Rok 1995
Žilinský šachový zväz vyhodnocoval družstvá podľa bodových kritérií:
V kategórií dospelých získal ocenenie Ján BAKALÁR (Softip Rajecké Teplice), majster
okresu 95 a víťaz Kysuckého pohára 95. Úspešný je aj volejbalový klub SLOVAN SOFTIP
Rajecké Teplice, ktorý je na čele II. Slovenskej ligy mužov skupiny B. Realizačný tím tvorí
Jaroslav Bernát, Milan Vinka a Ján Bernát. Hráčsky káder je nasledovný: Ján Cíba - kapitán,
Miroslav Imrich, Tomáš Kubica, Jozef Kysela, František Ertel, Jakub Herkeľ, Marián Helej,
Jozef Chudý, Michal Lukačko, Braňo Čavojský, Vlado Gonda, Ivan Surový, Vlado Dikant,
Jaro Dobeš, Peter Holáň.
28. APRÍLA sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia víťazstva nad
fašizmom a oslobodenia Rajeckých Teplíc a Poluvsia. Zároveň sa konal dňa 29. apríla pietny
akt kladenia kytíc k hrobom padlých vojakov a partizánov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil
basketbalový zápas v telocvični ZŠ.
V tomto roku sa pokračovalo vo výstavbe ,,DOMU SMÚTKU´´,
- odvodnenie Lúčky, bol vybudovaný odvodňovací kanál so šachtou s vyústením do potoka
Bystrička,
- výstavba ČOV – kanalizačný zberač, kde bola rozpracovaná stavba v hodnote 3 337 tis. Sk.
Pri prestavbe sa vyskytli hlavne problémy s rástlym kameňom, ktorý robil stavbám najväčšie
ťažkosti pri pretlaku popod železnicu a s presakovaním spodných vôd z Rajčianky.
- dokončili sa posledné úpravy na garážach a požiarnickej garáži,
- oplotenie celého areálu, plynovú, vodovodnú prípojku a plynové kúrenie,
- rekonštrukcia chodníkov mohla byť realizovaná vo väčšom rozsahu tým, že sme získali
finančné prostriedky z ministerstva stavebníctva na technickú vybavenosť mesta.
Firma COMACO usporiadala dňa 24. 6. v našom meste tenisový Turnaj ,,BMV Cup“ spolu
s výstavou BMV.
V tomto roku sa realizovali výstavy autorov: Kovalík, Pelikán – maľba, kresba, grafika
a výstava sklárskej tvorby – KOVÁČIK.
V rámci Kultúrneho leta a Hodových slávností sa uskutočnila spoločná výstava umelcov
z Rajeckých Teplíc a okolia: KNAPEC: MAĽBA A KRESBA
PEKARA: REZBÁRSKE PRÁCE
ČLENKÝ DÚŽ: sa prezentovali ručnými prácami.
Poslednou výstavou bola výstava kresieb JAVORSKÝ-RÝPALA.
Koncom leta 1995 bol vyhradený nový priestor na stánkový predaj. Doteraz sa predávalo na
námestí pred Mestským úradom, čo nezodpovedalo estetickým požiadavkám. Nová plocha
medzi predajňou mäsa obchodného domu Budúcnosť a rodinným domom Ladislava
Súľovského bola pokrytá panelmi na spevnenie podkladu, presťahovala sa sem unimobunka,
doteraz umiestnená na parkovisku za hotelom Encián. Už predtým tu stál predajný stánok
s kvetmi sl. ANNY KASMANOVEJ, stánok so sezónnym predajom zmrzliny a unimobunka
PD Stránske s predajom poľnohospodárskych prebytkov

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 13. 10. 1995 usporiadal Mestský úrad posedenie
s dôchodcami Rajeckých Teplíc a Poluvsia.
Pri 99- dňovom a 3 tisíc kilometrov dlhom putovaní po Slovensku sa u nás v Rajeckých
Tepliciach dňa 10. 10. 1995 zastavil legendárny chodec Juraj PUCI a zapísal sa do pamätnej
knihy.
20. 11. 1995 zomrel MUDr. KAREL KRÍŽ, narodený v roku 1932 - dlhoročný miestny
stomatológ.
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých usporiadala dňa 23. 11.
1995 pre svojich členov katarínske posedenie v rekreačnom zariadení RELAX.
Koncom roka bola v parku pri Kúpeľnom dome, v budove bývalej cestovnej kancelárie – CIK
zriadená fotoslužba.
Už 15 rokov stružliká umelecký rezbár, 75r. majster JOZEF PEKARA z Rajeckých Teplíc
SLOVENSKÝ BETLEHEM. Počas vianočných sviatkov sa dožil svojej najvyššej pocty –
vysviacky zatiaľ ešte nedokončeného betlehemu v areáli pútnického kostola Narodenia Panny
Márie v Rajeckej Lesnej – Frivalde Jánom Chryzostomom kardinálom KORCOM.

