
2000 
 
Vážení spoluobčania,  
sme príslušníkmi generácie, ktorej osud dožičil precítiť a prežiť jedinečnú príležitosť. Príležitosť, 
ktorá sa človeku na jej životnej púti pritrafí len raz za tisíc rokov. Stali sme sa svedkami striedania 
roka s rokom, ktoré v onú slávnostnú chvíľu na ich predele otvorilo bránu do túžobne očakávaného 
a stále ešte magicky tajomného milénia. S ním spájame svoje nádeje na život v pokoji, na 
humanizáciu medziľudských vzťahov, na bohatší materiálny a plodnejší duchovný život. Boli to 
okamihy veľkej radosti v kruhu najbližších, chvíle malých a veľkých, ba i odvážnych predsavzatí, 
neopakovateľné momenty želaní, vinšov a blahoželaní všetkého najlepšieho najbližším, priateľom, 
spolupracovníkom a známym. K tejto slávnostnej atmosfére  nového roku 2000 chcem skromne 
prispieť aj ja tým, že Vám a Vašim rodinám z úprimného srdca želám pevné zdravie, osobné 
šťastie, lásku a porozumenie medzi najbližšími, úspechy v práci, dobré meno v podnikateľskom 
prostredí a uznanie priateľov a známych, medzi ktorými každý deň žijete.  
Prajem Vám, aby ste do nového jubilejného roka vykročili správnou nohou a rezkým krokom 
plným životnej energie, odhodlania splniť všetko, čo ste si pre nastávajúce obdobie predsavzali.  
 
                                                                                                                RNDr. Peter Dobeš 
                                                                                                                   primátor mesta 
 
 

HODINA DEŤOM 
 
V poslednej dobe sme často videli informačné spoty na televíznych obrazovkách, v ktorých známi 
herci prosili o finančnú pomoc pre deti z detských domovov.  
Do akcie Hodina deťom, kde sa priemerná hodinová mzda 55 Sk mohla poukázať na účet Nadácie 
pre deti Slovenska, sa zapojilo množstvo organizácií. Pracovníci Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach tiež prispeli na projekty, ktoré pomôžu deťom v núdzi sumou 1 027 Sk. 
 
 

Udalosti, stretnutia, aktivity Mestského úradu 
 

- stretnutie zástupcu prednostu Krajského úradu Ing. Kvačkaja a zástupcu prednostu Okresného 
úradu v Žiline Mgr. B. Babinca so starostami obcí Rajeckej doliny vo veci projektu regionálneho 
rozvoja ISPA – prerokovanie podmienok a možností financovania kanalizačného zberača 
- účasť primátora na slávnostnom koncerte v Dome umenia Fatra v Žiline k 10. výročiu novembra 
1989, ktorý sa konal pod záštitou prednostu Krajského úradu a za účasti bývalého prezidenta SR 
Michala Kováča 
- rokovanie s podpisom zmluvy o činnosti združenia Maltézska pomoc v sociálnej oblasti 
v Rajeckých Tepliciach 
- rokovanie s riaditeľkami MŠ v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí a riaditeľom ZŠ v Rajeckých 
Tepliciach o požiadavkách v rámci prípravy rozpočtu mesta na rok 2000 



- 2. seminár občianskeho  združenia Áno pre život s názvom Vyber si život venovaný problematike 
matkám v núdzi a psychologicko-sociálnym následkom potratu 
- pracovné rokovania v Sklených Tepliciach za účasti primátorov a starostov 23 kúpeľných miest 
Slovenska ohľadom založenia združenia Únie kúpeľných miest v rámci ZMOS-u. 
- pracovné stretnutie o Koncepcií reformy a decentralizácie a modernizácie modernej správy 
a o presune kompetencií na samosprávy od 1. 1. 2001 za účasti splnomocenstva vlády Viktora 
Nižňanského 
- príprava a odoslanie listov starostom v rámci rozvoja spolupráce s partnerskými mestami Moissac 
a Ax Les Thermes vo Francúzsku 
- Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s občianskym združením KULTÚRA zorganizovalo 
privítanie Mikuláša so sprievodnými podujatiami ako boli výstavy kresieb detí, výstavy fotografií 
detí z bývalej Juhoslávie, predajných vianočných trhov, divadelného detského predstavenia, 
vystúpenia speváckeho zboru Ladislav. Výťažok z predaj detských prác v hodnote 6 277 Sk 
obohatil konto na rekonštrukciu zničenej kosovskej školy 
- Senior klub zorganizoval predvianočné spoločenské posedenie za účasti primátora mesta 
- bol vypracovaný a predložený na schválenie do Mestského zastupiteľstva – Požiarny poriadok 
mesta a požiarno-poplachové smernice 
 

 

Očami detí 
 
V Rajeckej doline je malé mestečko Rajecké Teplice. I malé mestečko môže pomôcť deťom. Konali 
sa tam vianočné trhy v Mestskom úrade. Zapojili sa aj žiaci zo základnej školy v Rajeckých 
Tepliciach. Na výrobkoch si dali záležať, a preto sa dobre predávali. Deti sa naozaj usilovali, 
použili rôzny materiál. Vytvorili pekné a zaujímavé predmety. Dali sa použiť ako darčeky alebo 
rôzne dekorácie.  
Výťažok bol poslaný na dobročinné účely deťom do Kosova. Všetky deti predsa potrebujú lásku. 
Hreje nás pri srdiečku, že sme im mohli pomôcť, aby sa mali lepšie.   
 
                                                                                                L. Baránková a I. Krajčiová, 6. A 
 
Počas vianočných trhov sa získalo predajom drobných detských výrobkov 6 000 Sk, ktoré podporili 
rekonštrukciu zničenej školy v Juhoslávií. Vďaka všetkým, ktorí podporili myšlienku solidarity 
a humanizmu. 
 
 

Úprava toku Rajčianky 
 
Dňa 24. 2. 2000 sa prejednal problém úpravy toku Rajčianky na odbore životného prostredia 
Okresného úradu v Žiline. Po vydaní územného rozhodnutia sa bude táto úprava dotýkať dolného 
toku úseku od Riečnej ulice po križovatku s napojením sa na ulicu J. Gabčíka. Projekt bol 
vypracovaný po povodni v roku 1998, ale pre nedostatok finančných prostriedkov sa začne 
s realizáciou úpravy toku až v tomto roku. Povodie Váhu Piešťany, š. p. plánuje ukončenie stavby 
o 2 roky. Úprava dna a brehu Rajčianky je naprojektovaná na 50 ročnú vodu. Tým sa zníži riziko 



vyliatia povodňovej vlny. Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach ďakuje všetkým majiteľom 
pozemkov i Urbariátu Stránske  za súhlasné stanoviská na úpravu toku.  
Pri tomto zásahu sa zaberie i časť súkromnej plochy a po realizácií sa tento priestor vyplatí 
majiteľom podľa geometrického plánu skutočného vyhotovenia stavby.  
 
 

Udalosti, stretnutia, aktivity Mestského úradu 
 
- pracovné stretnutie starostov a primátorov okresu Žilina s predstaviteľmi Okresného úradu Žilina 
v Tepličke nad Váhom 
- pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva práce a sociálnych vecí Edit Bauer za 
účasti zástupcu prednostu OÚ Mgr. B. Babinca v rámci výjazdového pracovného rokovania vlády- 
prijatie primátorom mesta 
- pracovné stretnutie Záujmového združenia kúpeľných miest a obcí v rámci ZMOS 
v Trenčianskych Tepliciach za účelom prejednania koordinácie a spolupráce samospráv s kúpeľným 
charakterom 
- rokovanie s riaditeľom Domu techniky v Žiline – účasť na výstave Expotour v Žiline v spolupráci 
so slovenskými liečebnými kúpeľmi, a. s. Rajecké Teplice 
-rokovanie na pôde MZ SR s Inšpektorátom kúpeľov a žriediel vo veci správcovstva termálnych 
vôd 
- pracovné stretnutie s predstaviteľmi SEVAK š. p. v rámci užšieho prípravného výboru vo veci 
ďalšieho postupu realizácie výstavby kanalizačného zberača.  
- účasť primátora mesta na výročnej členskej schôdzi Dobrovoľného požiarnického zboru 
v Rajeckých Tepliciach 
- rokovanie s riaditeľom ZDŚ vo veci ďalšieho postupu večerného upratovanie telocvične. 
- účasť na výročnej členskej schôdzi Zväzu zdravotne postihnutých v Rajeckých Tepliciach 
- účasť na pracovnom rokovaní o decentralizácií a modernizácií verejnej správy v Bratislave na 
pozvanie predsedu ZMOS – M. Sýkoru 
- rokovanie so zástupcami ISDN o riešení projektu regionálneho informačného systému – 
predstavenie pilotného projektu 
- zasadanie regionálneho združenia ZMOS Rajeckej doliny v Konskej 
 
 

Fašiangy so Senior klubom 

 

Februárový dátum s magickou 13 priniesol do priestorov vstupnej haly Mestského úradu 
v Rajeckých Tepliciach dobrú náladu, spev, tanec a množstvo vekom blízkych ľudí, ktorí sa po 
tomto príjemnom popoludní stali ešte bližšími. Na pozvanie predsedníctva Senior klubu 
v Rajeckých Tepliciach prišli seniori z Rajca, Žilina i obyvatelia rajeckého Domova vďaky. 
V zastúpení primátora mesta všetkých srdečne privítal prednosta Mestského úradu Ing. Pažický. 
Všetci spoločne oslávili veselé fašiangové obdobie za tónov 4-člennej hudobnej skupiny z Klubu 
dôchodcov z Rajca. Potvrdili svoj záujem o život, priateľské kontakty i humor.  
Veríme, že toto bolo prvé zo série vydarených stretnutí vekom skôr narodených, ale duchom 
mladých ľudí z Rajeckých Teplíc a okolia. 



Za výbornú organizáciu patrí vďaka vedeniu Senior klubu, viacerých ochotných pomocníkom 
a členom klubu a tiež sponzorom Pavlovi Srvčkovi, Jánovi Martiniakovi a Alanovi Jakischovi. 

 
 

Začiatok regulácie Rajčianky 
 
Pod názvom stavby Rajecké Teplice – Poluvsie, úprava Rajčianky, s predpokladaným začatím 
stavby jún 2000 a ukončením v decembri 2001, sa pripravil projekt úpravy brehov vodného toku. 
Územné rozhodnutie je právoplatné a prebehlo aj vodo-právne konanie. Výsledkom bude vydanie 
stavebného povolenia. Regulácia Rajčianky rieši ochranu intravilánu pred povodňami tak, že tok 
bude pripravený na 50 ročnú vodu s rezervou 20 cm nad, čo odpovedá129 m3 . s-1. Investorom je 
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZPV Piešťany. Stavba je investovaná z pôžičky 
sociálneho fondu Rady Európy v Paríži na protipovodňové úpravy tokov.  
Ďakujeme okresnému úradu v Žiline i občanom, ktorých sa to týka, za aktívny prístup počas 
jednotlivých konaní.  
 

 

Rekonštrukcia kúpeľného domu 
 
V roku 1997 postihla Rajecké Teplice ničivá povodeň. V tom istom roku sa začalo s náročnou 
rekonštrukciou a modernizáciou kúpeľného domu. K zmenám dochádza od suterénu až po strechu 
(rozširovanie ubytovacích kapacít, komplexná koncepčná rekonštrukcia, balneoterapie). 
Z dvoch pôvodných piscínových bazénov (mužského a ženského) bude liečebný bazén s 38° C 
teplou hydrouhličitano-vápenatohorečnatou liečivou vodou. V zadnej časti prístavby KD pribudne 
rehabilitačný bazén s mnohými vodnými atrakciami, v ktorom bude teplota vody 30°C. 
Rehabilitačný bazén bude slúžiť na rehabilitačné cvičenia, rehabilitačné plávanie a aqua – fitness. 
Atrakcio kúpeľov bude tzv. „Saunový svet“, kde sa budú nachádzať sauny: bylinková inhalačná 
sauna, soľná inhalačná parná sauna, arabská parná sauna, rímske tepidárium a fínska sauna. Pre 
pohodlie a komfort pacientov po dokončení KD budú všetky liečebné procedúry podávané pod 
jednou strechou. Na to bude slúžiť dokonale prepracované a koncepčne zladené oddelenie 
balneoterapie. V roku 1999 medzi kúpaliskom a budovou vedenia akciovej spoločnosti Slovenské 
liečebné kúpele začalo vyrastať nové športové centrum, ktoré bude tvoriť športová hala a vonkajšie 
tenisové kurty. V športovej hale budú tri tenisové kurty s hľadiskom, tri squashové ihriská, šesť 
bowlingových dráh, reštaurácia a zábavné centrum pre deti. Vonkajší športový areál bude tvoriť 
sedem tenisových kurtov – 6 antukových kurtov a 1 s umelým povrchom. 
 

 

Udalosti, stretnutia, aktivity Mestského úradu 
 
- rokovanie s MUDr. Trégerovou vo veci prenájmu zubnej ambulancie v Zdravotnom stredisku 
- rokovanie regionálneho združenia ZMOS Rajeckej doliny v Konskej 
- účasť na výročnej schôdzi Dobrovoľného požiarneho zboru v Rajeckých Tepliciach 



- účasť mesta na medzinárodnej výstave cestovného ruchu Expotour 2000 v Žiline v spolupráci so 
Slovenskými liečebnými kúpeľmi Rajecké Teplice, a. s. 
- účasť primátora mesta na schôdzi ZO Únie žien 
- účasť primátora mesta na mimoriadnom valnom zhromaždení SLK Rajecké Teplice, a. s. vo veci 
zmeny stanov SLK 
- účasť na výročnej schôdzi dobrovoľného požiarneho zboru v Poluvsí  
- rokovanie s firmou BCI Slovakia, ktorá poskytuje úver budúcemu majiteľovi Motelu u Marcela 
- účasť na dozornej rade a schôdzi členov Združenia skládky odpadu Rajeckého regiónu na MsÚ 
v Rajci 
- porada vo veci jarného upratovania a zberu šrotu 
- rokovanie s firmou CPC Consulting Bratislava vo veci získania finančných prostriedkov z fondu  
PHARE na pokračovanie stavby kanalizačného zberača  
- účasť na oslave Dňa učiteľov na pozvanie riaditeľa ZŠ 
- účasť na 10. sneme ZMOS v Bratislave 
- prijatie starostu z obce Dolní Benešov, okres Opava, rokovanie s primátorom a so zástupcami 
kultúrnej sféry o spolupráci v oblasti kultúry, športu, školstva, cestovného ruchu, Dohoda 
o spolupráci  
- slávnostná vernisáž výstavy umeleckej knižnej väzby vo výstavnej sieni MsÚ 
- na pozvanie starostu Wilamowic, Poľsko, návšteva kultúrnych slávností Wilamowicke Smiergusty 
- rokovanie so SEVAK-om š. p. Žilina vo veci návrhu zmluvy o realizácií kanalizačného zberača 
Poluvsie – Lietavská Lúčka 
- príprava ekologických podujatí ku Dňu ZEME pre deti a mládež  
- účasť primátora na seminári ku koncepcií decentralizácie a modernizácie verejnej správy v zmysle 
uznesenia vlády SR 4. 230 zo dňa 11. 4. 2000 
- organizácia výsadby zelene v kvetináčoch na námestí  
- čistenie mestských komunikácií 
- zabezpečenie umývania miestnych komunikácií v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí v spolupráci 
s Dobrovoľným požiarnym zborom 
 

 

10. jubilejný snem Združenia miest a obcí Slovenska 

 

Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. 4. 2000 v Bratislave v Istropolise. Za 10 rokov činností 
sa rozrástla členská základňa. Dnes má ZMOS asi 2 700 členov, čo je asi 95 % všetkých obcí 
a miest. Jubilejný 10. snem sa konal v období, kedy bola schválená koncepcia decentralizácie 
a modernizácie verejnej správy na úrovni vlády SR.  
 

 
7. apríl – Deň narcisov 

 

ZO Únie žien Slovenska v Rajeckých Tepliciach zaradila tento rok „Deň narcisov“ do svojho plánu 
činnosti. Jej členky 7. apríla vyzbierali do pokladničiek Ligy proti rakovine sumu 10 600 Sk (z toho 
má ZŠ 2 065 Sk). Pri zdobení žltým kvetom narcisu sme vyjadrili spolupatričnosť so všetkými, 



ktorí trpia. Tento deň sme sa zamýšľali nad celosvetovým problémom, ktorý sa volá rakovina. Bola 
to aj príležitosť na úvahu, či robíme dosť aj pre svoje vlastné zdravie.  
Dobrovoľným príspevkom do pokladničky každý prispel na prevenciu, liečbu a výskum 
onkologických ochorení. Sme radi, že toľko ľudí pochopilo význam tohto humánneho podujatia. 
Zatiaľ sa presne nevie prečo na Slovensku ochorie ročne asi 20 000 ľudí na rakovinu. Vieme však,  
 
 
že potrebujú pomoc. A tú sme v Deň narcisov v rámci svojich možností poskytli.  
Ďakujeme Vám.                                                               
                                                                                                              V. Vitková, ZO ÚŽS 

 
 

Udalosti, stretnutia, aktivity 
 
- účasť primátora  na valnom zhromaždení SLK. a. s. Rajecké Teplice 
- školenie pracovníkov MsÚ o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, školenie 
vodičov 
- účasť primátora na výročnej členskej schôdzi Senior klubu  
- prijatie primátora mesta Dolní Benešov, umiestnenie karavanu  mesta Dolní Benešov 
v Autocampingu Slnečné skaly počas letnej sezóny 
- Medzinárodný deň detí – súťažno-zábavné popoludnie organizované MsÚ 
- prijatie účastníkov Regionálneho združenia ZMOS Horná Nitra, starostovia a primátori boli prijatí 
na pôde Mestského úradu v obradnej sieni  
- účasť na valnom zhromaždení združenia Euroregión – Beskydy v Starej radnici v Žiline 
- návšteva a jednania s primátorom a pracovníkmi MsÚ z holandského mesta Epe, podpis rámcovej 
dohody o spolupráci  
- účasť na slávnostnom otvorení medzinárodného seminára Ministerstva dopravy a spojov 
Eurokombi 2000 vo veľkej sále MsÚ 
- primátor mesta prijal obchodných radcov slovenských veľvyslancov z celého sveta na prezentácií 
Slovenských liečebných kúpeľov, a. s. Rajecké Teplice vo veľkej sále MsÚ 
- rokovanie so zástupcami firmy Dopravné stavby o ďalšom postupe rekonštrukcie ulice 
Osloboditeľov  
 
 

Úspešná reprezentácia vo svete 
 
5. ročník svetovej abilympiády sa konal v Prahe 13. – 19. augusta 2000. Členovia zväzov telesne 
postihnutých z 34 krajín sveta sa zišli, aby súťažili v zručnosti a šikovnosti. Zo Slovenska prišlo do 
Prahy 17 jednotlivcov a podarilo sa im po prvýkrát v histórií získať medaily. Zlatú si odnáša 
najšikovnejšia výšivkárka, striebornú získalo slovenské hlinené modelovanie a 3 bronzové boli 
udelené za disciplínu ručné pletenie, maľovanie kraslíc a sústruženie dreva. V tomto obore Rajecké 
Teplice veľmi úspešne reprezentoval Milan Kianička.  
Srdečne blahoželáme! 



Mesto finančne podporilo aj 5. ročník slovenskej abilympiády v roku 1999.  
Táto zvláštna abilympiáda telesne postihnutých sa koná každých 4 - 5 rokov a nasledujúca sa 
uskutoční v roku 2003 v Indii. Súťažiaci sa už dnes na tento sviatok tešia.  
 
 

 
 

Ako hlasovali Rajecké Teplice na referende 11. 11. 2000 
 
Mesto Rajecké Teplice malo počas referenda otvorené 2 okrsky.  
 
V okrsku č. 1 pre Rajecké Teplice boli výsledky takéto: 

- počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamov na hlasovanie   1 660 
- počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky                            618 
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                                  618 
- počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                                   604 
- počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov                                                 14 
- účasť oprávnených voličov                                                                                    37,2 % 
 
V okrsku č. 2 pre miestnosť Poluvsie boli výsledky takéto: 

- počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie       431  
- počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky                           234 
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                                  234 
- počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                                   233 
- počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov                                                   1 
- účasť oprávnených voličov                                                                                    54,3 %  
 
 

Udalosti, stretnutia, aktivity 

 
- slávnostné stretnutie primátora s dôchodcami v Mesiaci úcty k starším 
- príprava a realizácia referenda 
- správcom Kultúrneho domu v Poluvsí sa stal od 1. 11. 2000 Alexander Vdovičík 
- skládka odpadu Rajeckého regiónu – účasť na kolaudácií oporného  múru na zabezpečenie 
skládky v Šuji 
- pracovné stretnutie Senior klubov z Dolního Benešova a Rajeckých Teplíc, nadviazanie 
spolupráce v konkrétnych projektoch 
- účasť primátora na seminári Legislatívne a finančné podmienky vstupu SR do Európskej únie 
v oblasti životného prostredia 
- účasť primátora na vernisáži výstavy Slovenskej sporiteľne v galérií KLASIK 
- účasť primátora na seminári k sčítaniu obyvateľov poriadanom Okresným úradom v Žiline 
- rokovania s francúzskou delegáciou pôsobiacou v oblasti cestovného ruchu, stretnutie poriadané 
slovenských veľvyslanectvom vo Francúzsku 



- rokovanie s predsedom Dobrovoľného požiarneho zboru o návrhoch požiarnikov na príspevok 
v rozpočte na rok 2001 
- účasť primátora mesta na seminári odboru regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov 
Krajského úradu v Žiline k projektom cezhraničnej spolupráce PHARE 
- oslovenie materských  škôl a Základnej školy k rozpočtu na rok 2001 
- návšteva delegácie z fínskeho mesta Kemi – pracovníkov školstva a sociálneho vzdelávania 
sprevádzal poslanec M. Polenčík 
- účasť na stretnutí zástupcov samosprávy a politikov zodpovedných za spoločnosť pri príležitosti 
Jubilejného roku 2000 v rámci farnosti Konská 
- rokovanie so SEZ š. p. Žilina vo veci rozšírenia elektrickej rozvodnej siete 

 

Rozšírenie cintorína v Poluvsí 
 
Mesto Rajecké Teplice v rámci rozpočtového roku 2000 si naplánovalo viacero investičných akcií. 
Medzi takéto akcie patrí i rozšírenie cintorína v Poluvsí. V roku 1999 sa pripravil geometrický plán  
a všetky potrebné úkony, ktoré predchádzajú stavbe. Napriek tomu, že sa na stavbe vykonali 
rozsiahle terénne úpravy, bolo ešte potrebné svah v jeho dolnej časti stabilizovať oporným múrom. 
Oddelenie technických služieb pod vedením pána Štefana Pagáča na stavbe preinvestovalo v tomto 
roku 400 000 Sk. Od jesene sa na týchto prácach podieľajú aj pracovníci verejnoprospešných prác. 
Ich práca tak zostane viditeľná aj pre ďalšie generácie. Za tieto financie sa doteraz podarilo 
zrealizovať:  
- zemné práce na prístupovej komunikácií, vysýpanie komunikácie makadamom 
- dovoz ornice z miesta plánovanej výstavby ČOV a založenie trávnatého porastu na novej ploche 
cintorína 
- výstavba oporného múru v dĺžke 65 m 
- oplotenie rozšírenej časti cintorína 
- výroba a osadenie cestných obratníkov v dĺžke 130 m po okrajoch prístupovej komunikácie 
- v najbližšom období je naplánované položenie živičného koberca na prístupovej komunikácie 
 

 

Mikuláš v Rajeckých Tepliciach 
 
V stredu 6. 12. sa deti v Rajeckých Tepliciach potešili stretnutím so sv. Mikulášom 
i s rozprávkovými postavičkami Kubka a Maťka v podaní členov divadielka z Kamennej Poruby. 
Koladami a vianočnými melódiami sa predstavili deti zo Základnej umeleckej školy Ladislava 
Árvaya zo Žiliny. 
Sponzorsky prispel na drobné sladkosti pán Ladislav Tomaník. 
 
Srdečná vďaka.  
 
 
 


