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Zomrel Pavol Šadlák

S hlbokým smútkom a ľútosťou sme prijali správu o úmrtí Pavla Šadláka –
duchovného správcu pútnického miesta Rajecká Lesná, titulárneho kanonika
Nitrianskej kapituly, honorárneho dekana, nezabudnuteľného človeka.
Svoj život odovzdal Stvoriteľovi v 35. roku kňazstva. Po dlhej chorobe zomrel 21.
apríla 2010 vo veku 61 rokov.
Pohrebných obradov, ktoré vykonal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis v sobotu 24.
apríla 2010 v Rajeckej Lesnej, sa zúčastnili tisícky ľudí, kňazov, medzi zúčastnenými
boli aj primátor Rajeckých Teplíc s manželkou.
Vďaka tomuto rodákovi z Krásna nad Kysucou má naša krajina Slovenský Betlehem
a Rajecká dolina významné pútnické miesto. Nikdy nezabudneme na jeho
otvorenosť, srdečnosť, pohostinnosť, nezameniteľný rečnícky prejav a solidaritu s
núdznymi. Nech mu dá Pán Boh večné odpočinutie.

Výrub stromov
Dňa 25. 3. 2010 bol na Námestí SNP zrealizovaný výrub 9 kusov drevín (4 smreky a
5 hlohov). Odstránenie týchto drevín je súčasťou zámeru rekonštrukcie námestia,
ktorá prebehne v tomto roku. Na miesto vyrúbaných drevín bude v priestore
námestia
vysadených niekoľko desiatok nových stromov. Existujúce stromy – lipa a dva agáty
pred vchodom do mestského úradu budú ponechané a ošetrené arboristom.
Informácie o pripravovaných sadových úpravách na Námestí SNP si môžete vyžiadať
na mestskom úrade, referát životného prostredia.

Rekonštrukcia základnej školy za dverami
Áno, aj ZŠ v Rajeckých Tepliciach dostane novú tvár. Dňa 1. apríla 2010 Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo rozhodnutie o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, nakoľko boli splnené všetky stanovené podmienky.
Oba pavilóny školy, ale aj telocvičňa sa zateplia, budú mať novú fasádu, vymenené
okná, dvere, strechu. Všetky sociálne zariadenia budú bezbariérové. V telocvični sa
zrenovujú šatne. Zrekonštruuje sa oplotenie areálu. Pribudnú špecializované
učebne PC a jazyka s novým moderným vybavením a interaktívna učebňa pre
potreby školy a obce. Prípravné práce by sa mali začať v júni tohto roka, samotná
rekonštrukcia prebehne cez prázdniny a samozrejme dokončovacie práce budú
nevyhnutné aj v novom školskom roku.

Zástupcovia Euroregiónu Beskydy v Rajeckých Tepliciach
Vo štvrtok 4. 3. 2010 bolo v Rajeckých Tepliciach zasadnutie česko-slovenského
prezídia Euroregiónu Beskydy.
Jeden z hlavných bodov programu pre účastníkov študijnej cesty z ČR bolo
vyhodnotenie činnosti pri príležitosti 10. výročia založenia Euroregiónu
Beskydy na trojstrannú cezhraničnú spoluprácu poľsko-česko-slovenskú,
ako aj ďalšie smerovanie činnosti a aktivít tohto združenia v nasledovnom
období.

Zber komunálneho odpadu funguje bez problémov
A to aj vďaka Združeniu obcí Rajecká dolina, ktoré zabezpečuje zber separovaného
odpadu pre 24 obcí a miest mikroregiónu Rajecká dolina. Spolupráca pri zbere
odpadu je dôležitá nielen z organizačného, ale najmä ekonomického hľadiska.
Dňa 11. marca prebehol v Rajeckých Tepliciach zber elektronického a elektrického
odpadu a autobatérií. Pri zbere elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu
11. 3. 2010sa vyzbieralo 1,62 tony nebezpečného odpadu (chladničky, počítače
a televízne prijímače) a 1,76 tony elektrického a elektronického odpadu.
Celkový objem odpadu predstavuje 3.38 tony. Mesto Rajecké Teplice pomáha
svojim občanom aj dotáciou miestneho poplatku za komunálne odpady vo výške 1,16
EUR na občana ročne, čo je pri 2707 obyvateľoch takmer 3150,- EUR.

V Rajeckej doline prebieha skvalitnenie separovania zberu
33 580 obyvateľov Rajeckej doliny sa môže tešiť z projektu schváleného v rámci
operačného programu životné prostredie. Z projektu sa zakúpi pozemok
na zriadenie dvora odpadov, zabezpečí sa výstavba administratívnej
budovy, 2 hál na dotrieďovanie a skladovanie druhotných surovín. Technologickú
časť projektu predstavuje zakúpenie zvozového vozidla, nakladača, vysokozdvižného
vozíka, úžitkového vozidla a 300 kontajnerov na druhotné suroviny. V súčasnosti

prebieha verejné obstarávanie na stavebnú časť. Uzávierka predkladania ponúk bola
23. apríla 2010. 24 obcí a miest Rajeckej doliny tak zvýši bonitu separovaného zberu
a skvalitní životné prostredie.
Sídlo združenia obcí Rajeckej doliny je v Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach,
jeho predsedom je primátor Rajeckých Teplíc Peter Dobeš.

Spoločenská kronika
Narodení
Matěj Tkáčik 23. 10. 2009
Matúš Biely 17. 2. 2010
Erika Fongusová 22. 2. 2010
Manželstvo uzavreli
Mária Mišková
a Ján Kanis 13. 1. 2010
Miroslava Kavcová
a Pavol Garai 20. 3. 2010
Alena Manetová
a Juraj Slovák 17. 4. 2010
Opustili nás
Marián Brodňan 24. 4. 2010

Storočná lipová aleja už nebude smetisko
Občianske združenie Tilia v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice získali grant
v hodnote 2400,- EUR na revitalizáciu jedného z najkrajších zelených miest v meste
– momentálne zdevastovanej lipovej aleje pri autobusovej a železničnej stanici
v Rajeckých Tepliciach.
V spolupráci s dobrovoľníkmi sa lokalita vyčistí od odpadu, upraví sa terén aleje
a chodník, ošetria sa dreviny, zasadia nové lipy a tiež pás drevín na prístupovej
ceste k nástupišťu. Pribudnú drevené lavičky a informačný panel o zeleni.
Veríme, že storočná lipová aleja s tromi radmi stromov sa opäť stane oddychovým
príjemným miestom. Projekt je podporený Nadáciou Ekopolis. –

3. stupeň povodňovej aktivity aj v Rajeckých Tepliciach
V dňoch 4. - 5. februára 2010 sa na toku Bystrička v centre mesta nahromadili
ľadové kryhy a hrozilo zaplavenie okolitých pozemkov.
Primátor mesta vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity a v súčinnosti so Slovenským
vodohospodárskym podnikom prebiehali práce na sprietočnení rieky, aby sa
zamedzilo poškodeniu majetku občanov a eliminovalo sa riziko zaplavenia centra
mesta a kúpeľného parku.

Divadelné predstavenie

Dňa 19. 3. 2010 sa v Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach konalo divadelné
predstavenie, ktoré ponúklo deťom a ich rodičom Centrum voľného času v Rajeckých
Tepliciach. Na predstavení divadla Papavero s bábkovo-činohernou rozprávkou
Lišiacke dobrodružstvá sa prišlo pozrieť 85 detí a rodičov. Deti boli aktívne zapájané
do príbehu a mohlisvojimi nápadmi ovplyvňovať priebeh deja. Hlavná postava sa
volala Líška Riška, ktorá žije v lese so svojimi kamarátmi a veľmi rada robí rôzne
huncúctva. Rozhodne sa vyskúšať svoje figliarstva priamo na svojich kamarátoch –
hrochovi Ivanovi, obrovi Zobrovi, klokanovi Johanovi a iných lesných zvieratkách.
Všetci členovia Centra voľného času mali vstup zdarma.

Stretnutie s družobnými seniormi
Už tradične sa naši družobní seniori v Dolnom Benešove stretávajú pred druhou
veľkonočnou nedeľou na slávnostnom posedení s občerstvením
a kultúrnym programom. Na toto posedenie sú vždy pozývaní aj členovia nášho
Senior klubu. Prostredníctvom Mesta Rajecké Teplice sa aj tento rok 10. apríla 2010

tohto stretnutia zúčastnili štyri členky. Na začiatku bola slávnostná svätá omša, ktorú
sprevádzal chrámový zbor zložený väčšinou zo seniorov. Prežili sme krásny
duchovný zážitok a trochu nám aj zvlhli oči pri záverečnej skladbe „Nabucco zbor
židov“. Stretnutie bolo veľmi srdečné, úprimné, niektorí členovia tam
máme už dlhoročné osobné priateľstvá. Sprevádzal nás vodič Danko Polach,
ktorému ďakujeme za príjemnú a zodpovednú jazdu.

Projekt pre bikrosovú dráhu v Poluvsí
Rajecké Teplice majú silnú cyklistickú základňu v podobe mladých talentov
pravidelne sa zúčastňujúcich slovenského pohára, či už v cestnej alebo
horskej cyklistike. Práve bikros tvorí svojou náročnosťou na techniku a
kondíciu vynikajúci pohybový základ pre všetky cyklistické športy a motokros.
Ideálny terén pre stavbu bikrosovej dráhy predstavuje parcela KN C 621/2 o výmere
6000 m2, vedená v územnom pláne ako športovisko, vo vlastníctve mesta Rajecké
Teplice. Z hľadiska zabezpečenia úpravy povrchu pri výstavbe, ale aj pre udržiavanie
dráhy v budúcnosti, je potrebný v blízkosti dráhy zdroj úžitkovej vody, ktorý
predstavuje rieka Rajčanka. Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer vystavať na
tomto pozemku bikrosovú dráhu, pripravuje sa nájomná zmluva o prenájme pozemku, ktorá bude uzatvorená v mesiaci máj. Stavba bikrosovej dráhy v Rajeckých
Tepliciach bude realizovaná v rámci noriem a predpisov Slovenského cyklistického
zväzu, čo v budúcnosti umožní usporadúvanie pretekov nielen lokálneho charakteru.
Realizáciu stavby plánujeme vykonať v maximálnej možnej miere svojpomocne,
formou dobrovoľníckej práce, sponzorských príspevkov. V rámci projektu chceme z
dovezenej zeminy vytvarovať klopené zákruty a tvarovo a výškovo upraviť prekážky.
Postrekom na burinu vyničiť trvalú i jednoročnú burinu a na celú dráhu naviesť a
uvalcovať vrstvu piesku. Dráhu chceme otvoriť a sprístupniť v rámci športového dňa,
ktorý zorganizujeme pre širokú verejnosť, pripravíme rôzne súťaže
a exhibície. V apríli 2010 podalo OZ – Športový klub Poluvsie žiadosť o dotáciu
v rámci grantového systému Nadácie Orange – Šanca pre Váš región. Veríme, že
dobrá myšlienka bude podporená.
30 rokov Materskej školy na Ulici osloboditeľov
Materská škola na Ulici osloboditeľov v Rajeckých Tepliciach bola slávnostne
otvorená dňa 30. apríla 1980. Budova bola dvojtriedna s kapacitou 60 detí
a postavená v akcii „Z“. Výstavbu riadil tajomník MNV pán Bohuslav Knapec a medzi
najaktívnejších brigádnikov patrili Ján Ďurian a Alexander Majerčík. Prevádzka
materskej školy začala oficiálne 3. mája 1980 pri počte 45 detí. Prvou riaditeľkou sa
stala pani Mária Pažičanová a kolektív tvorili tri pani učiteľky: Viera Súľovská, Anna
Knapcová, Vincencia Dietrichová a nepedagogický pracovníci: Pavla Majerčíková,
Emília Ďurianová, Anna Gelatíková a Zdena Tkáčiková.
Materská škola prešla za uplynulé roky mnohými zmenami. Postupne sa prostredie
a triedy zveľaďovali a skrášľovali. V roku 1984 sa pre znížený počet detí stala jeden
a pol triednou a v roku 1985 jednotriednou MŠ. Zrušením materskej školy
Československých štátnych kúpeľov sa od 1. 4. 1991 stala znovu dvojtriednou.
V roku 2004 nastali opäť výrazné zmeny. Zrušením kuchyne v materskej škole sa
začala strava dovážať zo školskej jedálne pri ZŠ. Tým sa uvoľnili ďalšie priestory,
ktoré boli zrekonštruované a vznikla 3. trieda, ktorá bola slávnostne otvorená 28. 8.
2008. Ďalšou novinkou bolo aj to, že od 2. 9. 2004 bola k našej materskej škole

priradená aj materská škola v Poluvsí ako alokovaná trieda. Tým sa stala Materská
škola v Rajeckých Tepliciach štvortriednou. V priebehu 30-tich rokov existencie
materskej školy sa v jej vedení vystriedalo niekoľko riaditeliek. Po pani Pažičanovej
prevzala funkciu riaditeľky pani Anna Knapcová, Elena Rolná, Vlasta Poliačková
a súčasnou riaditeľkou je PhDr. Zuzana Chvojková. Veríme, že sa naša materská
škola bude aj naďalej rozvíjať a zveľaďovať za pomoci všetkých. To, čo sa u nás
udialo a čo nás všetko čaká nájdete na webovej adrese u nás udialo a čo nás všetko
čaká nájdete na webovej adrese www.msrajecketeplice.edupage.org

Zachráňme to najcennejšie – ľudský život
V dňoch 26. - 27. 3. 2010 sa uskutočnil v Rajeckých Tepliciach XII. ročník
medzinárodnej konferencie „Vyber si život“. Konferenciu zorganizovali Fórum
života, o. z., Áno pre život, n. o. a Katedra Pastorálnej teológie RKCMBF UK.
Konferencia sa uskutočnila pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu
Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša.

Hodové slávnosti v Rajeckých Tepliciach
V nedeľu 13. júna sa v Rajeckých Tepliciach konali hody. Slávnostnú svätú
omšu celebroval páter Cyprián – sprievodca pútnikov vo Vatikáne. O umelecký
zážitok sa postaral Orchester z partnerského mesta Dolní Benešov, ktorý
spieval liturgiu.
V nedeľu prebehol aj 3. ročník Hodového šachového turnaja o pohár primátora
Rajeckých Teplíc.
Organizátormi podujatia boli šachový oddiel a Mesto Rajecké Teplice. Turnaj
prebehol v športovom duchu a peknom prostredí vo vstupnej hale mestského úradu.
Turnaja sa zúčastnilo 46 šachistov rôzneho veku, zo Slovenska, ale aj z Českej
republiky. Absolútnym víťazom sa stal Ján Hlas z TJ Mladosť Žilina Najlepší senior
bol Ján Bakalár, TJ Inbest Dunajov. Ocenená bola aj najlepšia žena - Škrabáková
Katarína, ŠK Sparta Považská Bystrica, ale aj najlepšie dieťa Radoslav Šustek, TJ
Mladosť Žilina Hodové slávnosti pokračovali 2. ročníkom Festivalu speváckych
zborov Rajeckej doliny s príznačným názvom „Spievaj Pánovi“. Takmer sto spevákov
z piatich zborov venovalo 90 minút prezentácii sakrálnych piesní.

Strom roka
Mesto Rajecké Teplice a občianske združenie Tilia nominovali do súťaže Strom
roka 2010 „buk lesný červenolistý“. Tento buk rastie v parku pri
Hoteli Skalka, má takmer 100 rokov a zaujímavý je nevšedným tvarom svojej
koruny. V júli 2010 Nadácia Ekopolis vyberie z nominovaných stromov
finalistov súťaže. O priebehu súťaže vás budeme informovať.

Spoločenská kronika
Narodení
Filip Knapec 12. 5. 2010
Ján Kanis 13. 5. 2010
Matej Hrdý 14. 5. 2010
Tomáš Piala 4. 6. 2010
Nina Svrčková 9. 6. 2010
Karin Plevová 10. 6. 2010

Manželstvo uzavreli
Marián Kavec
a Jana Štadániová 8. 5. 2010
Tomáš Makovický
a Jana Kučerová 24. 4. 2010
Daniel Ondruš
a Katarína Brodňanová 22. 5. 2010
Roman Majerčík
a Dominika Brodňanová 5. 6. 2010
Pavol Kendera
Vladimíra Mandáčková 26. 6. 2010
Milan Zrebný
a Margita Kučerová 3. 7. 2010
Opustili nás
Irena Jankechová 27. 4. 2010
Mária Takáčová 4. 5. 2010
Emília Chovančeková 18. 5. 2010
Karol Slyško 24. 5. 2010
Ivan Harťanský 13. 6. 2010
Štefan Jančík 18. 6. 2010
Františka Chamajová 25. 6. 2010

Víchrica a popadané stromy
Po vode zo záplav v našom meste vyčíňal ďalší živel – vietor. V sobotný
večer 12. 6. 2010 sa Rajeckou dolinou prehnala víchrica. V našom meste vyvrátila
desiatky stromov. Spadnuté stromy poškodili autobus, ploty aj
telekomunikačné vedenie, zlomená breza prehradila potok Kuneradka.
Väčšina spadnutých stromov bola v dobrom zdravotnom stave, k ich poškodeniu
okrem prudkého vetra prispela aj podmáčaná pôda.

Príroda skúša obyvateľov Rajeckých Teplíc
Záplavám, ktoré zasiahli Slovensko v prvej polovici júna, sa nevyhli ani Rajecké
Teplice. Dvakrát bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, museli zaktivizovať
zložky hasičov, polície, dobrovoľníkov s cieľom eliminovať prívalovú vlnu na toku
Rajčanka, s následným vyliatím. Momentálne mesto bilancuje rozsah škôd
spôsobených povodňovou situáciou a záchranárskych prác, ktoré bolo treba vykonať.
Veľká vďaka patrí Dobrovoľným hasičským zborom v Rajeckých Tepliciach aj v
Poluvsí, ako aj všetkým občanom – dobrovoľníkom, ktorí reagovali na výzvu
mesta a pomáhali pri ochrane majetku a živote občanov.
V sobotu 12. júna večer mnohých obyvateľov prekvapila veterná smršť búrka, ktorá
sa prehnala Rajeckými Teplicami a napáchala množstvo škôd na verejnom osvetlení,
elektrickom a telefonickom vedení. Viditeľné boli najmä vyvrátené stromy, či
polámané a popadané konáre. Jeden z nich poškodil autobus parkujúci na
autobusovom nástupišti.

Zo života zdravotne postihnutých – „NÁDEJ“.
Stretnutia – niektorým by sme sa najradšej vyhli, na iné sa tešíme. Zdravotne
postihnutí „Nádej“, z Rajeckých Teplíc, máme členov z Kamennej Poruby,
Konskej, Kuneradu, Poluvsia, Kľačí, Jasenového, Rajca.
Je nás 98. Dotiahneme to do stovky? Títo sa na výročné stretnutie tešili.
V peknom prostredí reštaurácie na Múdrom Grunte u pani farmárky Anky
Beníkovej. Vítali nás naši známi chlapci – muzikanti, aj pani hrajúca
na ozembuch. Zaspievali nám papradnianske piesne, pekné textom aj
prevedením. Ďakujeme.

Rajecké Teplice 2010
Už tradičné cyklistické kritérium „Rajecké Teplice 2010“ sa v tomto roku v
našom meste uskutoční v sobotu 14. augusta pre juniorov opäť ako súčasť
medzinárodných etapových pretekov Cena Slovenska a pre žiakov ako
Slovenský pohár. Na štarte budú všetky slovenské kluby a hostia zo
zahraničia, najmä z ČR a Poľska.

Názov projektu: Modernizácia Centra kultúry vo Wilamowiciach a Oddelenia kultúry
Mesta Rajecké Teplice na účely medzinárodnej spolupráce, číslo projektu:
WTSL.02.02.00-24-006/08.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie významu a povedomia o prírodnom a kultúrnom
dedičstve poľsko-slovenského pohraničia ako činiteľov rovnovážneho hospodárskospoločenského rozvoja Gminy Wilamowice a Mesta Rajecké Teplice.
Nosnou aktivitou projektu je festival Letné slávnosti, ktorý sa uskutoční 24. – 25. 07.
2010 v Rajeckých Tepliciach. Sprievodnou akciou je medzinárodná konferencia
„Spoznajme sa lepšie“. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013.

Majstrovstvá Slovenska vo futsale
Futsalisti zo základnej školy, ktorí trénujú v rámci krúžkov CVČ RT sa 26. 5.
2010 zúčastnili Majstrovstiev SR.
V silnej konkurencii po napínavom finále obsadili 1. miesto, čím sa stali
majstrami SR žiakov do 15 rokov 2010.
Gratulujeme!!!

Futsalisti ZŠ Rajecké Teplice – Majstri Slovenska v U-15
V októbri šk. r. 2009/2010 sa opäť futsalový krúžok pri ZŠ Rajecké Teplice prihlásil
do okresnej súťaže vo futsale kategórie žiakov. Všetky zápasy sa hrali v telocvični pri
ZŠ Strečno. V základnej súťaži sme obsadili 2. miesto, ktoré nám zaručilo postup do
regionálneho (krajského) kola. Nakoniec naši chlapci obsadili 1. miesto a stali sa tak
víťazmi Makro Junior Cup-u 2010, čo sú vlastne majstrovstvá Stredného Slovenska a
postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo 25. 5. 2010 v Predmieri.

Zápis do knihy Slovenských rekordov
Vo štvrtok 10. 6. 2010 sa v Rajeckých Tepliciach konal pokus o zápis do knihy
Slovenských rekordov v kategórii „Najviac akordeonistov hrajúcich na jednom
mieste“. Úlohou rekordmanov bolo sústrediť sa na jednom mieste a spoločne
odohrať skladbu „Televízna šou“, ktorej autorom bol riaditeľ festivalu

Miroslav Košnár. 108 akordeonistom sa podarilo ustanoviť nový slovenský rekord.
Najmladší hráč mal 6, najstarší viac ako 70 rokov. Atmosféra v sále bola fantastická,
rekord sme oslávili spontánnym potleskom nielen rekordmanov, ale aj množstva
divákov. Pokus o zápis do knihy Slovenských rekordov sa konal v rámci IX. ročníka
medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette a Goldentango 2010. Okrem
samotného súťažného festivalu bol pre návštevníkov v stredu 9. júna o 19,00
pripravený aj slávnostný koncert, na ktorom vystúpil Orchester Akordeonika z Bojníc
a slávny akordeonista Michal Červienka.

Stretnutie s najstaršími občanmi
Október v Rajeckých Tepliciach už tradične patrí úcte k najstarším obyvateľom
mesta. 14. októbra 2010 sa seniori nad 70 rokov stretli pri spoločenskokultúrnom podujatí, ktoré pre nich organizoval primátor mesta Peter Dobeš v
spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva a zamestnancami mesta.

Naši starí rodičia tak mohli pookriať pri piesňach z ich mladosti v podaní speváčky
Evy Horníkovej, potešiť sa programom, ktorý si pripravili deti základnej školy
a osviežiť sa pri príjemnom občerstvení a spievaní pri harmonike.
Našim starým rodičom prajeme veľa životných síl, zdravia a elánu do ďalšieho života.

Výsledky hlasovania v referende 18. 9. 2010 v Rajeckých Tepliciach
V Rajeckých Tepliciach sú 3 volebné okrsky.
Výsledky spolu sú nasledujúce:
Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie: 2228
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 664
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 664
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 656
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 8
Otázky a odpovede:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
ÁNO: 580 NIE: 58
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila
možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
ÁNO: 640 NIE: 6
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom
znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100
s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
ÁNO: 620 NIE: 27

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila,
že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá
s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
ÁNO: 599 NIE: 36
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť
voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov
Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
ÁNO: 468 NIE: 148
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala
osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na
odpoveď podľa tlačového zákona?
ÁNO: 506 NIE: 85
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Rajeckých Tepliciach 27.
11. 2010 Mestská volebná komisia v Rajeckých Tepliciach podľa § 23 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala
týchto kandidátov:
1. Peter Dobeš, RNDr., 53 r., geograf, Riečna 481/10, Rajecké Teplice,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Katarína Hollá, Mgr., 45 r., samostatný radca, Rudolfa Súľovského 17/298,
Rajecké Teplice, Nezávislý kandidát
3. Radoslav Chvojka, Ing., 41 r., manažér, Kuneradská cesta 517/67, Rajecké
Teplice, SMER - sociálna demokracia
4. Ján Kadurik, Ing., 54 r., súkromný podnikateľ, J. Gabčíka 484, Rajecké Teplice,
Nezávislý kandidát
5. Martin Knoško, 51 r., ekonóm, Kuneradská cesta 49/62, Rajeké Teplice,
Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana
6. Elena Kobolková, DiS, 55 r., zdravotná sestra, Osloboditeľov 437/32, Rajecké
Teplice, Strana demokratickej ľavice
7. Marián Veselický, 45 r., kultúrny pracovník, Školská 455/40, Rajecké Teplice,
Nezávislý kandidát
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v
Rajeckých Tepliciach 27. 11. 2010
Mestská volebná komisia v Rajeckých Tepliciach podľa § 18 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov mestského zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Branislav Babinec, Mgr., 65 r., učiteľ, Lesná 420/4, Rajecké Teplice, SMER –
sociálna demokracia
2. Emil Barčiak, 38 r., obchodný manažér, Pionierska 184/1, Rajecké Teplice, SMER
– sociálna demokracia
3. Vladimír Brath, 50 r., stavebný technik, Lúčna 433/10, Rajecké Teplice, Nezávislý
kandidát
4. Štefan Brodňan, 57 r., živnostník, Poluvsie 98, Rajecké Teplice, SMER – sociálna
demokracia
5. Ján Čapek, 48 r., správca rekreačného objektu, Osloboditeľov 50/480, Rajecké
Teplice, Nezávislý kandidát

6. Vladimír Dikant, Ing., 45 r., živnostník, Pionierska 2/185, Rajecké Teplice,
Nezávislý kandidát
7. Katarína Dubovcová, Ing., 24 r., ekonómka, Rajecká cesta 232/38, Rajecké
Teplice, Slovenská národná strana
8. Peter Fajbík, 34 r., konateľ spoločnosti, Poluvsie 157, Rajecké Teplice, Nezávislý
kandidát
9. Mária Grochalová, 51 r., riaditeľka MŠ, Školská 180/26, Rajecké Teplice, SMER –
sociálna demokracia
10. Eduard Hančin, 47 r., samostatný referent, Riečna 483/11, Rajecké Teplice,
Nezávislý kandidát
11. Peter Hlaváč, 56 r., technik, Rajecká cesta 396/10, Rajecké Teplice,
Kresťanskodemokratické hnutie
12. Pavol Hucík, Ing., 52 r., manažér, Rajecká cesta 334/7, Rajecké Teplice,
Nezávislý kandidát
13. Vladimír Jablonský, 48 r., technik, Školská 152/7, Rajecké Teplice, SMER –
sociálna demokracia
14. Alica Jančíková, Ing., 40 r., staveb. Inžinier, Lesná 365/11, Rajecké Teplice,
Nezávislý kandidát
15. Zdenka Jenčová, Ing., 44 r., ekonóm, Školská 364, Rajecké Teplice, Nezávislý
kandidát
16. Igor Kálna, 49 r., obchodný riaditeľ, Osloboditeľov 470, Rajecké Teplice, SMER –
sociálna demokracia
17. Jozef Knapec, 51 r., živnostník, Poluvsie 162, Rajecké Teplice, SMER – sociálna
demokracia
18. Jozef Knapec, 39 r., strojný zámočník , Poluvsie 176, Rajecké Teplice,
Kresťanskodemokratické hnutie
19. Elena Kobolková, DiS., 55 r., zdravotná sestra, Osloboditeľov 32, Rajecké
Teplice, Strana demokratickej ľavice
20. Mária Kozáková, 59 r., dôchodca – ekonóm, Osloboditeľov 442/40, Rajecké
Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
21. Ľubomíra Lőrinczová, Ing., 48 r., stavebný inžinier, Zábrežná 496/10, Rajecké
Teplice, Nezávislý kandidát
22. Stanislav Majerčík, 43 r., podnikateľ, Poluvsie 171, Rajecké Teplice, Nezávislý
kandidát
23. Mária Masaryková, PharmDr., 45 r., lekárnik, Zábrežná 1/190, Rajecké Teplice,
Nezávislý kandidát
24. Drahoslava Pagáčová, 54 r., farmaceut. laborant, Školská 381, Rajecké Teplice,
Kresťanskodemokratické hnutie
25. Mária Peregrímová, 63 r., krajčírka, Poluvsie 115, Rajecké Teplice,
Kresťanskodemokratické hnutie
26. Katarína Pialová, JUDr., 46 r., právnik, Karola Kašjaka 356/2, Rajecké Teplice,
Kresťanskodemokratické hnutie
27. Juraj Portašík, Ing., 43 r., manager, Lúčna 36, Rajecké Teplice, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
28. Mária Rostášová, Prof. Ing. PhD., 60 r., vysokoškolský učiteľ, Zábrežná 423/5,
Rajecké Teplice,
Kresťanskodemokratické hnutie
29. Alexander Sopko, Ing., 66 r., lesný inžinier, Školská 364/6, Rajecké Teplice,
SMER – sociálna demokracia

30. Miroslav Súkeník, 60 r., vodič, Pionierska 185, Rajecké Teplice, Slovenská
demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana
31. Ladislav Šálek, 56 r., ekonóm, Osloboditeľov 445/81, Rajecké Teplice,
Kresťanskodemokratické hnutie
32. Darina Šedová, 47 r., zdravotná sestra, Školská 394/13, Rajecké Teplice,
Nezávislý kandidát
33. Marta Štiffelová, 57 r., dôchodca – staveb. technik, Školská 150/5, Rajecké
Teplice, Kresťanskodemokratické hnutie
34. René Uškovitš, 45 r., technik, Rajecká cesta 248/29, Rajecké Teplice, SMER –
sociálna demokracia
35. Ľuboš Zafka, Ing., 51 r., SZČO, Pionierska 183, Rajecké Teplice, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Zhodnotenie napĺňania volebného programu 2006 – 2010
v Rajeckých Tepliciach
Vo volebnom období 2006 – 2010, ktoré sa blíži k svojmu záveru, sme mali v
zmysle strategických dokumentov mesta vízie a ambície ako skvalitniť život v
Rajeckých Tepliciach, s ktorými sme Vás oboznamovali jednak pred voľbami v
roku 2006, ale zároveň priebežne prostredníctvom Spravodajcu.
Prichádza čas vyhodnotenia zámerov a konkrétnych činov v jednotlivých oblastiach
1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Občanov nášho mesta zastupovalo v mestskom zastupiteľstve 9 poslancov.
Uskutočnilo sa 30 zasadnutí mestského zastupiteľstva. Štatutárnym orgánom je
primátor mesta, ktorý vykonával svoj mandát počas celého volebného obdobia.
Mesto má 51 zamestnancov vrátane materskej školy, školskej jedálne, technických
služieb, mestskej polície, opatrovateliek, správu úradu tvorí 18 osôb. Mesto má
hlavného kontrolóra, ktorý kontroluje, vyhodnocuje a predkladá stanoviská
mestskému zastupiteľstvu o finančnej situácii mesta a činnosti mestského úradu.
Koncepčné a strategické zámery mesta vychádzali zo schválených dokumentov ako
je územný plán mesta, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príslušné
uznesenia mestského zastupiteľstva. Toto volebné obdobie bolo bohaté na možnosti
čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Rajecké Teplice
sa snažili túto možnosť využiť čo najlepšie jednak v oblasti investičných aktivít ako aj
neinvestičných projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce, kultúry a cestovného
ruchu. Celkový počet úspešných projektov je 13.
2. Propagácia a marketing
Šírili sme dobré meno nášho mesta v rámci spolupráce s partnerskými mestami, na
veľtrhoch cestovného ruchu doma aj v zahraničí, či prostredníctvom internetovej
stránky mesta. Významným podielom na propagácii bolo niekoľko úspešných
projektov, vďaka ktorým sme získali zdroje na realizáciu propagačných materiálov
o Rajeckých Tepliciach. Spravodajca a mestský rozhlas boli najdôležitejšie
komunikačné prostriedky medzi mestom a občanom. Pre podnety občanov slúži
schránka mesta, mailová komunikácia a podateľňa mesta.
3. Interné služby
Majetok mesta bol k 31. 12. 2009 v hodnote takmer 4,5 milióna EUR.
Povinnosťou mesta bolo zhodnocovať
majetok a to sa podarilo realizáciou množstva investičných aktivít - rekonštrukcia
Kultúrneho domu v Poluvsí, domov smútku v Rajeckých Tepliciach aj v Poluvsí,

budova zdravotného strediska, mestského úradu. Veľkou investíciou bolo odkúpenie
pozemku pod autobusové nástupište a jeho výstavba ako aj záchytného parkoviska
pre autobusy. Obnovil sa most na Ul. Ľ. Štúra, zrekonštruovala sa Chata Bohúňová,
skolaudovali sa garáže na Kuneradskej. Vybudovalo sa nové verejné osvetlenie v
dĺžke 300 m. Medzi najvýznamnejšie aktivity patrí revitalizácia Námestia SNP a
základnej školy.
Vypracovali sa projektové štúdie pre detské ihrisko, kanalizačný zberač (2 etapy),
verejné osvetlenie.
Pre potreby zriadenia domu pre seniorov mesto získalo budovu bývalej materskej
školy aj s pozemkom.
4. Služby občanom
Zabezpečovali sa kvalitné služby pre obyvateľov mesta. Počas 4 rokov sa
poskytovali matričné, cintorínske a pohrebné služby. Mesto spravovalo 2 cintoríny a
2 domy smútku. Cintorín v Poluvsí sa rozšíril. Prispievalo sa na obnovu hrobov
neznámych vojakov. Spolupracovali sme s farským úradom vo viacerých oblastiach.
Spoločný obecný úrad zastrešuje výkon štátnej stavebnej správy a služby sociálnej
starostlivosti.
5. Bezpečnosť
Ochranu životov, zdravia a majetku občanov zabezpečuje mestská polícia. V meste
pracujú 2 dobrovoľné hasičské zbory (Rajecké Teplice, Poluvsie). Ich činnosť je
neoceniteľná predovšetkým pri živelných pohromách ako sú povodne, orientujú sa na
prevenciu pred požiarmi.
6. Odpadové hospodárstvo, komunikácie a doprava
Okrem pravidelného vývozu komunálneho odpadu mesto zabezpečuje aj separovaný
zber, 2 x do roka zber a prepravu objemových odpadov a nebezpečného odpadu.
Mesto pomáha občanom aj dotáciou miestneho poplatku za komunálne odpady vo
výške 1,16 EUR na občana ročne, čo je pri 2707 obyvateľoch takmer 3.150,- EUR.
Mesto má 22 km miestnych komunikácií a 5 km chodníkov. Zabezpečujeme
celoročnú údržbu, opravu chodníkov a miestnych komunikácií, autobusového
nástupišťa, zastávok. Podľa potreby sa dopĺňa alebo obnovuje dopravné
značenie v meste. V Poluvsí bol vybudovaný chodník s odvodňovacím kanálom, 2
autobusové zastávky. Až po začiatok rekonštrukcie námestia sa prevádzkovalo
platené parkovisko
7. Vzdelávanie a šport
V Rajeckých Tepliciach funguje materská škola s elokovanou triedou v Poluvsí. V
roku 2007 sa zvýšila kapacita MŠ o jednu triedu – 20 detí, zrekonštruovalo sa detské
ihrisko pri MŠ. Zrekonštruovala sa elokovaná trieda v Poluvsí.
Základná škola je plne organizovaná, deväťročná, spádová. V roku 2007 sa
vybudovalo v školskom areáli multifunkčné miniihrisko. V roku 2010 sa po vyše 40
rokoch začali komplexné rekonštrukčné práce na všetkých budovách ZŠ.
V roku 2009 vzniklo centrum voľného času, ponúka široké portfólium krúžkov.
Organizuje aj tábory, výlety, medzinárodné stretnutia.
Stravu pre deti ZŠ, MŠ a seniorov zabezpečuje školská jedáleň, v ktorej bola
zrekonštruovaná vzduchotechnika, vymenené okná a doplnené vybavenie kuchyne a
jedálne. V rámci ZŠ funguje školský klub.
Súkromná umelecká škola YAMAHA – vyučovanie prebieha každý pracovný deň od
12,00 do 18,00 hodiny.
V roku 2007 prebehla rekonštrukcia priestorov učební – vymaľovanie, skultúrnenie
prostredia, čím sme prispeli k skvalitneniu vyučovacieho procesu.

Mesto finančne podporilo futbalový klub, šachový oddiel, cyklistický spolok,
horolezecký oddiel, tenisový oddiel, športový klub Poluvsie.
8. Kultúra
Mesto realizuje množstvo kultúrnych podujatí (Maškarný ples, Memoriál Jozefa
Gabčíka, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, stavanie a váľanie mája,
Medzinárodný akordeónový festival Euromusette a Goldentango, Hody v Rajeckých
Tepliciach a s nimi spojený Hodový šachový turnaj, festival zborov Spievaj Pánovi,
Hody v Poluvsí, Letné slávnosti, výstava gladiol, Cyklistické cestné kritérium, Mesiac
úcty k starším, Mikuláš a vianočné trhy, poďakovanie darcom krvi, včelárska nedeľa.
V uplynulom období rezonovala najmä oslava 100. výročia posvätenia Kostola
Nanebovzatia Panny Márie (2009), veľkonočný koncert Evanjelium podľa Lukáša
(2007), vianočný koncert V slovenskom Betleheme (2006), 80. výročie založenia
DHZ v Rajeckých Tepliciach aj v Poluvsí.
Výstavná činnosť sa sústreďovala na umelcov z Rajeckej doliny. Každý rok sme
zrealizovali minimálne dve výstavy.
Priemerná návštevnosť výstav je 150 návštevníkov na jednu výstavu.
Od roku 2008 je do knižnice v Rajeckých Tepliciach zavedený nový knižničný softvér,
Každoročne evidujeme
nárast počtu čitateľov aj výpožičiek a knižných titulov. V roku 2007 bola zatvorená
knižnica v Poluvsí pre nezáujem obyvateľov o knižnicu a nízku návštevnosť.
Udelenie čestného občianstva - dekan Jozef Šuráb (2008), Miroslav Košnár (2010)
9. Prostredie pre život
Bola spracovaná projektová dokumentácia a zabezpečené stavebné povolenie pre
zámer rozšírenia splaškovej kanalizácie v celom meste Rajecké Teplice, vybudovaná
kanalizácia na ulici Farská + prekládka vodovodu. Na existujúce kanalizačné zberače
(v majetku SEVAK, a. s.) bolo po súhlase Mesta Rajecké Teplice pripojených vyše
200 domácností. Priebežne sa likvidovali nelegálne skládky odpadu. Revitalizovala
sa Lipová aleja (v spolupráci s firmami a dobrovoľníkmi, s fin. podporou nadácií).
Pravidelne sa čistili vybrané úseky vodných tokov pretekajúcich mestom. Realizovali
sa ekovýchovné aktivity a komplexná revízia evidencie budov mesta (určenie/zmeny
súpisných čísel u cca 200 budov, výzvy vlastníkom domov na zabezpečenie vkladov
stavieb do KN).
10. Sociálne služby
Týkajú sa pomoci konkrétnym osobám, ktoré sa ocitnú v ťažkých životných
situáciách. Opatrovateľská služba tvorí podstatnú časť činnosti, v priemere bola
služba poskytnutá 20 osobám ročne. Za 4 roky sa služba poskytla ďalším 25
občanom. Mesto v sociálnej oblasti zabezpečuje rozvoz stravy pre seniorov a
opatrovaných. Ročne rozdeľuje 1328,- eur ako jednorazové dávky sociálnej pomoci.
Finančne prispieva pri narodení a úmrtí občana.
Úzko spolupracuje so sociálnymi zariadeniami pri umiestňovaní detí a seniorov,
závislých v domovoch (umiestnených 6 dospelých osôb, 4 deti, 1 drogovo závislá
osoba) ako aj organizáciou Áno pre život v oblasti pomoci pre týrané osoby. Mesto
pravidelne organizovalo stretnutie s najstaršími občanmi v rámci mesiaca úcty k
starším. Mesto finančne podporilo n. o. Áno pre život, Zduženie nádej, Únia žien,
Senior klub, OZ Kultúra.

Spoločenská kronika

Narodení
Vincent Fronko 17. 09. 2010
Kristína Valkovičová 18. 09. 2010
Richard Makovický 12. 10. 2010
Manželstvo uzavreli
Tomáš Domanický a
Dominika Gabčíková 11. 09. 2010
Eduard Blondy a
Martina Mihálová 18. 09. 2010
Michal Suchoň a
Andrea Časnochová 25. 09. 2010
Juraj Knoško a
Katarína Dubovcová 25. 09. 2010
Peter Ďurčanský a
Jana Bušíková 02. 10. 2010
Opustili nás
Anton Macura 26. 08. 2010
Štefan Šulavík 21. 10. 2010

Výstavba chodníka pri kúpalisku Laura sa opäť skomplikovala
Vedenie Mesta Rajecké Teplice sa už niekoľko rokov snaží získať kladné stanovisko
Železníc SR (ďalej „ŽSR“) k výstavbe chodníka okolo železničnej trate pri kúpalisku
Laura. V októbri tohto roka opätovne mesta dostalo zamietavé stanovisko k výstavbe
chodníka. ŽSR zdôvodňovali svoje rozhodnutie blízkosťou chodníka k trati a teda aj
potenciálnym nebezpečenstvom pre všetkých chodcov. Mesto do budúcnosti zvažuje
iné alternatívy chodníka, ktorým by zvýšil bezpečnosť obyvateľov. -

Projekt s poľskými Wilamowiciami sa blíži do finále
Wilamowiciach Názov projektu: Modernizácia Centra kultúry vo a Oddelenia kultúry
Mesta Rajecké Teplice na účely medzinárodnej spolupráce, číslo projektu:
WTSL.02.02.00-24-006/08. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie významu
povedomia o prírodnom a kultúrnom dedičstve poľsko- slovenského pohraničia ako
činiteľov rovnovážneho hospodársko-spoločenského rozvoja Gminy Wilamowice
Mesta Rajecké Teplice.
Vďaka projektu sme mohli financovať a zrealizovať Letné slávnosti,
medzinárodnú konferenciu Spoznajme sa lepšie“. Získali sme zdroje na
zakúpenie notebooku, elektrického plátna a klimatizácie do konferenčnej
miestnosti.
Realizácia projektu trvala od septembra 2009 do konca tohto roka.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013.

V roku 2010 si pripomenieme 100. výročie narodenia Rudolfa Súľovského.
Kto bol človek, po ktorom je pomenovaná aj jedna z ulíc v Rajeckých
Tepliciach?
„Narodil sa 8. 12. 1910 v rodine maloroľníka v Rajeckých Tepliciach. Po maturite na
„realke“ v Žiline začal svoje učiteľské pôsobenie v Stránskom. Externe získal
učiteľskú kvalifikáciu na učiteľskom ústave v Prešove, potom bol menovaný do
funkcie riaditeľa školy v Kamennej Porube. Tento obetavý učiteľ nebol ľahostajný ani
k politickým problémom. V roku 1940 vstúpil do ilegálneho boja. V roku 1943 spolu
s Karolom Kašjakom založil v Rajeckých Tepliciach tajný národný výbor a stali sa
ilegálnymi organizátormi povstaleckého hnutia v Rajeckých Tepliciach. Od začiatku
Slovenského národného povstania bol členom Revolučného okresného národného
výboru v Rajci. Po vyhlásení Povstania odišiel na partizánsky štáb do Kuneradu. Dňa
1. 10. 1944 Nemci obkľúčili jeho byt v Kamennej Porube a spolu s predsedom MNV
v Kamennej Porube Jozefom Mičechom ho odvliekli najprv do Rajca, potom
do Žiliny. Viac sa nevrátil. Po oslobodení dňa 13. 5. 1945 našla ho jeho manželka v
hromadnom hrobe na židovskom cintoríne v Žiline v hrobke rodiny Szélovej spolu s
inými zavraždenými. Rudolf Súľovský mal strelnú ranu do brucha, avšak nie
smrteľnú, takže bol vlastne za živa pochovaný. Telesné pozostatky hrdinského
protifašistického bojovníka boli prevezené do Rajeckých Teplíc a uložené na
čestnom mieste, pred pomníkom padlých z Prvej svetovej vojny.“

Spoločenská kronika
Narodení
Júlia Mičušíková 23. 11. 2009
Tobias Knapec 14. 12. 2009
Pavol Kašička 15. 12. 2009
Ema Tretinová 22. 1. 2010
Manželstvo uzavreli
Ľubica Majerová
a Marián Csókás
Opustili nás
Ferdinand Igonda 3. 12. 2009
Helena Horčičáková 8. 12. 2009
Hrehor Slamka 17. 12. 2009
Štefan Brezáni 18. 12. 2009
Jozefína Verešová 19. 12. 2009
Ladislav Pekara 18. 1. 2010
Anna Lihocká 28. 1. 2010
Ján Majerčík 30. 1. 2010

Detský maškarný ples
Aj tento rok sa v nedeľu 7. februára 2010 zaplnila vstupná hala mestského úradu
rôznymi postavičkami rozprávkového sveta. Mesto Rajecké Teplice v spolupráci
s Centrom voľného času Rajecké Teplice pripravili pre najmenších popoludnie plné
hudby, prišlo v sprievode svojich rodičov, starých rodičov 43 motýlikov, princezien,
pirátov a mnohých iných. Každá maska dostala pri vstupe malé občerstvenie a
potom
sa s chuti všetci zabávali na domácich aj svetových hitoch popmusic.
Ďakujeme všetkých dobrovoľníkom z CVČ Rajecké Teplice, ktorí spríjemnili
nedeľné popoludnie našim najmenším. a preto sa už teraz tešíme, čo nás čaká
nabudúce.

Rajecké Teplice kedysi a dnes

Rajecké Teplice kedysi a dnes

Kostolík Nanebovzatia Panny Márie v roku 1909 a v roku 2009 (tesne pred
rekonštrukciou fasády)

Kúpeľný dom Aphrodite pred polstoročím a dnes

