Kronika Rajecké Teplice
rok 2013

Uvedenie knihy do života
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja uskutočnilo v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice v obradnej
sieni mesta dňa 18. 12. 2012 kultúrnu akciu, vďaka ktorej sa uviedla do života
publikácia „Z vŕšku do doliny – ľudové odievanie Rajeckej doliny v 1. polovici
20. storočia”.
Autorky kníh: Mgr. Júlia Marcinová-Knapcová a Soňa Jamečná zrealizovali
etnologický výskum ľudového odievania v 19 obciach a mestách počínajúc Čičmanmi
a končiac Lietavskou Svinnou. Každej obci je venovaná osobitná kapitola a tak sa aj
Vy, milí obyvatelia Rajeckých Teplíc a Poluvsia, môžete dozvedieť viac o našej
histórii a taktiež o ľudovom odievaní - krojoch našich predkov.

Zo XIV. zasadnutia mestského zastupiteľstva
konaného 14. 2. 2013

Na zastupiteľstve poslanci udelili čestné občianstvo mesta Rajecké Teplice
vysokoškolskému pedagógovi, hudobnému skladateľovi a teoretikovi, diplomatovi a
publicistovi Doc. PhDr. Jánovi Szelepcsényimu, PhD. Mestské zastupiteľstvo
schválilo zásady poskytovania jednorazových
sociálnych dávok. Dôvodom je skutočnosť, že neustále rastú životné náklady spojené
s bývaním, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom občanov. Tento príspevok je

zvlášť nepostačujúci v prípade, keď sa poskytuje celej rodine s viacerými
školopovinnými deťmi.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam boli vypracované zásady poskytovania
jednorazových sociálnych dávok. Tento návrh umožňuje zvýšiť v mimoriadnych
krízových sociálnych situáciách sumu sociálnej dávky 165,- EUR až o 100 %, na
330,- EUR.
Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj investičným zámerom projektu Zariadenia pre
seniorov a sociálnych služieb v objekte bývalej materskej škôlky. Tu je situácia
komplikovaná, nakoľko sa tu prelína súkromný podnikateľský zámer s ručením
majetkom obce.
Ďalej boli schválené dotácie mesta podľa VZN č. 66/2011 pre organizácie
vykonávajúce činnosť na území mesta. Upozorňujeme na povinnosť organizácií robiť
vyúčtovanie týchto dotácií a dvakrát ročne predkladať správu o využití poskytnutých
dotácií na zverejnenie
v mestskom časopise.
TJ Slovan - šachový oddiel 1 830 EUR
TJ VTJ Rajecké Teplice futbalový klub 3 900 EUR
Chor CORDIS JESU 200 EUR
Športový klub – Lojzo Poluvsie 300 EUR
Senior klub 400 EUR
Klub Nádej 400 EUR
Únia žien – ZO 200 EUR
Mládežnícky zbor JUVENES DEI 150 EUR
OZ kultúra 200 EUR
Áno pre život n.o. 400 EUR
Horolezecký klub RT 120 EUR
Cyklistický spolok 1 000 EUR
Tenisový oddiel 120 EUR
Volejbalový oddiel 80 EUR
Dôležitým bodom programu bolo financovanie Centra voľného času (CVČ). Nakoľko
vláda SR znížila príspevky pre CVČ takmer o 60 %, zo 135 EUR na 62 EUR na dieťa
od 5 do 15 rokov na rok. Znamená to, že financovanie CVČ je zabezpečené
maximálne do konca školského roka 2013. Poslanci v tejto súvislosti schválili
zvýšenie poplatkov za návštevu jednotlivých krúžkov v CVČ o 30 %. Uložili riaditeľke
CVČ hľadať aj iné zdroje na financovanie chodu CVČ. Mesto bude na CVČ posielať
do júna 2013 dvojnásobok sumy určenej vládou SR. Tým sa však finančné
prostriedky
vyčerpajú už v júni. Finančnou situáciou sa budú poslanci zaoberať na ďalších
zasadnutiach MsZ. Poslanci sa zaoberali možnosťou realizácie chodníka v Poluvsí
pozdĺž cesty 1/64 formou rozšírenia komunikácie v smere Rajec - Žilina po pravej
strane. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti neschválili realizáciu postupného
odovzdávania splaškovej kanalizácie pre SEVAK Žilina. Navrhli však zrealizovať
prieskum za účelom výstavby novej lokality „Podháje“ v k.ú. Poluvsie.
Poslanci schválili bankový subjekt na financovanie I. etapy rekonštrukcie verejného
osvetlenia. Stala sa ním SLSP, ktorá pri určitých úsporách poskytuje nenávratný
príspevok až do výšky 20 %.
Zápisnicu z rokovania ako aj výpisy z uznesenia MsZ konaného 14. 2. 2013.

Spoločenská kronika
Narodení
Lucia Hrdá 12. 12. 2012
Rebeka Barčiaková 10. 12. 2012
Šarlota Dubcová 13. 12. 2012
Tomi Szaniewski 14. 12. 2012
Lucia Urbanová 16. 12. 2012
Matej Valkovič 1. 1. 2013
Alžbeta Moravcová 3. 1. 2013
Nela Záňová 3. 1. 2013
Nela Tretinová 3. 1. 2013
Soňa Repková 8. 1. 2013
Aneta Hönsch 17. 1. 2013
Šimon Urban 27. 1. 2013
Opustili nás
Mária Mikolková 12. 12. 2013
Jozefa Lištiaková 15. 12. 2012
Anna Baráková 30. 12. 2012
Margita Knapcová 13. 1. 2013
Ján Piala 20. 1. 2013
Ivan Dolinay 19. 2. 2013

Udalosti – stretnutia – aktivity
rokovania o vytvorení denného stacionára
- zasadnutie správnej rady Združenie obcí Rajecká dolina vo veci separovania
komunálneho odpadu
- rokovanie o príprave cyklomaratónu
- zasadnutie prezídia Euroregiónu Beskydy
- príprava a prerokovanie žiadosti – Európa pre občanov – a jej odoslanie do Bruselu
na podporu aktivít Kultúrneho leta
- zasadnutie Spoločného obecného úradu Rajecké Teplice, Kunerad, Stránske a
Kanenná Poruba vo veci vyúčtovania r. 2012 a plán s rozpočtom pre r. 2013
- rokovanie s bankovými inštitúciami vo veci finančného krytia rekonštrukcie
verejného osvetlenia I. etapa
- účasť mesta Rajecké Teplice na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour Bratislava v
rámci Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina
- rokovanie so zástupcami investorov vo veci rekonštrukčných prác športovej haly vo
vlastníctve Slovenských liečebných kúpeľav a,s. Rajecké Teplice
- účasť na valnom zhromaždení Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinského
turistického kraja za Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina
- prijatie poľskej delegácie z Wilamowic v rámci cezhraničnej spolupráce základných
škôl
- prijatie delegácie predstaviteľov Slovenského zväzu turistov
- prejednanie návrhov na Kultúrne leto 2013

- vyhodnotenie úloh uznesení Mestského zastupiteľstva, príprava zasadnutia
Mestskej rady
- účasť zástupcov mesta na výročnej členskej schôdzi Dobrovoľných hasičských
zborov Poluvsie a Rajecké Teplice

Čestný občan Rajeckých Teplíc – Doc. PhDr. Ján Szelepcsényi, PhD.
Ján Szelepcsényi sa narodil 5. 10. 1937 v Žiline. Pôsobil vo viacerých oblastiach
kultúrneho diania a vo viacerých tvorivých odboroch. Významná bola aj jeho činnosť
organizátora hudobných podujatí a festivalov (autor a realizátor koncepcie
Bratislavských hudobných slávností, Kultúrneho leta a ďalších festivalov).
Vývoj slovenskej masmediálnej kultúry ovplyvnil ako zakladateľ a vedúci tajomník
Zväzu slovenských filmových a televíznych umelcov, i ako skladateľ početných
filmových hudieb a hudieb k televíznym inscenáciám.
Dirigentské pôsobenie Jána Szelepcsényiho na koncertných pódiách i v nahrávacích
štúdiách bolo sústredné na Ľudový spevokol učiteľov Slovenska, Spevácky zbor
Lúčnica, Slovenský filharmonický zbor Štátnej opery a baletu v Ankare a zbor
Tureckého rozhlasu a televízie v Ankare. V diplomacii pôsobil ako prvý slovenský
veľvyslanec v Ankare (Turecko) po vzniku samostatnej SR, o.i. aj ako člen delegácie
SR na zasadnutiach komisie OSN pre ľudské práva ako aj na konferenciách
organizovaných Ministerstvom kultúry SR. Vo vedeckej oblasti sa Ján Szelepcsényi
zaoberal problematikou sociálnej komunikácie a etikou hospodárskych a kultúrnych
aktivít človeka. Bol pravidelným hosťom medzinárodných podujatí organizovaných
Svätou Stolicou o problematike kultúry v treťom miléniu, ako aj pracovných
podujatí duchovnej služby armády Rakúskej republiky k etickým otázkam pôsobenia
armády v súčasnosti. Paralelne s pedagogickými a umeleckými aktivitami sa
rozvíjala
jeho publicistická činnosť v tlačových aj elektronických médiách, ktorú Združenie
slovenských novinárov ocenila Cenou Ľudovíta Štúra za celoživotné dielo. Je
autorom 5 kníh a o i. niekoľkých článkov o Rajeckých Tepliciach a scenára
dokumentárneho filmu Rajecké Teplice, odvysielaného v STV.
Dielo Jána Szelepcsényiho ocenil minister kultúry SR udelením Zlatého dvojkríža za
zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry. V Rajeckých Tepliciach sa zoznámil aj so svojou
manželkou RNDr. Annou Szelepcsényiovou, CSc., rod. Weidlichovou. Manželkina
matka Mária bola učiteľkou v RT, otec Jozef bol pracovníkom ONV v Žiline a ako
kultúrny aktivista po dlhé roky zabezpečoval chod kina v RT. Obaja rodičia manželky
sú pochovaní na cintoríne v RT. Manželka Jána Szelepcsényiho Anna bola vedeckou
pracovníčkou v oblasti výskumu a kontroly liečiv. Teraz je na dôchodku. Syn Jána
Szelepcsényi Róbert sa zaslúžil o rozvoj vedy o počítaní (computer sciences), kde
mu za významný teoretický objav bola v USA udelená Goedelova cena.
V súčasnosti je podnikateľom v oblasti informačných technológií.
Ján Szelepcsényi pripravil pre STV sériu rozhovorov BEZ FRAKU s Jánom
Chryzostomom kardinálom Korcom, ktorý má k Rajeckým Tepliciam a Poluvsiu
osobitne vrelý vzťah.

Senior klub spoznáva zaujímavých rodákov
V poznávaní zaujímavých rodákov pokračoval Senior klub v spolupráci s mestom,
besedou s ďalším rodákom, ktorý sa s nami podelil o zážitky a skúsenosti pri
zdolávaní vrcholov Zeme - s úspešným horolezcom p. Antonom Dobešom.
V Rajeckých Tepliciach prežil detstvo, dospievanie. Mnohí sa na neho pamätáte. Má
tu ešte dosť priateľov. Žije v Uhrovci okres Bánovce nad Bebravou kde ho ocenili
titulom športovec roka 2012. Zúčastnil sa 7 expedícií na vysoké hory, z toho 2 na
osemtisícovky, posledná na Mont Everest. Východiskom bol Nepál. Tunajší
obyvatelia sú podľa neho veselí, usmievaví ľudia, ktorí majú radosť zo života a
nekazia si ju zbytočnými starosťami. To je pre nich „maňana“. Na poličkách sa im
darí pestovať zeleninu, uplatňujú sa aj ako nosiči. Najviac nás zaujalo rozprávanie
dokumentované premietaním záberov. Veľmi zaujímavé boli zážitky z výstupov.
Horolezca pri výstupe prekvapí mnoho krás, ale aj nebezpečenstiev. Prečo je Anton
Dobeš taký úspešný? Horolezci pri výstupe na vrchol vydávajú veľa síl, riskujú život,
zdravie. Obdivuhodná je jeho odvaha, vytrvalosť, zodpovednosť schopnosť
vyhnúť sa nástrahám. Hory ho naučili byť pokorný, zvážiť vždy viac možností.
Je pokorný, pohodový, obetavý - výsledkom je správne rozhodnutie.
Každý ťažký výstup je víťazstvom: nad vrchom, nad sebou, nad nebezpečenstvom.
Zo srdca ďakujeme Antonovi Dobešovi za príležitosť spoznať aj iné cnosti sveta, svet
snehu, ľadu, krásy. Za mnohé nové poznatky, ktoré nám sprostredkoval.
Želáme mu zdravie, šťastie, ďalšie úspechy a radosť zo života.

Historické foto z Rajeckých Teplíc
Stará železničná stanica postavená v roku 1899.

Náš rodák, horolezec Anton Dobeš zahynul rukami teroristov v Pakistane
Náš rodák, horolezeczahynul rukami
teroristov v Pakistane

.V predchádzajúcom čísle Spravodajcu sme Vás informovali o stretnutí
nášho rodáka – horolezca Antona Dobeša zo seniormi z Rajeckých Teplíc.
Pán Dobeš vtedy hovoril o svojich horolezeckých zážitkoch. O výstupe na
Mount Everest, ktorého sa musel vzdať len pár metrov od cieľa, pretože si
považoval za povinnosť nenechať v horách mŕtve telo kanadskej horolezkyne
a hrdinsky ju zniesol do základného tábora pod Mount Everestom.

Veril, že sa tam ešte raz vráti a postaví sa na vrchol Mount Everestu.
Hovoril o svojich najbližších plánoch. Najbližší výstup, ktorý plánoval, mal byť výstup
na Nanga Parbat. Spolu s kamarátom horolezcom Petrom Šperkom odchádzajú
4. júna 2013 do Kijeva, kde sa pridávajú k ukrajinsko-gruzínskej expedícii a spolu
pokračujú do Pakistanu, na úpätie vrchu Nanga Parbat. Zo základného tábora sa
pripravujú na dobytie najnebezpečnejšej hory sveta .
V noci zo soboty 22. júna na nedeľu 23. júna 2013 však do základného tábora
vchádzajú teroristi, ktorí už dlhšie z bezpečnej vzdialenosti sledovali činnosť
horolezcov. Po vtrhnutí do tábora berú niekoľkým horolezcom osobné doklady,
peniaze, mobily a zhromažďujú ich na jedno miesto, kde ich bez milosti strieľajú.
Zabíjajú 11 ľudí: Jedného Američana s čínskym občianstvom, troch Ukrajincov,
dvoch Číňanov, jedného občana Litvy, Nepálu a Pakistanu. Medzi zabitými sú
aj obidvaja naši horolezci Anton Dobeš a Peter Šperka. Sen o dobytí ďalšieho
horského vrcholu sa pre nich nezmyselne skončil. K útoku sa prihlásilo militantné
hnutie Džundulláh, ktoré má blízko k al-Kájde a Talibanu. Terorizmus zasiahol
Slovensko, terorizmus zasiahol Rajecké Teplice. Nezmyselná smrť horolezcov
a nášho rodáka sa dotýka každého z nás. Núti nás uvažovať na jednej strane nad
krutosťou ľudí z Talibanu a al-Kájdy, ktorým nie je posvätný snáď ani samotný Korán.
Na druhej strane uvažujeme nad hrdinskými činmi ľudí, ktorí neváhajú riskovať
svoj život, aby zachránili životy iných. Uvažujeme prečo rukami zločincov zomierajú
práve skromní a nenápadní hrdinovia, akými boli aj Anton Dobeš a Peter Šperka.

Všestranný cyklista Tomáš Person
Tomáš Person z Rajeckých Teplíc patrí v súčasnosti medzi najtalentovanejších
cyklistov na Slovensku. Pripravuje sa už niekoľko rokov pod vedením trénera Vyšňu
v cyklistickom krúžku CVČ Rajecké Teplice a preteká za Cyklistický spolok
Žilina v kategórii kadetov. Udivuje najmä svojou všestrannosťou, keď dokáže
vyhrávať preteky v rôznych odvetviach cyklistiky. Je v reprezentačnom výbere SR
pre štart na ME na horských bicykloch v Rakúsku a taktiež je členom kadetskej
reprezentácie SR v cestnej cyklistike, ktorá bude štartovať na Európskom
olympijskom festivale mládeže EYOF v Holandsku.
V tomto roku sa už Person stal aj 3-násobným majstrom SR v pretekoch na dráhe
– v šprinte, bodovacích pretekoch a v disciplíne 500 m s pevným štartom. V ďalšej
disciplíne
– stíhacích pretekoch na 2 km ho dokázal na dráhových majstrovstvách SR poraziť
len Laco Kniha z Poluvsia, ktorého trénuje taktiež tréner Vyšňa. Kniha získal okrem
zlata v stíhačke ešte striebro v bodovacích pretekoch.

Prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia

Nové verejné osvetlenie v Rajeckých Tepliciach
V mesiacoch apríl – máj bola realizovaná prvá etapa rekonštrukcie verejného
osvetlenia v celkovej hodnote 99 900 EUR. Prvá etapa rekonštrukcie sa týkala
hlavne Rajeckej a Kuneradskej cesty, ale v rámci nej boli vymenené viaceré
svietidlá aj v iných častiach mesta. Spolu bolo demontovaných 42 stĺpov
94 svietidiel verejného osvetlenia. Zároveň bolo namontovaných 57 ks
nových žiarovo pozinkovaných stĺpov verejného osvetlenia a 101 ks moderných
LED svietidiel typu Mini iridium Philips. Tieto moderné svietidlá zaručujú vysokú
svietivosť a energetické úspory.Podľa energetickej agentúry, ktorá vypracovala
energetický audit, by mali úspory dosiahnuť až 52 %. Na základe týchto úspor sme
na tento projekt získali nenávratný príspevok vo výške 20 % od Európskej banky
pre obnovu a rozvoj.

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení CVČ v Rajeckých Tepliciach k 31. 8.
2013
Od začiatku roka sa mestské zastupiteľstvo pravidelne venovalo finančnej situácii
CVČ v Rajeckých Tepliciach. Vláda SR totiž schválila nové podmienky pre
financovanie CVČ. Nové podmienky znamenali krátenie finančných prostriedkov pre
CVČ o viac ako 50 %, čo spôsobilo viacerým CVČ existenčné problémy
a ich zánik. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. 2. 2013 uznesením
č. 8/2013 uložilo MsÚ do konca školského roka 2012/2013 zasielať finančné
prostriedky podľa platného VZN č. 61/2009 vo výške dvojnásobku mesačnej splátky
na účet CVČ. Zároveň boli zvýšené poplatky za jednotlivé krúžky o 30 %. Týmto sa
však finančné prostriedky pre CVČ určené na celý kalendárny rok vyčerpali
už koncom júna. Mestské zastupiteľstvo sa k financovaniu CVČ vrátilo aj na
mimoriadnom zasadaní 17. 4. 2013, kde riaditeľke CVČ uložilo spracovať podrobnú
analýzu príjmov a výdavkov CVČ za účelom vyčíslenia ekonomicky oprávnených
nákladov a stanovenia poplatkov za navštevovanie jednotlivých krúžkov a tiež
zabezpečiť informovanosť rodičov formou osobných stretnutí, na ktorých budú rodičia
detí oboznámení so súčasnou situáciou vo financovaní CVČ RT a predpokladmi jeho
ďalšej existencie. Vedenie CVČ nenašlo žiadne východisko, ako by mohlo CVČ
prežiť z finančných prostriedkov, ktoré im poskytuje štát.
Na poslednom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 13. 6. 2013 poslanci prijali
nasledovné uznesenie: Uznesenie č. 49/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach

I. prerokovalo - kritickú situáciu vo financovaní CVČ
II. konštatuje - nastavený spôsob financovania CVČ zo strany štátu je likvidačný
- príspevok na rok 2013 mesto vyčerpalo vyplácaním dvojnásobku sumy poskytnutej
na prevádzku a činnosť CVČ do 30. 6. 2013
- obce, z ktorých deti navštevujú CVČ, neposkytujú finančný príspevok v plnej výške
(niektoré obce neposkytujú žiadny príspevok), ktoré na deti dostali, znížený
príspevok pritom poskytujú len do 30. 6. 2013
- rodičia detí navštevujúcich CVČ nie sú ochotní prispievať na chod CVČ,
prostriedkami, ktoré by pokryli celkové náklady na jednotlivé krúžky
III. ruší - Centrum voľného času v Rajeckých Tepliciach k 31. 8. 2013
IV. ukladá - Zabezpečiť inventúru a súpis majetku CVČ
- mestu RT sledovať zmeny vo financovaní aktivít mládeže zo strany štátu
- navrhnúť možné riešenia voľného času detí a mládeže v meste Rajecké Teplice
k 1. 1. 2014

Obnovená kaplnka sv. Antona Paduánskeho v „Horičke”
Vďaka dobrovoľníkom bola v nedeľu 16. júna 2013 posvätená obnovená
kaplnka k sv. Antonovi Paduánskemu.
Táto kaplnka sa nachádza v „horičke“ nad kúpaliskom a má svoju históriu. Vždy to
bola kaplnka k sv. Antonovi Paduánskemu. Po roku 1989 niekto ukradol drevený
reliéf sv. Antona. Namiesto neho tam ľudia dávali obrázky Panny Márie, ktoré tam
boli donedávna. V priebehu mesiaca máj a jún sa podarilo kaplnku očistiť, obnoviť
náter, nalepiť nový obraz sv. Anotna tvorený šiestimi kachličkami privezenými priamo
z Lisabonu – rodiska sv. Antona Paduánskeho.
.

Euro Musette a Golden Tango 2013
Po dvanástykrát sa v novom termíne 29. a 30. mája v priestoroch Mestského úradu
v Rajeckých Tepliciach konal XII. ročník medzinárodného akordeónového festivalu
Euro Musette a Golden Tango 2013. Vyhlasovateľom festivalu je Ministerstvo
školstva , vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom Mesto Rajecké
Teplice a Súkromná ZUŠ Halač s.r.o., Žilina. Súťažný festival je venovaný trvalej
pamiatke Michaela Ganiana vynikajúceho francúzskeho akordeonistu. Základné
kritérium festivalu je spoločná snaha získať a zvýšiť záujem detí o hru na akordeón
na základných umeleckých školách. Vzorom sa stali francúzske a talianske festivaly
s veľkou tradíciou. O 133 súťažiacich z troch štátov rozhodovali porotcovia
(zástupcovia z Poľska, Francúzska, Švédska, Slovenskej a Českej republiky)
v ôsmych kategóriách, v ktorých bol určený víťaz, ktorý získal pohár. V jednotlivých
pásmach boli udelené medaile s logom festivalu a diplomy, ktoré odovzdal primátor
mesta RNDr. Peter Dobeš. Laureátom festivalu pre rok 2013 sa stal Peter Zamiška
(VI. kategória) zo ZUŠ Stará Ľubovňa, pedagóg Mária Budzáková. V rámci festivalu
bolo udelené ďalšie ocenenie. Pohár pre najlepšieho pedagóga tento rok putoval
do Košíc a získala ho p. Sidónia Pavlovičová zo ZUŠ na Jantárovej ulici. Tento pohár
je putovný a je prepožičaný do budúcoročného festivalu. Aj tohto roku súťažný
festival podporili Akordeónservis Miroslav Bielik, stabilne aj firma Rolland –
zastúpená na Slovensku firmou DAN-Distribution s.r.o. a Akordeónservis Miroslav
Bielik venoval hlavnú cenu súťaže nástroj – akordeón Hohner, ktorý odborná komisia
udelila ZUŠ Giraltovce.
Súčasťou festivalu bola po šiestykrát vyhlásená súťaž „Roland V – Akordeón“
v spolupráci s firmami Roland a Dan Distribution s.r.o.
V kategórií junior zvíťazil Denis Dubjel z Kysuckého Nového Mesta a v hlavnej
súťaži zvíťazila Eva Ptačinová z Rabče. Víťazom gratulujeme.

V Rajeckých Tepliciach spomínali na Sviečkovú manifestáciu
Mestský úrad
v Rajeckých
Tepliciach
zorganizoval
v pondelok
18. marca
2013 diskusiu
o Sviečkovej
manifestácii.
Hosťami
boli jej spoluo
rganizátori
RNDr. František
Mikloško
a Mons. Ladislav
Stromček, spolu
s pátrom
Milanom
Hudáčkom, ktorý
pôsobil v
Argentíne,
krajine, odkiaľ
máme svätého
otca Františka.
Diskusia sa začala
Premietnutím dokumentárneho filmu o udalostiach, ktoré Sviečkovej manifestácii
predchádzali a o tom, ako prebiehala. „Myslím si, že je dôležité si pripomínať udalosti
z 25. marca 1988 a odkaz Sviečkovej manifestácie nielen pre ľudí, ktorí sa jej
zúčastnili, ale aj pre mladú generáciu, aby si vážila náboženskú slobodu
demokraciu,“ povedal primátor Rajeckých Teplíc Peter Dobeš.
Pozvaní hostia si následne zaspomínali na niektoré vážne, ale i
úsmevné zážitky pri organizovaní manifestácie, z jej priebehu i vypočúvania
Štátnou políciou. „Za tých 20 rokov normalizácie bola Sviečková manifestácia
kľúčovou občianskou udalosťou, ktorá bola spojená aj s veriacimi. Bolo požehnaním,
že takáto myšlienka vznikla, pretože podľa mňa ten čas vtedy dozrel,“ tvrdí František
Mikloško, podľa ktorého sa však ešte stále učíme narábať so slobodou, ktorú sme
dostali v novembri 1989. „Čaká nás ešte veľa problémov. Sme mladá demokracia,
mladý národ v tom zmysle, že sa všetkému učíme. Učíme sa zvládať moc, vládnuť,
diskutovať...Klamal by som, keby som povedal, že tie hlavné požiadavky, ktoré sme v
´88 mali, sa naplnili v takom zmysle, ako sme si to predstavovali,“ uzavrel František
Mikloško. Páter Hudáček prítomným priblížil politickú i náboženskú situáciu v
Argentíne, kde pôsobil a odkiaľ máme aj nového Svätého Otca Františka.

Nové partnerské mesto Padina
Mesto Rajecké Teplice v rámci Letných slávností 2013 privítalo
vzácnu návštevu z mesta Padina v regióne Vojvodina v Srbsku.
Po predchádzajúcich rokovaniach a schválení
Mestským zastupiteľstvom bola slávnostne
podpísaná Zmluva o partnerstve a vzájomnej
spolupráci s Padinou, ktorá sa tak stala ďalším
partnerským mestom Rajeckých Teplíc.
Veríme, že spolupráca bude kvalitná, príjemná a pre
obe mestá bude prinášať očakávaný efekt. Bližšie
informácie nájdete na internetovej stránke Mesta
Rajecké Teplice.

Spoločenská kronika
Narodení
Marko Kavec 28. 2. 2013
Michal Tkačin 28. 2. 2013
Sára Kostolná 2. 3. 2013
Michaela Tašková 4. 3. 2013
Veronika Grossová 11. 3. 2013
Michal Brodňan 10. 4. 2013
Petra Hoskovcová 16. 4. 2013
Richard Martančík 7. 5. 2013
Sabina Sršníková 19. 5. 2013
Simon Sršník 19. 5. 2013
Peter Fajbík 10. 6. 2013
Simona Gabčíková 14. 6. 2013
Ivan Jankech 17. 6. 2013
Mária Fongusová 26. 6. 2013
Šimon Sipták 26. 6. 2013
Ján Christian
Szaniewski 26. 6. 2013
Nikolas Moravčík 30. 6. 2013
Šimon Baránek 14. 7. 2013
Manželstvo uzavreli
Branislav Evjak a Tatiana Mičkyová 6. 4. 2013
Martin Šupej a Veronika Szaniewska 6. 4. 2013
Ľuboš Lichner a Jana Pialová 4. 5. 2013
Jozef Kole a Anna Kasmanová 22. 5. 2013
Peter Červený a Jana Badová 2. 6. 2013
Ladislav Czorič a Martina Domanická 6. 7. 2013

Matej Moravčík a Petra Stranianková 18. 7. 2013

Opustili nás
Ján Spišák 3. 3. 2013
Ladislav Hundák 6. 3. 2013
Anton Stranianek 7. 3. 2013
Mária Baránková 18. 3. 2013
Ľuboš Baránek 24. 3. 2013
Klára Beháňová 2. 4. 2013
Anton Piala 8. 4. 2013
Júlia Pialová 10. 4. 2013
Štefan Klačko 14. 4. 2013
Mária Nemčáková 17. 4. 2013
Michal Kopera 21. 4. 2013
Helena Personová 2. 5. 2013
Marta Brodňanová 9. 5. 2013
Róbert Piala 9. 6. 2013
Bedrich Líška 24. 6. 2013
Peter Brezáni 29. 6. 2013
Karolína Knapcová 5. 7. 2013
Mária Mitorajová 2. 8. 2013
Žofia Knapcová 10. 8. 2013

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Základná škola v spolupráci s
Mestskou knižnicou v Rajeckých
Tepliciach dňa 12. 3. 2013 uskutočnili
čitateľský maratón pre žiakov 1.
- 4. ročníka. Všetci žiaci predviedli
svoje čitateľské schopnosti. Prváci
nám ukázali ako sa za necelý školský
rok naučili pekne čítať a písmen sa
neboja. Druháci nám čítali básničky
z knižky Mám básničku na jazýčku.
Tretiaci a štvrtáci čítali Ezopove bájky
z knihy Kohút a líška. Všetkým sa
darilo, aj keď tréma pred mikrofónom
bola určite veľká. Odmenou boli
kreslené rozprávky, ktoré všetky deti
potešili.
Dúfame, že sa im knižky stanú
najlepšími priateľmi.

Hody Poluvsie
Hody v Poluvsí sa konajú
vždy na sviatok sv. Cyrila
a Metoda.
Dvojdňový kutúrny program
sa začal už v štvrtok
4. júla vystúpením dychovej
hudby Varínčanka.
Program pokračoval hodovou
Zábavou.

V piatok začínal program
slávnostnou sv. omšou pokračoval
ďalšími kultúrnymi
akciami.
V rámci slávnostného
programu boli ocenení
dobrovoľní darcovia
krvi a dlhoroční členovia
Dobrovoľného hasičského
zboru.

Letné slávnosti
2013
Tohtoročné Letné slávnosti sa uskutočnili v dňoch 20. a 21. júla 2013. V dvojdňovom
maratóne kultúrnych podujatí vystúpilo spolu 121 účinkujúcich v 22 programoch. K
najväčším „ťahákom“ patrilo vystúpenie speváčky Kristíny a skupiny Gladiator.

Október mesiac úcty k starším - stretnutie
Primátor mesta a poslanci Mestského zastupitelstva
srdecne pozývajú na každorocné stretnutie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším obcanov starších ako 70 rokov.
Stretnutie sa uskutocní v priestoroch Mestského úradu
22.10.2013 (utorok) za úcasti primátora mesta a poslancov
MsZ.
Program:
13.00 – Sv. omša vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach
14.00 – Slávnostný program s príhovorom primátora mesta
– Velká sála MsÚ
15.00 – spolocenské posedenie – Vstupná hala MsÚ Rajecké
Teplice

Z

Z rúk podpredsedu vlády a ministra
zahraničných vecí Miroslava Lajcáka, prevzal
ocenenie za vzornú reprezentáciu Slovenska v
oblasti cestovného ruchu, primátor mesta RNDr. Peter Dobeš

Prezentácia Rajeckých Teplíc a Rajeckého regiónu - Viedeň 3.9.2013
V Slovenskom inštitúte vo Viedni sa 3. septembra 201 3 konala prezentácia regiónu,
mesta a kúpeľov

Rajeckých Teplíc v spolupráci so SACR-om, regionálnou turistickou agentúrou,
magistrátom mesta a manažmentom kúpeľov. Hostia prezentovali turistické
krásy, tradície, históriu mesta, liečebné domy kúpeľov, samotné liečivé pramene,
minerálne vody a gastronómiu regiónu. Prezentáciu uviedla a moderovala riaditeľka
Alena Heribanová a následne vystúpili aj primátor mesta Dr. Peter Dobeš, Ing.
Zlatica Šipošová, ekonomická diplomatka ZÚ Viedeň, Daniel Lukáč zástupca
SACR-u Viedeň, Viktor Bučko – riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Rajecká dolina, Dr. Michaela Kobzová, zástupkyňa kúpeľov a odborný lekár kúpeľov
Dr. Al-Hakim. V prezentácii boli premietnuté dokumenty mapujúce históriu a
nádhernú prírodu Rajeckej doliny.

Veľtrh cestovného ruchu v Moskve
Súčasťou Moskovského medzinárodného jesenného týždňa profesionálov cestovného

ruchu MATIW bol aj 1 9. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu
OTDYCH/LEISURE.
Veľtrh je určený tak odborným, ako aj laickým návštevníkom. Je zameraný na
cestovný ruch všeobecne, vzhľadom na termín s dôrazom na začiatok zimnej sezóny
prevládajú ponuky na strávenie zimnej dovolenky (hory, resp. exotické prímorské
destinácie). Na tomto druhom najväčšom veľtrhu svojho druhu v Ruskej federácii sa
zúčastnila aj Slovenská Republika.
Národný stánok Slovenska zabezpečila Slovenská agentúra pre cestovný
ruch (SACR) a v expozícii sa predstavili aj priami spoluvystavovatelia, –
kúpeľné mestá, oblastné organizácie CR, cestovné kancelárie a za
samosprávu Žilinský samosprávny kraj. V rámci neho sa prezentovalo aj
mesto Rajecké Teplice a OOCR Rajecká dolina, ktorú zastupoval primátor
mesta Peter Dobeš, zástupcovia kúpeľov ako aj ďalšie OOCR v rámci ŽSK:
Malá Fatra, Liptov, Turiec-Kremnicko, Kysuce a Orava. Tieto subjekty ponúkali
turistické produkty svojim partnerom a tiež novým touroperátorom, cestovným
kanceláriám a širokej verejnosti.

Z mestskej matriky
_arodení:
Dávid Lihocký 24. 6. 201 3
Tomáš Súkeník 2. 8. 201 3
Viktória Kúdelková 1 4. 8. 201 3
Michal Záhorský 1 8. 8. 201 3
Chanel Šupejová 22. 8. 201 3
Ondrej Sivon 2. 9. 201 3

Manželstvo uzavreli:
Ján Staškovan a Ivana Cabanová 1 5. 6. 201 3
Pavol Cervený a Stanislava Gajdošová 1 . 9. 201 3
Roman Kianicka a Veronika Gáliková 21 . 9. 201 3
Marek Mrúzek a Veronika Habadová 28. 9. 201 3
Ján Louda a Iveta Majercíková 5.1 0. 201 3

Úmrtia:
MUDr. Alena Šulová 1 4. 8. 201 3
Juraj Matejcík 9. 9. 201 3
Vincencia Knapcová 3. 1 0. 201 3

Spoznávame nové partnerské mesto - Padina, región Vojvodina, Srbská
republika
Padina sa nachádza v regióne Vojvodina v Srbsku. Bola založená v roku 1 806 a osídlená
slovenskými rodinami zo stredného Slovenska. Aj dnes sú obyvatelia Padiny z 99 %
slovenskej národnosti. Od administratívneho centra okresného mesta Kovačica, pod ktoré
Padina spadá, je vzdialená 9 km. Nachádza sa v priamej blízkosti hlavného mesta
Belehrad.
Padina je potenciálne turistické mesto, ktoré v posledných rokoch značne rozvíja
cestovný ruch. Kultúrne podujatia lákajú početných domácich a zahraničných turistov.
Mesto vo veľkom pocte navštevujú i predstavitelia veľvyslanectiev v Belehrade.
Rovnako tak i školské exkurzie počas celého roka.
Je charakteristická bohatým kultúrnym životom, behom roka sa tu uskutočňujú
koncerty, festivaly, divadelné predstavenia, literárne vecierky, výstavy. Nachádza sa tu Etno
dom a súkromné slovenské etnomúzeum, kde si turisti môžu prezrieť autentické predmety a
starožitnosti zo života Padincanov. V Dome kultúry sa nachádza galéria insitných umelcov, v
strede mesta je dominantou slovenský evanjelický chrám, postavený v rokoch

1 839-1 841 . V Padine pôsobia rôzne spolky a združenia, napr. Spolok žien v Padine,
folklórna skupina, Padinské ochotnícke divadlo „Nová scéna“, Lovecký spolok
Zajac a športový spolok „Dolina“. Základná škola „Maršala Tita“ je jediná svojho druhu v
Srbsku, kde sa vyučuje výlučne po slovensky. Kultúrne podujatia sa zväčša realizujú najmä
pocas Padinských dní kultúry v auguste a septembri. Jedná sa najmä o tradičné festivaly
„Padina spieva“, „Banátsky festival“, „Gala koncert“ a literárne „Babinkove stretnutia“.
„Guľašiáda“ je regionálneho charakteru, kde účastníci súťažia vo varení guláša,
„Víno, hudba, klobása“ – súťaž o najkvalitnejšiu domácu klobásu a víno.
V bezprostrednej blízkosti Padiny sa nachádza množstvo atraktívnych turistických lokalít,
ktoré miestni obyvatelia využívajú na táborenie, výlety a rekreáciu.

Včelárska nedeľa v Rajeckých Tepliciach
V deň štátneho sviatku – 1 . septembra sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil už III. ročník
včelárskej nedele – stretnutie so včelármi z Rajeckej doliny pri príležitosti 75. výročia
založenia základnej organizácie. Program narušilo nepriaznivé počasie, ktoré odradilo
niektorých včelárov, predajcov a tak na námestí bol len jeden stánok so včelárskymi
výrobkami. Miestny včelári sa prezentovali po sv. omši svojimi výrobkami a zaujala aj beseda
Bc. Márie Murárikovej, majsterky ľudovo umeleckej výroby, dvojnásobnej olympijskej víťazky,
ktorá hovorila o výrobe medovníkov. Na slávnostnom zhromaždení včelárov boli odmenení
včelári zlatou, striebornou, bronzovou včelou a ďakovnými listami za ich dlhoročnú prácu v
základnej organizácií. Pokračovaním včelárskej nedele bola výstava vo výstavnej sieni
mestského úradu kde sa prezentovali výrobcovia medovníkov , vystavovali sa dobové a
moderné predmetov, ktoré sú pri včelárstve nevyhnutné.
Návštevníci výstavy obdivovali aj živé včelstvá a vypočuli si všeličo o živote včiel od
samotných včelárov. Program včelárskej nedele ukončila hudobná skupina ABC DANCE,
ktorej tóny v popoludňajších hodinách rozozvučali námestie. Podujatia sa zúčastnila aj
delegácia včelárov z družobného mestysu Pozlovice (CR) vedená starostkou Oľgou
Tkáčovou, ktorá aktívne spolupracuje s našimi včelármi.

Hostia včelárskej nedele

Z histórie miestnej časti Poluvsie.
Túžba poznať a prečítať históriu svojej obce, zdravé sebavedomie a hrdosť na vlastné
rodisko by mala byt každému občanovi prirodzená. Lebo len ten kto pozná minulosť svojej
obce, jej život vie pochopiť, precítiť a poučiť sa pre budúcnosť. Túto túžbu za poznaním
chcem i ja vám priblížiť a hlbšie načrieť do minulosti a dejín našich predkov pri príležitosti
530. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Poluvsie. Postupný zrod a vývoj obce
Poluvsie sa začal na
čistinách – Zákamenné. V tomto prostredí sa nachádzalo asi 7 – 1 0 poľnohospodárskych
usadlostí, ktoré môžeme nazvať ako osada. Venovali sa výlučne poľnohospodárskym
prácam a paseniu dobytka. Pôda bola neúrodná, samé močariny a dosť veľká vzdialenosť od
okolitých osád. Rozhodli sa zrejme presťahovať k lepšej, úrodnejšej pôde a aby mali bližší
kontakt s okolitým prostredím. O vzniku názvu obce sú rôzne dohady a výklady napr.: tým,
že pri presídľovaní boli jednotlivé usadlosti rozdelené malým potôčikom na dve časti – jedna
časť na pravej a druhá časť na ľavej strane, čiže Polusi a Polusi. Je viac takýchto názorných
pomenovaní. Najpravdepodobnejší je výklad ten, ktorý ovplyvnil postupné sťahovanie zo
Zákamenného. Toto sťahovanie trvalo určite niekoľko rokov. Teda, Polusi bola ešte na
starom mieste a Poluvsi už na novom. Čiže vývoj názvu bol asi takýto: Polwsi – Polwsie –
Polusie
Poluvsie.
Pri presídľovaní do nového prostredia sa jednotlivé rody – rodiny sústreďovali na dané
územie ako napr.: Kianičkovia, Knapcovia, Jankechovia, Krajny na dolnom konci obce, ďalej
Tkáčikovia, Pialovia, Bušíkovia, Brodnanovia a ďalší na hornom konci obce. Obec Poluvsie
patrila pod Strečanské pánstvo neskoršie bola pričlenená k Lietavskému pánstvu. V tom
období bola súčasťou rosinskej farnosti, kde sa vykonávali krsty novorodencov, sobáše a
celá matrika. Od prvej písomnej zmienky ubehli stáročia a obec ako každá iná sa
zveľaďovala podľa daných možností a podmienok. V r. 1 873 mala 37 hospodárskych
usadlostí a v r. 1 91 9 52. Významnú úlohu v rozvoji a osvete obce zohral náš rodák Pavol
Kianička, ktorý sa narodil v r. 1 840. Študoval v Žiline, Trnave, Nitre a ako kandidát –
bohoslovec v Ostrihome. V Ostrihome nedokončil bohosl. štúdium, pretože ho prepustili ako
pansláva a buriča. Napokon sa vrátil ku svojim rodičom. Popri pomoci rodičom sa zapájal do
verejnej a politickej činnosti. Stal sa poslancom krajského snemu, kde vystupoval a
obhajoval záujmy a práva Slovákov. Ako študovaný človek na tie casy bol veľkým prínosom
pre obec. Bol 20 rokov richtárom. Ako richtár bol spoločne so správcom farnosti Jánom
Rojičkom iniciátorom výstavby školy. V r. 1 903 bola škola dokončená a na jeseň sa začalo s
vyučovaním s potom asi 70 žiakov.
V 20. storocí sa aj v obci robili rôzne činnosti pre jej rozvoj. V roku 1 908 bol vybudovaný
nový cintorín. V r. 1 91 1 boli vysadené Horné Pažitie bôrmi, smrekmi, bučinami až po
lokalitu Cížova. Po vybudovaní železničnej trate Žilina - Rajec, bola vykonaná rekultivácia –
odvodnenie lúk. V r. 1 928 na podnet okresnej hasičskej jednoty bol zriadený Dobrovoľný
hasičský zbor. Pre rôzne nezhody DHZ neplnil svoju úlohu a preto v r. 1 933 sa znova
obnovila cinnost pod novým vedením. V r. 1 932 bol postavený most cez Rajčianku. V r. 1
936 vybudoval Jozef Grámer nový moderný mlyn. V r. 1 934 sa začala písať Pamätná kniha
obce a prvým kronikárom bol vtedajšíj správca školy Ján Pitek. V rokoch 1 968 – 1 973 bol
vybudovaný kultúrny dom. Následne sa začala budovať vodovodná sieť, Dom Smútku. Po
roku 1 990 sa dokončil Dom Smútku, vodovodná siet, televízny vykrývač, rozšírenie
cintorína, schody na cintorín a oplotenie, plynofikácia obce, prístavba hasičskej zbrojnice,
obnovenie asfaltových kobercov na komunikáciách obce a ďalšie.
V r. 1 976 bola terajšia kaplnka zrekonštruovaná z bývalej zvonice (r. 1 820) pre možnosť
vykonávania bohoslužieb. Iniciátorom tohto zámeru bol správca farnosti v Konskej, dekan
Peter Danihel. Získaním chátrajúcej budovy bývalej školy do majetku mesta mestské
zastupiteľstvo odsúhlasilo zámer výstavby nového kostola. Za relatívne veľmi krátky čas sa
stavba kostola zrealizovala. Tí, ktorí priložili ruku k dielu mohli konštatovať, že práca nebola
márna a dielo sa podarilo. A tak po namáhavej práci prišla odmena a uznanie v znamení
veľkého sviatku, neopakovateľných chvíl pri posvätení kostola na počesť našich

vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda k 1 1 30.výrociu príchodu na Slovensko. Osobnou
návštevou a posviackou nás poctil sám kardinál Ján Chryzostom Korec – nitriansky sídelný
biskup. Pri slávnostnej príležitosti nám prichádza pripomenúť si 20. výročie posvätenia
kostola a zároveň 1 150 výročie od príchodu našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda

Knihy sú nádobami ducha a naši nemí učitelia
Realizácia projektu je podporená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Celkové
náklady na realizáciu projektu sú vo výške 550,- €, z toho schválená dotácia predstavuje
500,- € a vlastný vklad Mesta Rajecké Teplice 50,- €. Z projektu bolo do Mestskej knižnice v
Rajeckých Tepliciach zakúpených 58 kníh rôznych žánrov – knihy pre deti, mladistvých,
ženské romány i detektívky. Ďalších 25 kníh bolo nakúpené z rozpočtu mesta, kde je
každoročne plánovaná suma na nákup knižného fondu.
Bezpečne na cestách v Rajeckých Tepliciach
Ministerstvo vnútra SR počas letných prázdnin vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o
dotácie, kde sa Mesto Rajecké Teplice uchádza v rámci Výzvy c. VIII Prezídia policajného
zboru o dotáciu na zakúpenie radarových meračov rýchlosti, dopravných zrkadiel, reflexného
dopravného značenia, vybavenia pre príslušníkov Mestskej polície a reflexných prvkov pre
chodcov a cyklistov.

Október - mesiac úcty k starším
Pri tejto príležitosti RTVS uviedla dokumentárny film Šmejdi, v ktorom je zobrazený
psychologický nátlak na seniorov, pri kúpe podradného tovaru za neúmerne vysoké ceny.
Obetou takýchto priekupníkov sa môže, pri troche neopatrnosti stať každý z nás. Preto v
tomto príspevku chceme našim, nielen starším spoluobčanom poradiť,
ako sa voči týmto podvodníkom brániť .

Silvester Krčméry
Silvester Krčméry bol jeden z najaktívnejších odporcov proti totalitám, akých
Slovensko malo.
Jeho hlavná motivácia nebola politická. Logika jeho konania vychádzala z jeho viery.
Veril, že Boh miluje ľudí a očakáva, že sa rovnako budú správať aj oni. Voči nemu i
voči sebe navzájom.
Akýkoľvek režim, ktorý sa snažil potláčať túto logiku, preto považoval za nesprávny.
Veril, že ak režim potláča tento princíp, začne potláčať aj princípy ľudskosti. Preto sa
ako mladý v povstaní angažoval proti režimu vojnového štátu a skoro celý zvyšok
života bojoval proti
komunizmu. Keď ho mučili a vypočúvali, opakovane im túto logiku vysvetľoval. A
potom aj sudcom a prokurátorom, v rámci svojich obhajobných rečí. Vrátane
známeho výroku: „Vy máte síce v rukách moc, ale my máme pravdu.“ Keď neskôr
režim padol, nehovoril, že tí ľudia by si zaslúžili povraz, guľku alebo basu. Pretože on
nebojoval proti konkrétnym ľudom, ale proti útoku na spomínaný princíp. Krčméry
vyštudoval medicínu v Bratislave, v Prahe a Paríži. V tých časoch sa stretol s
viacerými ľuďmi, ktorí ho inšpirovali charizmou i schopnosťami. Spomenúť treba
najmä chorvátskeho jezuitu Tomislava Kolakoviča. Ten študentov varoval pred
príchodom komunizmu a učil ich pravidlám fungovania komunít v ilegalite. Do
problémov s mocenským aparátom sa Silvester Krčméry nedostal preto, že by

aktívne organizoval politický protikomunistický odboj, ale za náboženskú činnosť.
Slovníkom vtedajšej justície išlo o protištátne aktivity. Ako nebezpečný živel bol prvý
raz zatknutý a vyšetrovaný už v roku 1 946. Keďže v tejto práci pokračoval, celé sa to
zopakovalo o päť rokov neskôr, no už s výrazne odlišnými dôsledkami. Po trojročnej
vyšetrovacej väzbe, kde prišiel k viacerým nenáhodným úrazom a zlomeninám, ho
odsúdili na trinásť rokov väzenia. Zažil si tam všetko, o čom rozprávali aj politickí
disidenti. Mučenie fyzickými útokmi, odopieranie spánku, pobyty na samotkách či v
špeciálnych celách, kde bol niekoľko dní zavretý v klietke s takými rozmermi, aby
sa nemohol posadiť a celé dni bez stravy. „Niekedy sme skôr privítali, keď nás bili
alebo iným spôsobom mučili, ako keď bol pokoj, no bol človek zavretý na izolácii,“
spomínal neskôr. On v nej
sedel za používanie morzeovky medzi väzňami. Keď totiž prechádzal väzeniami,
zisťoval, že je v nich dosť jeho známych alebo ľudí, s ktorými mal spoločných
známych. A že sú tam z rovnakých
dôvodov ako on. Keďže voľne sa stretávať nemohli, informácie si
odovzdávali Morseovou abecedou – vyklopkávaním písmen na mreže ci vodovodnú
inštaláciu.
S takýmto personálnym obsadením väzenských ciel vznikali nové siete, ktorými väzni
prichádzali k informáciám, podporovali sa, ci sa spolu modlili. Jeho najbližším
spoločníkom bol
rovesník kňaz Vladimír Jukl, s ktorým sa poznal zo študentských čias. Jukl zomrel
minulý rok v máji. Ich osud bol v obrysoch podobný. Obaja strávili dlhé roky vo
väzení za
náboženskú aktivitu. Ked ich v šesťdesiatych rokoch prepustili, dali sa do budovania
podzemných, teda utajených štruktúr. Išlo o malé skupiny ľudí, ktoré sa stretávali
tajne, pretože už samotné stretávanie sa nábožensky zmýšľajúcich ľudí sa
považovalo za nelegálne. Postupne vznikla celá sieť takýchto buniek, nielen vďaka
aktivite Jukla a Krčméryho, ale aj ďalších podobne angažovaných ľudí.
Iba postupne sa odkrývalo, koľko takých skupín naozaj je a začali sa prepájať.
Okrem spoločných modlitieb prekladali a rozmnožovali knihy samizdaty, časopisy,
nahrávali príbehy, zamyslenia,
básne ci rozprávky na magnetofónové záznamy a distribuovali si ich medzi sebou.
Alebo sa jednoducho stretávali na bytoch, alebo v chatách. Zároveň fungovali ako
podpora pre štátom perzekuovaných ľudí a ich rodiny ci pre kňazov, čo boli vysvätení
tajne, alebo im bol odňatý štátny súhlas na verejné pôsobenie. Ľudia z týchto kruhov
tiež pôsobili ako styčné body pre slobodné vysielače zo zahraničia, ktoré informovali
o aktivitách režimu. Vďaka tomu mohli západné diplomacie vytvárať informovaný tlak
na režim a žiadať prepustenie politických väzňov či spravodlivé procesy.
V týchto skupinách, spoločenstvách ľudia žili paralelný, z ich pohľadu ten skutočný
život. Bolo to pokojné, tajné, ale masové hnutie odporu. Aj vďaka tejto neformálnej
organizovanosti sa zúčastnilo na sviečkovej demonštrácii rok a pol pred
pádom komunizmu viac ľudí, ako počas nedávnych protigorilích protestov. No
bez akejkoľvek možnosti verejnej propagácie tejto akcie.
Občas celili niektorí z nich raziám a vypočúvaniam, no keďže jednotlivé
bunky neboli závislé od nijakého organizačného centra, boli ťažko potlačiteľné.
Krčméry a Jukl patrili k najaktívnejším postavám týchto podzemných štruktúr. A hoci
sa neobjavovali v médiách ani v učebniciach, patria k najväčším historickým
osobnostiam Slovenska.

Cyklistické popoludnie v Rajeckých Tepliciach
V sobotu 31 . augusta sa 201 3 v rámci cyklistického popoludnia uskutočnili v centre
Rajeckých Teplíc s výraznou podporou mesta v tesnom slede tri cyklistické súťaže.
Najskôr Cyklistický spolok Velosprint Žilina pripravil preteky pre najmenšie deti.
Najlepší vo svojich kategóriách v týchto pretekoch boli: T.Ciriaková, V.Stehlíková a
L.Pištek z R.Teplíc, Š.Michalicková, A.Bencová, L.Gardián a M.Maliar
zo Žiliny, D.Cesnek z Rajca a M.Vojtek z Hôrok. Potom nasledovali
preteky Slovenského pohára pre mladších a starších žiakov pod názvom
„Kritérium Rajecké Teplice 201 3“. Tu sa presadili pretekári z CyS
Velosprint Žilina. Hlavnou sútažou bola 3. etapa medzinárodných
etapových juniorských pretekov Cena Slovenska, ktoré mali v tomto roku
výborné medzinárodné obsadenie. Štartovali tu reprezentácie a kluby z
Nemecka, Poľska, Chorvátska, Madarska, Srbska, Ciech a samozrejme
všetci slovenskí pretekári vrátane reprezentačného výberu SR
pripravujúceho sa na majstrovstvá sveta. Po dvoch etapách v Žiline v žltom drese
nastúpil do 3. etapy v Rajeckých Tepliciach
pretekár nemeckého výberu Stevens Thüringen Konrad Gessner, ktorý si po
výbornom výkone celého nemeckého tímu vedenie aj po tejto etape udržal a
nakoniec aj celkovo vyhral Cenu Slovenska.
Z výsledkov kritéria „Rajecké Teplice 2013“:
mladší žiaci (6 okruhov): 1 . L.Michalicková (CyS Velosprint Žilina) 1 4 bodov, 2.
M.Bugár (Dynamax Nitra) 1 3 b., 3. D.Sikora (CyS Velosprint
Žilina) 7 b.,
starší žiaci (15 okruhov): 1 . M.Štocek (CyS Velosprint Žilina) 39 b., 2.
M.Chren (Olympik Trnava) 1 1 b., 3. J.Varhanovský (MŠK Žiar nad
Hronom) 7 b.
3. etapa Ceny Slovenska (30 okruhov):
1 . R.Krause, 2. K.Gessner (obaja Stevens Thüringen, Nem.), 3. M.Duben
(CyS Velosprint Žilina, SR), 4. A.Trudzinski (Silesia team, Pol.), 5.
M.Schlegel (Favorit Brno, CR)

Ocenenie mesta Rajecké Teplice v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér
Na Galavečere v Dome kultúry Ružinov v Bratislave pri príležitosti „Medzinárodného dna
postihnutých“ dna 03.1 2.201 3 bola Mestu Rajecké Teplice udelená cena v VII. etape
súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér za roky 201 0 - 201 3. Ocenenie prevzal
primátor mesta RNDr. Peter Dobeš. Mesto Rajecké Teplice rozvíja aktivity na odbúranie
bariér, ci už sociálnych, spoločenských, komunikačných, informačných, architektonických. Z
vlastných zdrojov mesta boli za hodnotené roky financované tieto aktivity: šikmá schodisková
plošina na Zdravotnom stredisku, bezbariérový prístup k lekárni, nové WC pre invalidov na
prízemí budovy Mestského úradu. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli
financované 2 projekty zamerané na debarierizáciu: rekonštrukcia Základnej školy –
bezbariérové vstupy a revitalizácia námestia, kde bolo vytvorené aj parkovacie miesto pre
hendikepovaných. V spolupráci s Áno pre život, n.o. mesto búra bariéry už 1 5 rokov. Do
prihlášky boli zakomponované 2 hlavné aktivity spolupráce mesta s mimovládnou
organizáciou - zapojenie troch zdravotne znevýhodnených ľudí do pracovného procesu –
obchodík Darceky@káva a Poradenské centrum zamerané na psychologické a právne
poradenstvo.

Rajecké Teplice – 8. najkrajšie mesto Slovenska
Celoslovenský informačný internetový portál Slovakregion – www.slovakregion.sk
každoročne vyhlasuje súťaž o titul „Najkrajšie mesto a obec Slovenska“. Tento rok
prebiehalo hlasovanie v súťaži od 1 .4.201 3 do 31 .1 0.201 3. V konečnom poradí sa Mesto
Rajecké Teplice umiestnilo na krásnom 8. mieste s celkovým počtom hlasov 1 2 060, čo je o
jednu pozíciu vyššie ako v minulom ročníku. Za všetky odovzdané hlasy nášmu mestu
ďakujeme!

Oprava Domu smútku v Poluvsí
Práce boli začaté dna 1 6.9.201 3 demontážou dlažby na prístupovom schodišti nádvoria
a následne pokládkou obrubníkov a dlažby vrátane zafugovania. Na dome smútku boli
vyrobené drevené lišty na prichytenie skiel na okne stolárskou dielnou p. Kianičku z
Poluvsia. Lišty boli napustené 1 x palisandrom. Dna 26.9.2013 bola vybúraná celá dlažba z
nádvoria a odvezená traktorom na skládku do Šuje. Po vyčistení priestoru boli osadené
obrubníky na dvoch schodoch pred DS a položená zámková dlažba. Do 10.10. 2013 bola
osadená zámková dlažba na celom nádvorí. Dna 15.10.2013 bolo postavené
lešenie od firmy Dubec Štefan Zbyňov na prednú a zadnú stranu domu smútku. 17.10.2013
pracovníci firmy Drekona- Kianička Jozef Poluvsie vykonali montáž drevených líšt na oknách
vrátane zasilikonovania. Následne pracovníci OTS realizovali náter drevených prvkov, náter
záveterných líšt, rýn a dažďových zvodov, napustila sa fasáda penetračným náterom a po
vyschnutí bol vykonaný náter fasádnou farbou. Dna 23.1 0.2013 bolo zdemontované
a odvezené lešenie, vyčistené stavenisko a práce ukončené. Celkovo boli preinvestované
finančné prostriedky vo výške 21 66,32 EUR.

Revitalizácia mestskej zelene – Rajecké Teplice 2013
Mesto Rajecké Teplice zvolalo v dňoch 2-3.1 2.201 3 verejné prerokovanie
projektovej dokumentácie revitalizácie mestskej zelene v Rajeckých Tepliciach.
Rozdelenie územia, ktoré zahrňal projekt, bolo nasledovné:
Plocha c. 1 – Územie pri Vila Milica, detské ihrisko, bytovka c. 36

Plocha c. 2 – Územie okolo bytovky c.34
Plocha c. 3 – Územie medzi ulicou Školská, bytovkou – lesnícka, MsÚ
Plocha c. 4 – Územie medzi ulicami Školská a Pionierska
Na verejnom prerokovaní sa zúčastnilo vedenie mesta, pracovníci referátu životného
prostredia, spracovateľ projektu Ing. Anton Murčo, poslanci mestského zastupiteľstva
- Ing. Vladimír Dikant, Emil Barčiak a obyvatelia dotknutých území.
V rámci prerokovania jednotlivých územných častí, najviac pripomienkovanou častou
bola Plocha c.4,
kde vyvstal dlhotrvajúci a zásadný problém – parkovanie. Prítomní občania
nesúhlasili s návrhom parkovania tak, ako to bolo uvedené v prejednávanom projekte
a podávali individuálne návrhy. Pripomienky boli vznesené aj k plochám c. 1 a 3.
Od 16.12. 2013 do 17.01 . 2014 je vo vstupnej hale Mestského úradu v Rajeckých
Tepliciach zverejnený prepracovaný návrh obnovy mestskej zelene v Rajeckých
Tepliciach podľa jednotlivých riešených plôch. Prepracovaný návrh je k dispozícii aj
v elektronickej verzii na www stránke mesta. V prepracovanom návrhu sú zahrnuté
pripomienky občanov podané počas zverejnenia a verejného prerokovania
návrhu obnovy zelene. Návrhy a pripomienky k prepracovanej verzii projektu môžu
občania doručiť na Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach, na referát životného
prostredia, c.d. 53 počas úradných hodín v termíne do 17. 01 . 2014.

Nové lavičky a mapa Rajeckej doliny na námestí v Rajeckých Tepliciach
Valné zhromaždenie členov oblastnej organizácie cestovného ruchu
s názvom Rajecká dolina, ktorej riadnym členom je aj mesto Rajecké Teplice,
zahrnulo do svojho plánu aktivít a rozpočtu na rok 201 3, zakúpenie nových
lavičiek a stojanov.
Cieľom bolo naplnenie potrieb návštevníkov destinácie, ktoré vzišlo
z vykonaného prieskumu v roku 201 2. Na stojane je umiestnená exteriérová
mapa, ktorej nákup organizácia realizovala ešte v roku 201 2.
Lavičky ako aj stojany na mapy a samotné mapy sú umiestnené v každej
členskej samospráve organizácie. Ide o obce a mestá ako : Stránske, Rajecké
Teplice, Durčiná, Rajec, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany.
Spolu organizácia zakúpila 23 ks lavičiek a 7 ks stojanov. V mestách Rajecké Teplice
a Rajec, sa členovia organizácie, z hľadiska estetiky a miesta umiestnenia, rozhodli
pre kovové stojany striebornej farby. V obciach sú stojany vyrobené z dreva,
impregnované hnedým odtieňom. Nejde pritom o ojedinelú aktivitu organizácie. Od
roku 201 2, kedy OOCR získala z ministerstva, na základe úspešného projektu, svoje
prvé dotačné prostriedky, už stihla realizovať viaceré projekty, ako napr. :
preznačenie viacerých turistických chodníkov v okolí Rajeckých Teplíc,
zabezpečenie množstva printových propagačných materiálov, v obciach
Rajecká Lesná a Durčiná sa zriadil informačný systém obcí, vybudovali sa
informačné tabule na začiatku parku hotela Skalka, organizácia má svoju
vlastnú informačnú internetovú stránka a svoje jedinečné logo, členovia majú
možnosť prezentovať svoje subjekty na rôznych výstavách ako doma tak aj
v zahraničí a veľa prostriedkov sa vynakladá na kompletnú marketingovú
komunikáciu. V decembri 201 3 oblastná organizácia, za podpory partnerov,
zabezpečila všetky Mikulášske balíčky pre deti z členských obcí.

Posedenie s občanmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
V Rajeckých Tepliciach každoročne v októbri organizujeme posedenie s občanmi
nad 70 rokov. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, tak chceme vyjadriť svoju
vďaku, obdiv a lásku, ktorú prechovávame voči našim starým rodičom. Posedenie s
najstaršími bolo v utorok 22.októbra 201 3. Po svätej omši bol pre pozvaných hostí
pripravený kultúrny program, kde po príhovore primátora mesta vystúpil sólista
opery SND, operetný bonviván Ivan Ožvát. Spoločenské posedenie pokračovalo v
dobrej nálade vo vstupnej hale mestského úradu pri tónoch akordeónu.

V mene vedenia mesta, poslancov a všetkých občanov, prajeme našim starkým veľa
zdravia, sily a lásky. Nech sú ešte dlho medzi nami šťastní a spokojní.

Stretnutie poslancov Dolního Benešova a Rajeckých Teplíc
V piatok 1 5. novembra 201 3 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo spoločné
stretnutie poslancov partnerských miest Dolního Benešova a Rajeckých Teplíc.
Poslancov prijal na Mestskom úrade primátor mesta RNDr.Peter Dobeš. Poslanci si
potom v debate vymenili skúsenosti s fungovaním samosprávy v Českej republike a
na Slovensku. Škoda, že naši poslanci neboli v plnej zostave, prišli len štyria. Mohli si
totiž vymeniť svoje poznatky a získať množstvo zaujímavých nápadov pre svoju
poslaneckú činnosť. V budúcnosti sa plánuje viac vzájomných návštev, pri ktorých
budú mat aj občania z partnerských miest možnosť vzájomne spoznávať
spoločenský a kultúrny život v iných mestách

Po stopách rodáka Jozefa Gabčíka
Po stopách nášho slávneho rodáka z miestnej časti Rajeckých Teplíc – Poluvsia,
Jozefa Gabčíka, sa v sobotu 1 6. novembra 201 3 vybrala skupina ľudí s účasťou
primátora mesta RNDr. Petra Dobeša. Hlavným organizátorom poznávacieho výletu
bol poslanec Mestského zastupiteľstva za cast Poluvsie – Peter Fajbík a tiež
Spoločnosť priateľov Slovenska a Francúzska. Celú krásnu akciu dokumentoval
fotograf a bádateľ Ing. Miroslav Bellan. Účelom zájazdu bola návšteva pamätných
miest spojených hlavne s poslednými chvílami života nášho hrdinu, oceneného po
smrti mnohými vysokými vyznamenaniami. Ciel bol úzko spojený s poctou obetiam
vykonávateľov vojenskej akcie – atentátu na ríšskeho protektora Heydricha a tiež
vzdanie pocty obetiam Heydrichiády. Najskôr sme navštívili Národnú kultúrnu
pamiatku Pamätník Lidice a múzeum s informáciami o vyhladení obce Lidice. Jej
obyvatelia boli vykonštruovane obvinení po atentáte na Heydricha zo spolupráce s
britskou armádou a celá obec bola vyhladená a vyvraždená ako odplata za atentát. V
srdci areálu je smutný pamätník – súsošie lidických detí, ktoré fašisti odvliekli do
koncentračných táborov po odtrhnutí od ich matiek. Pri tomto pamätníku naša malá
delegácia položila veniec a zapálila sviečku na vecnú pamiatku obetí tragédie, ktorú
sa gestapo neštítilo vykonať aj na tých najmenších, bezbranných deťoch. Pút
rodákov pokračovala okolo pamätníka na zákrute, kde bol atentát vykonaný, na
miesto popráv - dnes v strede Prahy. Na týchto miestach boli denne vykonávané
popravy a preliata krv Cechov, ktorí sa „previnili“ nesúhlasom s totalitným režimom.
Národný pamätník Heydrichiády - krypta chrámu sv. Cyrila a Metoda v Prahe, ukončil
našu oficiálnu časť výletu. Pietne miesta, kde sa po atentáte Jozef Gabčík s ďalšími
šiestimi parašutistami ukrýval a hrdinsky bránil proti presile asi 800 členov
fašistických elitných jednotiek. Ich úkryt po zrade parašutistu Curdu gestapo
obkľúčilo a vojakov vo vnútri prepadlo. Tam Jozef Gabčík, spolu so svojimi druhmi
odmietol padnúť do rúk gestapa a poslednú guľku si bez rozdielu každý nechal pre
seba.
Ich čin okrem záchrany miliónov Slovanov pred Heydrichovým tzv. „Konečným
riešením“ znamenal odvolanie podpisov Veľkej Británie a Francúzska pod
Mníchovskou zmluvou. Tento oficiálny akt bol prvým krokom pre povojnové
usporiadanie Európy a pre oficiálne uznanie vlády prezidenta Beneša v Anglicku.
Cesta naspäť bola kvôli nabitému programu venovaná hlavne oddychu, ale bolo
vidieť, že nikto zo zúčastnených neľutoval, že mal možnosť vidieť miesta, v ktorých
náš rodák Jozef Gabčík pomáhal tvoriť dejiny. Česť jeho pamiatke.

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach
Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20.
storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení miestnej železnice
Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Presídlila sa tu Vysoká
škola dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava. Preto sa v
Považskom múzeu v Žiline začala systematicky budovať zbierka exponátov z oblasti
histórie dopravy. Z dôvodu politických vplyvov v 80. rokoch i po roku 1 989 sa rozvoj
tejto oblasti utlmil, avšak myšlienka vybudovania múzea dopravy pretrvávala. Priamo
v Žiline totiž chýbali a zatiaľ stále chýbajú vhodné priestory pre múzejnú expozíciu
(uvažuje sa o sťahovaní rušňového depa v Žiline a vytvorenie múzejnej štvrte
prepájajúcej depo a hrad Budatín).
V roku 2009, počas 1 1 0. výročia trate Žilina – Rajec sa nám vnukla myšlienka
vybudovať múzeum dopravy v menšom rozsahu v budove zastávky Rajecké Teplice.
Budova sa už niekoľko rokov nepoužíva, ale je zrekonštruovaná a jej staničná hala je
ideálny priestor pre inštaláciu dopravných exponátov. Od roku 201 0 sme sa snažili
hľadať zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru.
Tie sa podarilo získať až tohto roku vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Po
získaní všetkých administratívnych povolení na zriadenie
múzea, bude múzeum slúžiť verejnosti. Návštevníci tu uvidia skutočnú tratmajsterskú
železničnú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti
ci ukážku historickej dopravnej kancelárie. Deti sa budú môcť zahrať s historickým
modelovým koľajiskom. Toto všetko bude dopĺňať množstvo dvojrozmerného
obrazového materiálu, ktorý napomôže návštevníkovi v kocke spoznať vývoj dopravy
na celom Slovensku. Pritom však nechceme zabúdať na naše regionálne špecifiká,
nakoľko mnoho získaných predmetov pochádza práve z miestnej železnice Žilina –
Rajec. Nebudú chýbať dobové uniformy, sprievodné slovo lektora a občas
sfunkčníme i niektoré staré stroje a zariadenia. Každoročne budú na trati Žilina –
Rajec premávať historické vlaky, tak ako sa to v roku 201 3 dialo už po 4. raz v rámci
podujatia Rajecká Anča. Ako je na Slovensku zvykom, žiadne dielo nevznikne bez
osobného nadšenia a obeti autorov myšlienky. A to aj v štátom dotovanej kultúrnej
inštitúcii. Chceme však poďakovať najmä všetkým, ktorí nám nezištne pomohli pri
realizácii múzea, a to nielen materiálne, ale aj jednoduchou podporou myšlienky. Ich
mená budú uvedené priamo v múzeu. Zároveň však chceme vysloviť žiadosť o
akúkoľvek ďalšiu podporu a oceníme záujem súkromných zberateľov darovať alebo
zapožičať nám ďalšie exponáty.
/ Príspevok pracovníkov Považského múzea v Žiline/

Foto z pootvorenia múzea 19. 10. 2013 Dňa 28. novembra

Trestné stíhanie vo veci vysychania stromov pred hotelom Veľká Fatra
bolo prerušené.
Dňa 28. novembra 2013 bolo mestu doručené uznesenie OR PZ v Žiline, ktorým
bolo prerušené trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania ochrany rastlín
a živočíchov podla § 305 Trestného zákona, lebo sa nepodarilo zistiť skutočnosti
oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe. V prípade pominutia
dôvodov prerušenia, teda v prípade zistenia páchateľa sa bude v trestnom stíhaní
pokračovať. Štátna ochrana prírody vyčíslila výšku spoločenskej ujmy ku dnu
25.6.2013, ku ktorej došlo poškodením 13 stromov, na 28 449,-EUR

Realizácia integrovaného informačného systému v Rajeckých Tepliciach
V polovici novembra bola dokončená realizácia 1 .etapy integrovaného informačného
systému v Rajeckých Tepliciach. Celkovo bolo inštalovaných 1 28 smerových tabúl,
ktoré označujú ulice a objekty v meste. Tieto tabule uľahčia orientáciu návštevníkom
mesta a kúpeľným hosťom. V decembri pribudla na námestí tzv. hovoriaca mapa,
ktorá popisuje zaujímavosti Rajeckých Teplíc, Poluvsia, Stránskeho a Kuneradu.
Návštevníci Rajeckých Teplíc sa tak po zadaní číselného kódu môžu dozvedieť v
anglickom a slovenskom jazyku o zaujímavostiach Rajeckých Teplíc. Zároveň
si môžu pomocou mobilného telefónu a aplikácie MobilCity stiahnuť informácie do
mobilu, poprípade sa pomocou tejto aplikácie nechať k danej zaujímavosti doviesť.
Začiatkom roka 201 4 pribudne na námestí ďalšia hovoriaca mapa, v ktorej budú
informácie o celej Rajeckej doline. Tieto zariadenia patria k najmodernejším v
cestovnom ruchu na Slovensku. Jedna z týchto máp, bude tiež vybavená displejom
na ktorom bude aktuálny čas, dátum a teplo. V ďalšej fáze bude realizované:
- vybudovanie, správa, údržba a modernizácia uličného mestského informačného
systému tabuľkového pre peších i motoristov,
- správa, údržba a modernizácia úradných tabuli mesta
- návrh a realizácia systému uličných informácií , najmä hovoriacich multi jazyčných
máp a systému QR kódov,
- vytvorenie mobilnej aplikácie MobilCity mesta tzv. appky pre všetky
najpoužívanejšie operačné systémy (iOS, android, Windows phone),
- návrh riešenia vnútorného informačného systému mestského úradu,
- vytvorenie softwaru umožňujúceho súčasné plnenie webstránky mesta, facebooku
mesta a mobilnej aplikácie mesta,
- správa majetku mesta, na ktorom sú alebo budú umiestňované zariadenia v zmysle
§ 71 , ods. 1 ,
písmeno c) zákon c.50/1 976 Zb.
- návrh technického riešenia WI FI zóny v meste
- jednotný reklamný systém v meste

Spoločenská kronika 18.10. 2013 - 12.12.2013
narodení:
Jakub Černanský 13. 11. 2013
Andrej Rostáš 14. 11. 2013
Matej Piala 17.11. 2013

Manželstvo uzavreli:
Tomáš Majerčík a Júlia Pakošová 18. 10. 2013
Michal Tkačin a Jana Šottníková 19. 10. 2013
Milan Lipka a Beáta Čičková 16. 11. 2013
Pavol Jasenovec a Jana Domanická 16.11.2013

Úmrtia:
Ján Frnka 21.10. 2013
Helena Smudová 4. 12. 2013

Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš . . .
Na námestí SNP v Rajeckých Tepliciach sa v piatok 6. decembra stretol Mikuláš s
našimi deťmi. Najskôr všetkých pozdravil, slávnostne rozsvietil vianočný stromček
a na radosť všetkých deti spolu s anjelom rozdali deťom balíčky. Blížiace sa Vianoce
bolo cítiť na každom kroku, na každej tvári. Sviatočnú atmosféru dotvárali
medovníčky, svietniky, vianočný punc a množstvo milých drobností, ktoré v
spolupráci s mestom pripravili Únia žien Slovenska, Občianske združenie Kultúra a
rôzny predajcovia. Sprievodnou akciou bola výstava prác detí z výtvarného
odboru ZUŠ, ktorá bola inštalovaná vo výstavnej sieni mesta. Za pomoc pri realizácii
akcie ďakujeme: OOCR Rajecká dolina, Súkromnej základnej umeleckej škole
Yamaha a Kofole a.s. . Tradičný poslovia – Mikuláš a anjel

