2003
Výsledky komunálnych volieb v meste Rajecké Teplice

Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby primátora mesta
Účasť na voľbách

2 090
1 438
1 438
1 380
1 413
68,8%

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov pre voľbu primátora mesta
Peter Dobeš
738
Jaroslav Maršala
449
Ján Mosor
214
Valent Prieložný
12

Kandidáti zvolení za poslancov
Volebný obvod č. 1
Štefan Stehlík
Ján Bernát
Alexander Sopko
Ján Mosor

244
228
202
185

Volebný obvod č. 2
Ladislav Šálek
Mária Rostášová
Milan Gramblička

203
184
154

Volebný obvod č. 3
Jozef Knapec
Ján Majerský

127
103

Náhradníci podľa volebných obvodov – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
Volebný obvod č. 1
Katarína Pialová
Drahomíra Pagáčová
Henrieta Melišová
Janka Harťanská
Ladislav Grochal
Alena Kožehubová
Libor Knapec
Ján Prieložný
Jaroslav Bernát
Jozef Chamaj
Rudolf Hodás

179
179
167
142
130
127
117
108
107
100
39

Volebný obvod č. 2
Andrej Czán
126
Juraj Portašík
114
Marián Kolenčík
111
Peter Kráľ
100
Ján Záň
100
Martin Czán
92
Jozef Kasman
90
Stanislav Čišecký
87
Miroslav Funtík
86
Jozefa Kenderová
68
Volebný obvod č. 3
Miroslav Katrena
Jozef Hoskovec
Iveta Pialová
Jaroslav Jančík
Ján Jankech
Jaroslav Jarina
Pavol Hucík
Nadežda Dubovcová

71
58
46
22
20
14
8
8

Na morskom pobreží vyplavené po búrke zomierali tisíce morských hviezdic. Ľudia tu stáli,
pozerali sa, ale nik nepohol ani prstom. Malý chlapec sa zrazu vyzul a rozbehol sa na pobrežie.
Začal zbierať hviezdice a nosil ich do vody. Jeden muž naňho zavolal: “Sú ich tu tisíce, nezachrániš
všetky. Je to zbytočné. To sa stáva, nemôžeš zmeniť veci sveta. Chlapec sa usmial, zdvihol ďalšiu
hviezdicu a hodil ju do mora. „ Pre túto hviezdicu som veci zmenil. Muž stíchol, po chvíli sa vyzul
a začal chlapcovi pomáhať odnášať hviezdice do vody. O pár minút sa k nim začali pridávať ďalší

a ďalší. A tak sa podarilo zachrániť tisíce morských hviezdic. Na zmenu vecí okolo nás by stačilo,
keby niekto, hoci aj malý, mal odvahu začať. Prajem Vám, vážení občania, odvahu v živote, pevné
zdravie, pokoj a šťastie v roku 2003.
RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta

Udalosti, aktivity, stretnutia
- rokovanie o zabezpečení akcie Program rozvoja vodárenstva a kanalizácií v regióne Horné
Považie
- rokovanie na VÚC Žilinského samosprávneho kraja vo veci rajeckej železničnej trate
- zasadanie dozornej rady Skládky odpadu rajeckého regiónu
- prijatie nového starostu spriateleného mesta Doní Benešov Dr. Kosku
- rokovanie s novým výborom TJ Tatran Rajecké Teplice
- zasadnutie regionálneho združenia ZMOS Rajecká dolina
- rokovanie o vytvorení spoločnej úradovne vo veciach stavebného poriadku a sociálnej sféry pre
obce Kunerad, Konská, Kamenná Poruba, Stránske a Rajecké Teplice
- rokovanie s členmi Regionálneho združenia cestovného ruchu Rajecká dolina
- pracovné porady s riaditeľom ZŠ a riaditeľkami MKŠ
- preberanie agendy v oblasti stavebného úradu a sociálnych vecí na úseku opatrovateľských služieb
z Okresného úradu v Žilina
- zasadnutie mestskej rady
- 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
- priebežné rokovania s vedením SLK, a. s. Rajecké Teplice vo veciach rozvojových programov
v meste
- rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest vo veci dokončenia odklonu dopravy
v Rajeckých Tepliciach

Činnosť športového krúžku pri OZ Kultúra v roku 2002
V roku 2002 pokračoval v práci Športový krúžok pri Občianskom združení Kultúra Rajecké Teplice
pod vedením trénera Ing. Michala Vyšňu. Činnosť krúžku bola zameraná na individuálne
vytrvalostné športy, a to najmä na cestnú a horskú cyklistiku, cestný a cezpoľný beh. Tréningov sa
pravidelne zúčastňovalo 10 až 12 detí vo veku 12 až 14 rokov, všetko žiaci ZŠ Rajecké Teplice.
V ZŠ boli vytvorené výborné podmienky na činnosť krúžku v telocvični a na školskom hrisku. Cez
víkendy a v lete tréningy prebiehali vo voľnej prírode v bližšom aj vzdialenejšom okolí Rajeckých
Teplíc. Počas prázdnin vo februári boli deti na sústredení na chate v chatovej oblasti Pod
Jedľovinou pri Varíne.
Po náročnej všestrannej príprave a absolvovaní komplexnej lekárskej prehliadky na odd.
telovýchovného lekárstva v Žiline sa najlepší členovia krúžku zúčastňovali pravidelne na
jednotlivých podujatiach celoročných súťaží, a to na Mestskej bežeckej lige v Žiline, Žilinskej
cyklistickej lige, celoštátnom Slovenskom pohári v cestovnej cyklistike, Slovenskom pohári

v horskej cyklistike, celoštátnej Kritérijnej lige v cestnej cyklistike a ďalších jednorazových
bežeckých a cyklistických pretekov. Členovia krúžku Matej Vyšňa a Michal Hazucha
reprezentovali ZŠ Rajecké Teplice na medzinárodnej olympiáde mládeže KALOKAGATIA
v Trnave, kde v celkovom poradí skončili na 11. resp. 21. mieste. M. Vyšňa ako člen
reprezentačného družstva SR v kategórii dorast obsadil na medzinárodných etapových Pretekoch
mieru mládeže v Poľsku a Nemecku celkové 7. miesto (najlepší zo SR).

Vzácna návšteva
Dňa 19. marca 2003 navštívil Rajecká Teplice mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA
Ronald Weiser.
Po slávnostnom prijatí primátorom mesta sa pán veľvyslanec oboznámil s históriou i rozvojovými
zámermi mesta. Vyjadril nádej, že vstupom SR do NATO a EÚ vzrastú i šance a príležitosti našich
miest na príchod investorov z USA. Jeho návštevu v našom meste bude pripomínať i podpis
v Pamätnej knihe mesta.

Udalosti, stretnutia, aktivity
- zasadnutie Euroregión Bile – Biele Karpaty, Euroregión Beskydy zastupoval primátor mesta Peter
Dobeš
- rokovanie s oddelením cudzineckej polície a pasovej služby vo veci pobytu turistov zo zahraničia
- návšteva veľvyslanca USA Ronalda Weisera v Rajeckých Tepliciach
- účasť primátora mesta na oslave Dňa učiteľov
- zasadnutie Mestskej rady a mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutie s predstaviteľmi Hydroprojekt Brno, a. s. – získanie a spracovanie podkladov
pre projektovú dokumentáciu na pokračovanie stavby odkanalizovania Rajeckých Teplíc
a priľahlých obcí na základe finančného memoranda z fondu ISPA
- účasť na pracovnej porade SEVAK š. p. Žilina vo veci podpísaného finančného memoranda
v Bruseli pre odkanalizovanie Rajeckej a Terchovskej doliny
- rokovanie s predstaviteľmi Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo veci finančných
zdrojov pre oblasť cestovného ruchu
- rokovanie s Doprastavom vo veci pokračovania stavebných prác obchvatu Rajeckých Teplíc
- účasť primátora mesta na sneme ZMOS-u v Bratislave
- seminár o predvstupových fondoch EÚ pod záštitou poslanca NR SR Ing. Juraja Blanára
a primátora mesta Petra Dobeša
- slávnostné uvedenie propagačného materiálu Rajecká dolina vydaného Regionálnym združením
cestovného ruchu Rajecká dolina
- rokovanie ZŠ vo veci krytia nákladov na prevádzku školy
- rokovanie s odborovou organizáciou pracovníkov školstva vo veci kolektívnej zmluvy
- podpora projektu SLK a. s. pre získanie grantu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na vydanie
turistického sprievodcu Vitajte v Rajeckej doline a projektu pre spracovanie mapy cykloturistických
trás

- účasť primátora mesta na porade Okresného úradu v Žiline o financovaní školských zariadení
v roku 2003
- rokovanie s vedením kúpeľov o zľave pre dôchodcov – občanov mesta Rajecké Teplice pri
využívaní termálneho bazénu
- zasadnutie okrskových volebných komisií pre referendum o vstupe do EÚ
- rokovanie s generálnym riaditeľom SSC vo veci dokončenia preložky 1/64 v Rajeckých
Tepliciach
- účasť primátora mesta na valnom zhromaždení PKB
- účasť primátora mesta na porade Okresného úradu v Žiline k referendu o vstupe do EÚ
- rokovanie s riaditeľom odboru poriadkovej polície OR PZ v Žiline a riaditeľom OOPZ v Rajci
o bezpečnostnej situácii v Rajeckých Tepliciach

Fond ISPA podporí veľkú investíciu
V novembri 2002 bolo podpísané finančné memorandum v Bruseli pre projekt odkanalizovania
Rajeckej a Terchovskej doliny a intenzifikáciu ČOV Hričov. Ide o veľký projekt v oblasti životného
prostredia v hodnote okolo 24 miliónov EURO. Práve preto obce a mestá zúčastnené v projekte
spolupracujú so SEVAKom š. p. Žilina a Hydroprojektom, a. s. Brno pri príprave podkladov pre
realizáciu projektu. výstavba kanalizačného zberača prinesie výraznú ekologizáciu prostredia
a vytvorí podmienky na investičnú výstavbu pre občanov i podnikateľov celého regiónu
i kúpeľného mesta Rajecké Teplice, v úzkom prepojení na podmienky EÚ. V tomto spočíva hlavný
prínos finančných prostriedkov. Termín začiatku výstavby je október 2004 a termín ukončenia je
v roku 2007. Počas nasledujúcich 6 mesiacov bude potrebné získať všetky podklady pre vydanie
územných rozhodnutí a stavebných povolení, získať povolenia vstupu na pozemky, geodetické
zamerania jednotlivých trás a iné dokumenty. Vzhľadom na náročnosť projektu si táto fáza
vyžaduje veľmi dobrú spoluprácu a súčinnosť zapojených obcí regiónu i všetkých
zainteresovaných.

Odkanalizovanie Rajeckej doliny aj cez kúpeľný park
Rokovanie v tejto veci sa uskutočnilo v apríli na MsÚ za účasti primátora mesta, prezidenta SLK, a.
s. Zdena Miškolciho a jeho zástupcov pre technickú činnosť, riaditeľa Inšpektorátu kúpeľov
a žriediel MZ SR prof. RNDr. Ladislava Meliorisa DrSc., zástupcov projekcie firmy Prozis,
riaditeľa SEVAK š. p. závod Žilina a poslanca MsZ Ing. Majerského. Na stretnutí prerokovali
technický postup pre realizáciu kanalizačného zberača v úseku cez kúpeľný park v nadväznosti na
napojenie na kanalizačný zberač Ul. OSLOBODITEĽOV – RIEČNA – RAJECKÁ CESTA.

Životné jubileum 100 rokov
Dňa 16. mája 2003 sa dožil p. Ján Michálek z Rajeckých Teplíc významného životného jubilea
100 rokov.

Pri tejto vzácnej príležitosti ho navštívil a v kruhu jeho rodiny mu zablahoželal primátor mesta
RNDr. Peter Dobeš s matrikárkou p. Knapcovou.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Nová farnosť Rajecké Teplice
Nový farský úrad posvätil a novú farnosť zriadil J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec. Nitriansky
biskup svojím dekrétom podpísaným v Nitre dňa 24. 5. 2003. Farský úrad so sídlom v Rajeckých
Tepliciach spravuje i filiálne obce. Stránske a Poluvsie. Rajecko-teplickým farárom sa stal od 1. 7.
2003 vdp. dekan Jozef Šurab. Nápomocný mu bude vdp. kaplán Peter Michal.

Úspešný projekt
Mesto Rajecké Teplice bolo úspešné v získaní grantu na projekt „Vitajte v Rajeckej doline“.
Projekt finančne podporila v sume 230 000 Sk SLOVENSKÁ agentúra pre cestovný ruch Banská
Bystrica.

Kanalizačný zberač Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice buduje od roku 1914 etapovým riešením „Kanalizačný zberač Rajecké
Teplice“.
Celý projekt koordinovalo a zabezpečovalo mesto s bývalým SEVAKom š. p. Žilina. Medzičasom
sa z tohto štátneho podniku stala Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Žilina (SVS) so
100% účasťou štátu. Koncom minulého roka bolo podpísané finančné memorandum z Európskej
komisie na financovanie odkanalizovania Rajeckej doliny a Terchovskej doliny. Na pracovných
rokovaniach bol návrh SVS, a. s. Žilina, aby mesto Rajecké Teplice existujúcu kanalizáciu dalo do
nájmu, ktorá je v súčasnosti ako jednotná a v budúcnosti by bola využitá len ako splašková
kanalizácia. Dňa 26. 6. 2003 bolo pracovné stretnutie na MsÚ v Rajeckých Tepliciach, kde boli za
prítomnosti generálneho riaditeľa SVS, a. s. Žilina prerokované dve alternatívy získania kanalizácie
do SVS, a. s. Žilina.
Ako 1. alternatíva, ktorú predložila SVS, a. s. Žilina, bol prenájom jestvujúcej kanalizácie za
symbolickú cenu – mestské zastupiteľstvo tento návrh zamietlo.
Ako 2. alternatíva, ktorú predložilo Mesto Rajecké Teplice, bol predaj jestvujúcej kanalizácie za
reálnu cenu podľa vynaložených nákladov. Tento návrh SVS, a. s. Žilina neprijala.
Návrh mesta Rajecké Teplice je, aby SVS, a. s. Žilina vybudovala splaškovú kanalizáciu a mesto
v ďalších etapách dobuduje existujúcu kanalizačnú sieť, ktorá bude slúžiť ako dažďová kanalizácia.
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktoré odporúča SVS, a. s. Žilina, vybudovať
súbežne s jestvujúcim kanalizačným zberačom novú splaškovú kanalizáciu. V súčasnej dobe SVS, .
s. Žilina podala žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na objekt:
3. stavba odkanalizovanie Rajeckej doliny v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

Poďakovanie
Primátor mesta ďakuje:
- poslancovi MsZ za miestnu časť Poluvsie Ing. Jánovi Majerskému za farebnú tlačiareň, ktorú
daroval Mestskej knižnici
- p. Kataríne Czánovej a p. Jánovi Kristiánovi za knižné dary pre Mestskú knižnicu

Udalosti, stretnutia, aktivity
- zasadanie Mestskej rady
- pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SSC Ing. Faktorom vo veci preložky štátnej cesty
1/64 v Rajeckých Tepliciach
- zasadanie Mestského zastupiteľstva
- oslava Dňa matiek
- gratulácia mesta k storočnici p. Michálka
- sutobusový zájazd na športový deň detí ZŠ Rajecké Teplice do Dolního Benešova – oslava MDD
- dni Európskej únie v Rajeckých Tepliciach
- zasadanie Fóra života – občianske združenie
- pracovné stretnutie vo veci rekonštrukcie tržnice
- zahájenie Kultúrneho leta 2003
- Hodové slávnosti v Rajeckých Tepliciach so sprievodnými kultúrnymi podujatiami
- úprava plochy za zdravotným strediskom
- vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže na námestí
- prijatie primátora holandského mesta Epe
- rokovanie s vedením SLK, a. s. Rajecké Teplice vo veci postupu prípravy na nové vydanie knihy
o Rajeckých Tepliciach
- návšteva mesta v sprievode prednostu Krajského úradu v Žiline, p. Jerzy Adamík, vojvoda
Malopolski z Krakowa

Rajecko-teplický triatlon
Dňa 10. 5. 2003 sa uskutočnil 2. ročník Rajecko-teplického triatlonu, ktorého sa zúčastnilo 32
pretekárov. V súťaži bolo treba prekonať 75 km na horskom bicykli, vyliezť tri horolezecké cesty
v troch rôznych oblastiach a trikrát prebrodiť rieku Rajčianku. V kategórii muži sa najlepšie
vysporiadali s nástrahami trate na 1. mieste Michal Kianička z Rajeckých Teplíc, na 2. mieste
Roman Jankech z Rajeckých Teplíc a na 3. mieste Peter Palčovič zo Žiliny. V kategórií žien sa
umiestnili na 1. mieste Zuzana Halmová z Prievidze, na 2. mieste Pavlína Sleziaková z Považskej
Bystrice a na 3. mieste Katarína Martiniaková z Rajeckých Teplíc.
Podujatie organizoval horolezecký klub Rajecké Teplice za pomoci mesta Rajecké Teplice a p. Jána
Martiniaka – GREMAR Rajecké Teplice.

Cesta 1/64 Rajecké Teplice – prieťah – slávnostne otvorený
Význam kúpeľného mesta Rajecké Teplice dávno prekonal miestny rozmer, čo malo za následok
presunutie štátnej cesty 1/64 z centra mesta do okrajovej časti Rajeckých Teplíc.
Pôvodná cesta prechádzala intravilánom mesta s negatívnym dopadom na životné prostredie.
Centrum bolo zaťažované hlukom, exhalátmi výfukových plynov, otrasmi z kamiónovej dopravy.
Nová trasa má dĺžku 1 230 m. Plynulá doprava je presunutá mimo centrum mesta.
Investorom stavby bola Slovenská správa ciest Bratislava a generálnym dodávateľom
Doprastav, a. s. Bratislava, závod Žilina. Stavba sa začala realizovať v roku 1997. Na trase boli
realizované dva mostné objekty – jednopólový z prefabrikátov dĺžky 30 m a päťpólový monolitický
z predpätého betónu o dĺžke 144 m.
Stavebná činnosť bola obmedzená prevádzkou železničnej trate Žilina – Rajec vrátane jej
križovania s Porubským potokom a jestvujúcou cestou 1/64. Náročná bola výstavba oporného múru
v dĺžke 105 m v súbehu s jestvujúcou železnicou. Stabilita výkopu zo strany železnice bola
zabezpečovaná mikropilotovou stenou v kombinácii s torkrétom. Vlastný výkop bolo nutné
realizovať v 10 m záberoch a 3-hodinovými dennými výlukami železnice. Vzhľadom na geologickú
zložitosť bolo potrebné zrealizovať zabezpečenie svahu (pôvodne sa uvažovalo o možnosti odstrelu
skalného zárezu)a vzhľadom na výskyt jazykov z hlinitých materiálov bolo nutné skalu dolamovať
v množstve 8 098 m3 postupne bez odstrelu a časti svahu ihneď ochraňovať klincovaním steny
kotvami a torkrétom.
Krajský úrad v Žiline, odbor dopravy a pozemných komunikácii pololil predčasné užívanie stavby
1/64 Rajecké Teplice – prieťah s časovým obmedzením do XII/2003.
Do tohto termínu je potrebné odstrániť zistené nedostatky a vyriešiť autobusovú zástavku do
Konskej. Aj napriek všetkým problémom bola stavba 26. augusta 2003 za účasti ministra dopravy
pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča, zástupcov investora, dodávateľa a primátora mesta
RNDr. Petra Dobeša slávnostne otvorená a daná do užívania.

Chata Krajského úradu (bývalého ONV)
vo vlastníctve mesta
Mestu Rajecké Teplice určil Okresný súd v Žiline, že chata súpisné číslo 75 patrí mestu Rajecké
Teplice. Skončila sa tak dlhá peripetia o určenie vlastníctva. Od roku 1991 sa mesto pokúšalo
získať po zaniknutom bývalom ONV v Žiline tento objekt. V roku 1999 na základe uznesenia MsZ
mesto podalo žalobu o určenie vlastníckeho práva. Dňa 6. 6. 2003 sa touto žalobou zaoberal
Okresný súd. výsledok súdneho rozhodnutia je pre mesto úspešný.
Rozsudok nadobudol právoplatnosť 1. 8. 2003.

Nová poslankyňa
Zložením sľubu do rúk primátora mesta sa stala poslankyňou MsZ, ako prvá náhradníčka
JUDr. Katarína Pialová vo volebnom obvode č. 1.

Október – mesiac úcty k starším
Stretnutie seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční pre občanov starších ako 70 rokov
v priestoroch Mestského úradu 23. 10. 2003 za účasti primátora mesta a poslancov Msz.
Program:
13:00 – Svätá omša v kostole Božského srdca v Rajeckých Tepliciach
14:00 – Slávnostný program detí Základnej školy s príhovorom primátora mesta
15:00 – Spoločenské posedenie

Pomoc deťom v detskom domove
S Detským domovom v Domaniži už 4 roky spolupracuje ZO Únie žien Slovenska v Rajeckých
Tepliciach. V tomto čase žije v Detskom domove 40 detí, väčšinou sirôt žijúcich rodičov.
Naša aktivita pre tieto deti spočíva v každoročnej zbierke jabĺk a ošatenia. Aj 18. 9. 2003 sa k týmto
deťom vybralo plno naložené vozidlo Mestského úradu. Odovzdali sme 120 kg jabĺk a 4 kartónové
škatule ošatenia. Vďaka členkám organizácie, ale aj ďalším ochotným spoluobčanom, sme pomohli.

Bilancia pohybu obyvateľstva Mesta Rajecké Teplice
R.Teplice stav k 1.1 narodení
1991
2549
67
1992
2550
55
1993
2577
49
1994
2595
38
1995
2597
43
1996
2603
32
1997
2612
34
1998
2648
21
1999
2643
32
2000
2671
37

zomrelí prisťahov.
32
60
21
58
17
41
22
37
21
24
27
39
12
48
25
47
30
66
30
39

vysťahov. Cel. Prírastok
94
1
65
27
55
18
51
2
40
6
35
9
34
36
48
5
40
28
46
0

stav k 31.12
2550
2577
2595
2597
2603
2612
2648
2643
2671
2671

Krátko z histórie Poluvsia
Staré názvy:
1483 Powsy, 1508 Poluwsy, 1598 Poluwsia, 1773 Poluszje, 1786 Poluvszej, 1808 Poluwsje, 1920
Polusie, 1927 Poluvsie.
Stred tejto miestnej časti je v nadmorskej výške 425m.v chotári od 400-1308m, leží v Žilinskej
kotline pri vyústení Stránskeho potoka do Rajčanky. Sídlisko z ml. doby bronzovej sídlisko
púchovskej kultúry. Obec patrila panstvu Strečno. R. 1598 mala pílu, mlyn a 20 domov. R. 1828
mala 34 domov a 379 obyvateľov. Zaoberali sa prácou v lesoch a poľnohospodárstve

Z mestskej kroniky
V roku 1693 prišli 3. augusta mraky kobyliek a veľkú časť úrody zničili. ľud ich zaháňal rapkáčmi,
krikom, zvonením, metlami a všemožným hrmotom.
V roku 1676 prechádzal cez Žilinu generál Karaffa s vojskom, smutne preslávený z prešovských
jatiek.
V roku 1678 povstalecká armáda v počte 10 000 vojakov vedená Tökölym tiahla cez Žilinu údolím
Rajčanky na Prievidzu.
V roku 1722 myši urobili takú škodu po poli, že sa musela popisovať.
V roku 1787 bola taká zlá úroda, že sa zakázalo varenie piva a pálenie pálenky.
V roku 1848 prišli na naše územie povstalecké oddiely Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra.
Dňa 10. 1. 1849 prechádzal jeden prúd tohto vojska cez Rajecké Teplice, Rajec do Nitrianskej
doliny a Turca, druhý prúd cez Strečno do Turca.
V Žiline a v Rajci zostali prejavy Hurbana a Štúra bez ohlasu, nik sa k nim nepripojil, lebo o nich sa
tu umele šírili hrozné správy. Nazývali ich zástupom lotrov.

Udalosti, stretnutia, aktivity
- členská schôdza skládky odpadu Rajeckého regiónu, kontrola plnenia podmienok rozhodnutia OÚ
Žilina
- vyhodnotenie urbanisticko-architektonickej súťaže námestia v Rajeckých Tepliciach
- prerokovanie problematiky kanalizácie s SVS, a. s. Žilina
- terénna obhliadka výrubu drevín pre SLK, a. s. napadnuté lykožrútom
- stretnutie primátorov, starostov a podnikateľskej sféry s premiérom vlády v Martine
- účasť na otvorení integrovaného dopravného systému v Žiline a trati Žilina – Rajec, mesto
Rajecké Teplice zastupoval primátor
- vypracovanie a predloženie projektu na získanie grantu – spracovanie projektovej dokumentácie
námestia v Rajeckých Tepliciach
- rokovanie so správcom farnosti v Rajeckých Tepliciach vo veci zriadenia knižnice v cirkevnom
objekte v Poluvsí
- výstavba a rekonštrukcia tržnice v Rajeckých Tepliciach
- zasadanie Mestskej rady
- mimoriadne a riadne zasadnutie mestského zatupiteľstva
- rokovanie s riaditeľom Obvodného odd. Policajného zboru v Rajci vo veci verejného poriadku
a problematiky mládeže a návštevníkov Rajeckých Teplíc
- rokovanie s prednostom KÚ v Žiline vo veci bývalej chaty Krajského úradu
- účasť na spustení infokiosku banky Dexia – Slovakia v Žiline a Slovenských telekomunikácií
- rokovanie s vedením šachového oddielu o ďalšej činnosti TJ Slovan
- zabezpečenie stretnutia a spoločenského posedenia so seniormi, obyvateľmi mesta Rajecké
Teplice v rámci Mesiaca úcty k starším

- pokračovanie na spracovaní návrhu a aktivít akcií pre program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Rajecké Teplice
- rokovanie so spracovateľmi lokality „Lány – Lúčky“ v k. ú. Rajecké Teplice
- kontrolný deň na stavbe rekonštrukcie tržnice a stavba verejných WC
- účasť primátora mesta na ustanovujúcom zasadnutí združenia kúpeľných miest a obcí
v Trenčianskych Tepliciach
- pracovná porada s vedením ZŠ o zapracovaní požiadaviek školy do rozpočtu
- zabezpečenie služby počas Pamiatky zosnulých a sviatku všetkých svätých na cintoríne
v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí
- oprava výpadku verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
- účasť na zasadnutí predstavenstva Euroregiónu Beskydy v Slanickej Osade
- zasadnutie DPZ v Poluvsí a celého okrsku za účasti primátora
- zasadnutie správnej rady Agentúry energetického manažmentu REMA
- Beneficium 2003 – reprezentačný benefičný večer Slovenskej humanitnej rady pod záštitou
predsedu NR SR – mesto Rajecké Teplice zastupoval primátor mesta

Jánskeho plakety občanom
Rajeckých Teplíc
Sekretariát územného spolku Červeného kríža v Žiline odovzdal zlaté, strieborné a bronzové
Jánskeho plakety týmto občanom Rajeckých Teplíc, ktorí bezplatne darovali krv.
Zlatú plaketu získala p. Anna Kultanová,
striebornú plaketu p. Jozefa Kenderová a p. Patrik Rudločák,
bronzovú plaketu Mgr. Martin Kšiňan.

Mikuláš v Rajeckých Tepliciach
V piatok 5. 12. 2003 sa deti v Rajeckých Tepliciach mohli potešiť návšteve sv. Mikuláša.
V podvečer prišiel na svojom „tátošovi“ spolu s anjelom a čertom, aby obdaroval sladkosťami
všetky dobré deti a rozsvietil vianočný stromček v Rajeckých Tepliciach.
Pri organizovaní podujatia pomohli:
Lekáreň sv. Michala Rajec, Mini Mix – p. Garaiová, SUD-VIN – Janka Knapcová, Turistické
informačné centrum – Rajecká pohoda, Slovenské liečebné kúpele, a. s. Rajecké Teplice p.
Jozef Majerčík a dobrovoľníci z OZ KULTÚRA Rajecké Teplice

Výstavba novej tržnice
Od septembra sa stánky z tržnice dočasne presťahovali za zdravotné stredisko.
Začala sa rekonštrukcia a vybudovanie novej zastrešenej tržnice a verejných WC, ktoré nášmu
kúpeľnému mestu veľmi chýbali.

V prvej etape mesto zabezpečilo realizáciu kanalizácie, ČOV, rozvodov a zabetónovanie plôch
budúcich stánkov. Zrealizoval sa objekt WC, jeho zastrešenie, okná, dvere. Pokračovať sa bude
murovaním priečok. Pokiaľ sa bude dariť dodržať harmonogram prác, mohli by sa práce skončiť do
začiatku budúcoročnej turistickej sezóny.

