žien 
Slovenska Rajecké Teplice a 
Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Rajecké Teplice 
(približne 30 ľudí ) si prišli 
spoločne zašportovať a overiť 
si svoje zdatnosti.  

Súťažili sme v zaujímavých 
disciplínach ako boli 
napríklad hod valčekom na 

cesto (aj sme ho rozmlátili, ženy majú stále dosť guráže), či hra petang, ktorá uchvátila všetkých 
zúčastnených. Stolný tenis odhalil skryté talenty v našich radoch (zdatné tenistky ako Jožka Kenderová 
a Inka Harantová, rodina Šramových zasa rozohrala na vysokej úrovni petang (vďaka za pomoc celej 
rodine Uherových, ktorí pomáhali pri organizácii). Naše ženy a dôchodcovia sa veru nedali zahanbiť ani 
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v bežeckých disciplínach. Nemali sme síce olympijské časy, ale snaha sa cení. Za hladký priebeh, 
organizáciu a bezpečnosť bola zodpovedná p. uč. Mgr. Jolanka Suchoňová, ktorej patrí uznanie a veľká 
vďaka. 

Cenami nám boli aj krásne diplomy a sladké medaily, ktoré spolu s technickými záležitosťami 
zabezpečila pani predsedníčka JD Raj. Teplice Mgr. Anina Perkovičová. Spoločne sme si pripravili aj 
malé občerstvenie a pitný režim, aby nám toľké športovanie išlo pekne od ruky. Ďakujeme aj našej pani 
primátorke a samozrejme pánovi riaditeľovi ZŠ za poskytnutie priestorov telocvične. Sľúbili sme si, že 
v tejto snahe o pohyb a šport budeme pokračovať a o rok sa stretneme zasa. Radi by sme touto cestou 
prizvali aj členov ďalších zložiek v našom meste. Víťazi v behu a stolnom tenise postúpili do okresného 
kola športových hier JD Slovenska, ktoré sa konali na Orave, v dedine Rabča, kde naše Rajecké Teplice 
tiež dôstojne reprezentovali. 

 

Činnosť šachového klubu TJ Slovan Rajecké Teplice v roku 2017 

Na začiatku roka 2017 šachový klub úspešne 
zorganizoval šachový turnaj Skalka open 2017, 
ktorého sa zúčastnili hráči z celého Slovenska aj 
šachisti z Čiech a Moravy. Úspešne sa umiestnili 
aj hráči nášho klubu. 

V marci mužstvá nášho klubu úspešne dokončili 
ligové šachové súťaže: A-mužstvo v 2. lige C sa 
umiestnilo na 9. mieste, B-mužstvo  v 3. lige C11 
skončilo na 8. mieste,  v 5. lige ZA mládežnícke 
mužstvo skončilo v skupine A na 3. mieste. 

Najväčším prínosom tohto roční- ka je 
nastupujúca generácia mladých hráčov, ktorí 

pravidelne nastupujú v súťažiach dospelých. V 2. a 3. lige úspešne pravidelne na zápasy nastupujú 
Dominika Tomčíková, Zuzka Tomčíková, Samuel Vyletel, taktiež v 5. lige B. Baránek, J. Čerňanský. 

Mladí hráči sa zúčastňujú na turnajoch, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalší výkonnostný rast. V apríli sa 
zúčastnili na turnaji v Nitre S. Vyletel, ktorý skončil na výbornom 10. mieste, J. Čerňanský sa taktiež 
nestratil, ako najmladší účastník celého turnaja, kde práve dovŕšil 8. rokov. Na tomto turnaji výborné 
umiestnenie dosiahol P. Hlaváč, ktorý skončil na 2. mieste. 

Úspešný turnaj zorganizoval klub a finančne podporil v júni na mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach 
o Pohár primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 60 hráčov.  

Na majstrovstvách Slovenska v rapide v Ružomberku sa výborne umiestnila D. Tomčíková, ktorá 
skončila na 1. mieste a získala titul majsterky Slovenska. Turnaja sa zúčastnili aj naši mladí hráči B. 
Baránek, J. Čerňanský a M. Čerňanský. Na majstrovstvách Slovenska v šachu D. Tomčíková obsadila 2. 
miesto dievčat do 14. rokov a Z. Tomčíková v turnaji dievčat do 16. rokov skončila na 4. mieste. 

Na majstrovstvách Slovenska seniorov v Matliaroch sa zúčastnili hráči Š. Marsina a J. Bakalár, ktorý sa 
zúčastnil aj Seniorských majstrovstiev Čiech, kde skončil na výbornom 5. mieste. 

D. Tomčíková reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách sveta dievčat do 16 rokov v Južnej Amerike 
v štáte Uruguay. Všetky náklady na činnosť klubu sú financované s príspevku mesta, pomoci rodičov, 
príspevkov sponzo- rov a z príspevku 2 percent neziskovej organizácie ŠK. 

Tréningy mladých hráčov vedie každý štvrtok J. Bakalár, ktorému podľa podmienok pomáhajú J. Rolný, 
P. Hlaváč, T. Šalata i V. Hric. 

Fungovanie klubu usmerňuje predseda klubu M. Lednický, za podpory J. Bakalára, P. Hlaváča, Ľ. Piteka. 
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OZ Kultúra - Krása  paličkovanej čipky 

Jedným z ďalších remeselných 
kurzov, ktoré organizovalo 
Občianske združenie Kultúra, bol 
kurz paličkovanej čipky v 
mesiacoch október a november 
v Rajeckých Tepliciach.  

Pod vedením renomovanej 
čipkárky pani Kataríny Búranovej 
z klubu paličkovanej čipky Grácia 
pri Krajskom kultúrnom 
stredisku v Žiline, si účastníčky 
kurzu osvojili základy, ale aj 
pokročilejšie vzory tejto textilnej 
techniky. Mladé dievčatá skúsili 
paličkovať s drôtikom. 
Paličkovanie ako staré remeslo a 
náročná textilná technika bolo 

prezentované našou účastníčkou Ankou Šparcovou v rámci projektu na strednej škole, ktorú 
navštevuje a veľmi zaujal jej spolužiakov. Táto technika je čoraz viac vyhľadávaná aj módnymi 
návrhármi pre svoju jedinečnosť, folklórne prvky ako aj priestor pre modernú tvorbu. 

Katka Janurová z nášho kurzu pripravila paličkované ozdoby na adventný veniec v kostole v Poluvsí. 
Radi sme prispeli k udržaniu tradície a vzbudeniu záujmu naučiť sa základy alebo zlepšiť svoje zručnosti 
v tejto remeselnej technike a veríme, že aj v budúcnosti sa podarí uskutočniť podobný kurz. Aktivita sa 
realizovala vďaka finančnej podpore Mesta Rajecké Teplice za čo ďakujeme. 

 

Futbalový klub TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 

Futbalový klub TJ VTJ Rajecké 
Teplice - Konská ďakuje 
poslancom mestského 
zastupiteľstva Rajecké Teplice 
za pridelenú dotáciu nášmu 
klubu vo výške 3.800 EUR. 
Tento finančný príspevok bol 
použitý na činnosť celého 
futbalového klubu v sezóne 
2017.  

Muži historicky postúpili do 5. 
ligy. Žiaci postúpili do 1. triedy. Oslavy postupu sme zrealizovali na námestí v Rajeckých Tepliciach. Sme 
presvedčení, že náš klub robí dobré meno mestu Rajecké Teplice. 
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Voľby predsedu a poslancov do Žilinského samosprávneho kraja 

Voľby predsedu a poslancov do Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnili 4. novembra 2017 v 
troch volebných okrskoch: 

1. Rajecké Teplice – Veľká sála 
2. Rajecké Teplice – Obradná  miestnosť 
3. Poluvsie – Kultúrny dom 

Počet zapísaných voličov v meste Rajeckých Tepliciach bol 2452 a volebná účasť v celom meste 
dosiahla 37,42 %. 

Tabuľka volebnej účasti v meste Rajecké Teplice 

Volebný okrsok 
Počet 

zapísaných 
voličov 

Počet 
vydaných 

obálok 

Účasť 
voličov v % 

  

1 932 397 42,59 

2 1 005 344 34,22 

3 515 177 34,36 

Spolu za mesto 2 452 918 37,43 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov Žilinského 
samosprávneho kraja v meste Rajecké Teplice 

Po- 
radie Meno Politický subjekt 

Počet platných hlasov 
Podiel platných 

hlasov v % 

Mesto / okrsok Mesto / okrsok 

spolu 1 2 3 spolu 1 2 3 

1 
Erika 
Jurinová 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), SaS, 
KDH, OKS, NOVA 

444 170 187 87 49,27 44,15 54,51 50,28 

2 Juraj Blanár SMER-SD 266 145 81 40 29,52 37,66 23,61 23,12 

3 Peter Sagan ĽS Naše Slovensko 54 20 23 11 5,99 5,19 6,70 6,35 

4 Ján Mikolaj SNS 49 19 18 12 5,43 4,93 5,24 6,93 

5 
Marián 
Murín 

NEKA 49 12 20 17 5,43 3,11 5,83 9,82 

6 
Peter 
Cibulka 

NEKA 17 10 4 3 1,88 2,59 1,16 1,73 

7 
Anton 
Martvoň 

NEKA 13 5 6 2 1,44 1,29 1,74 1,15 

8 
Stanislav 
Pirošík 

VZDOR, KSS 6 4 2 0 0,66 1,03 0,58 0 

9 
Kristián 
Hoffmann 

SZS – kandidát odstúpil 3 0 2 1 0,33 0 0,58 0,57 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Za predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja bola zvolená Ing. Erika Jurinová. 
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Spoločenská kronika 

Narodení: 

Artur Smieško     6. 11. 2016 

Mário Mičian     22. 11. 2016 

Zara Al Hakim     5. 12. 2016 

Sofia Vanková     6. 1. 2017 

Laura Chabadová    30. 1. 2017 

Lucia Chabadová    30. 1. 2017 

Dominika Reguľová    15. 2. 2017 

Oliver Gažúr     9. 3. 2017 

Lukáš Kacian     29. 3. 2017 

Šimon Bisuda     14. 4. 2017 

Šarlota Štrbová     16. 4. 2017 

Adam Knapec     26. 4. 2017 

Matej Kupka     18. 5. 2017 

Adam Hazucha     26. 5. 2017 

Eliáš Ondruš     7. 6. 2017 

Agáta Jakúbeková    19. 6. 2017 

Sabína Dolníková    2. 7. 2017 

Šimon Málik     3. 7. 2017 

Klára Urbanová     12. 7. 2017 

Leon Stranianek    27. 7. 2017 

Matias Zmrhala     29. 7. 2017 

Tamara Klára Verešová     8. 8. 2017 

Benjamín Košša     23.6.2017 

Linda Staníková     29.9.2017 

Agáta Ivanová     24.10.2017 

Adam Harmata     8.11.2017 

Nela Várošová     16.11.2017 

Leonard Bučko     4.12.2017 

Diana Plevová     12.12.2017 

Manželstvo uzavreli 

Peter Eliáš a Terézia Kianičková   16. 9. 2016  

Ján Baránek a Ivana Kozlíková   22. 10. 2016 

Thomas Michael Tullett  a Ivana Mrázová 20. 1. 2017 

Tomáš Filo a Petra Petrášová   25. 2. 2017 

Tomáš Jančúch a Zuzana Jagerčíková  1. 4. 2017  

Mário Fajbík a Denisa Mišiaková  29. 4 .2017  

Dominik Žák a Michaela Holeščáková   29. 4. 2017 

Igor Staník a Simona Vráblová   3. 6. 2017 

Marek Dolník a Michaela Smolková  29. 7. 2017 

Filip Heuer a Daniela Knapcová   26. 8. 2017 

Ján Maceášik a Pavlína Mandáčková  2. 9. 2017 

Lukáš Turiak a Martina Papánová  2. 9. 2017 
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Maroš Knapec a Katarína Záňová   9. 9. 2017 

Michal Belás a Ivana Kianičková   9. 9. 2017 

Pavol Tkáčik a Alžbeta Pastierčinová   9. 9. 2017 

Viktor Bučko a Romana Pecuchová   9. 9. 2017 

Ivan Ličko a Radka Morgošová    15. 9. 2017 

Tomáš Trsťan a Veronika Tomanová  7. 10. 2017 

Juraj Davidik a Žaneta Pialová    14. 10. 2017 

Peter Slyško a Katarína Beňová    21. 10. 2017 

Pavol Dolník a Martina Špániková  11. 11. 2017 

Opustili nás 

Anna Bemšová     12. 11. 2016 

Angela Dudová     23. 11. 2016 

Martin Kianička     24. 12. 2016 

Eliška Smiešková    5. 1. 2017 

Margita Rostášová    7. 1. 2017 

Helena Knapcová    19. 1. 2017 

Anastázia Kianičková    23. 1. 2017 

František Hoskovec    25. 2. 2017 

Štefánia Kotríková    1. 3. 2017 

Zara Al Hakim     7. 3. 2017 

Irena Toporová     3. 4. 2017 

Mária Pialová     27. 4. 2017 

Irena Šáleková     1. 5. 2017 

Anton Čelko     6. 5. 2017 

Ján Piala     9. 5. 2017 

Lujza Pialová     14. 5. 2017 

Anna Hucíková     20. 5. 2017 

Karol Gelatík     25. 5. 2017 

Štefan Matejov     26. 5. 2017 

František Katrena    27. 5. 2017 

Janka Zbýňová     15. 6. 2017 

Mária Vdovičíková    22. 6. 2017 

Irena Knapcová     24. 7. 2017 

Emília Muráriková    25. 7. 2017 

Eva Zimanová     20. 8. 2017 

Terézia Šujanská     22.8.2017 

Vladimír Fajbík     13. 9. 2017 

Anton Uhliarik     24. 9. 2017 

Mária Dobešová    30. 9. 2017 

Anna Kasmanová    22. 10. 2017 

Anna Škatuláková    7. 11. 2017 

Monika Úradníková    7. 12. 2017 

 


