2001
Združenie Rajecká dolina
Dňa 26. 2. 2001 na MsÚ v Rajeckých Tepliciach sa stretli primátori a starostovia miest a obcí
Rajeckej doliny, aby založili združenie „Rajecká dolina“ za účelom získavania domácich
a využívania zahraničných finančných zdrojov na podporu rozvoja obcí, cestovného ruchu,
kúpeľníctva, životného prostredia a zabezpečovania ďalších oblastí samosprávy.

Udalosti, stretnutia, aktivity
- oslava príchodu Nového roka – ohňostroj
- rokovanie s vedením ZŠ o príprave slávnostnej akadémie – 40. výročie založenia školy
- príprava návrhu na zmenu vnútorného kúpeľného územia
- rokovanie s Okresným úradom práce o možnosti zamestnania pracovníkov na verejnoprospešné
práce
- rokovanie s vedením kúpeľov o spolupráci na príprave Kultúrneho leta 2001
- zasadanie Mestskej rady
- rokovanie na MsÚ v Žiline vo veci transformácie SEVAK š. p. na obecnú Žilinsko-Kysuckú
vodárenskú spoločnosť
- účasť primátora na výročnej členskej schôdzi zdravotne postihnutých
- zasadnutie miest a obcí a podnikateľských subjektov o možnosti založenia Združenia Rajecká
dolina
- zasadnutie ústrednej inventarizačnej komisie mesta Rajecké Teplice
- rokovanie s primátormi Turčianskych Teplíc, Trenčianskych Teplíc, Sklených Teplíc o možnosti
spolupráce a účasti na veľtrhu cestovného ruchu Expotour Žilina ako „ Štvorlístok zdravia –
TEPLICE“
- zasadnutie mestského zastupiteľstva
- kontrolný deň na stavbe inžinierskych sietí IBV Vrchy v Rajeckých Tepliciach za účasti
dodávateľa firmy HBV, a. s. Považská Bystrica
- rokovanie s akademickým maliarom Ladislavom Záborským o inštalácií a vernisáži výstavy
obrazov Matka a dieťa
- rokovanie vo veci cezhraničnej spolupráce Euroregiónu Beskydy v Čadci, ktoré zvolal Krajský
úrad v Žiline
- účasť na pracovnom stretnutí na Okresnom úrade práce v Martine vo veci projektu družstevných
rozvojových centier, ktoré zvolal Krajský úrad práce Žilina
- účasť na odbornej príprave primátorov a starostov na úseku CO, sčítania obyvateľov, domov
a bytov, ktorú zvolal okresný prednosta a predseda Rady obrany okresu
- vernisáž výstavy farebných fotografií z Kalifornie (USA) architekta Stana Tomana vo výstavnej
sieni MsÚ Rajecké Teplice

Ples Rady rodičov
27. januára 2001 privítali vstupné priestory Mestského úradu 95 rodičov a priateľov základnej
školy, ktorí sa takýmto príjemným spôsobom rozhodli podporiť činnosť a jej prevádzku.
Výťažok z plesu pôjde na konto školy. Podporia sa dôležité a potrebné veci na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacích aktivít.
Organizátori tiež oceňujú a ďakujú Mestskému úradu za poskytnutie priestorov na toto podujatie,
ktoré spojilo príjemné s užitočným.

Stavba kostola a fary v Rajeckých Tepliciach
V minulom sme začali s prácami na tejto novostavbe koncom marca a pracovali sme do konca roka.
Dokončila sa hrubá stavba farskej budovy a okrem veže a krytiny i hrubá stavba kostola.
Práve na stavbe kostola sme mali rôzne technické problémy a práve tento časť nepokračovala
v takom tempe, ako sme predpokladali. Aj v tomto roku pokračuje vhodné počasie, a preto
využívame i tieto zimné mesiace a v stavbe sa bez zimnej prestávky pokračuje. Nie je to síce
v takom rozsahu ako v lete, ale pomaly robíme čo sa dá. V tomto roku by sme chceli stavbu kostola
dať do používania a podľa finančných možností i trochu pokročiť na stavbe fary. Čo sa týka
financií, dodnes bolo preinvestovaných 6 550 000 Sk. Z toho v minulom roku sa preinvestovalo
2 686 000 Sk.
Financie pochádzajú z darov veriacich, sponzoringu niektorých podnikateľov, zahraničných darov
i daru MsÚ v Rajeckých Tepliciach vo výške 300 000 Sk . Okrem finančnej hodnoty je tu množstvo
zdarma odpracovaných hodín našich veriacich i materiálny sponzoring niektorých podnikov,
súkromných podnikateľov i lesných spoločenstiev. Takže cena stavby dnes značne prevyšuje
predstavenú sumu. Ďalšie pokračovanie stavby kostola i fary v tomto roku si vyžiada značnú
brigádnickú pomoc a iste veľa finančných prostriedkov. Nejaké financie máme už zabezpečené, tiež
sú prisľúbené i materiálne sponzorstvá.
V rámci farnosti chceme v nedeľu 18. 3. vyhlásiť v našich kostoloch finančnú zbierku na túto
stavbu a tiež by som chcel využiť túto príležitosť a poprosiť našich podnikateľov a fyzické osoby
o finančnú pomoc (zmluvu o darovaní dostanú na fare), prípadne i materiálne sponzorstvá. Tiež
uvítame i každú dobrú radu či odbornú pomoc. Zvlášť by sme potrebovali pomoc murárov, tesárov
no i ďalšie remeslá.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na tom,
že toto dielo pekne pokračuje. Pamätám často na nich vo svätých omšiach. Prosím ich, aby
i naďalej vytrvali a verím, že práve s ich pomocou potom budeme môcť úspešne celé dielo
dokončiť a požehnať. Ak by chcel niekto finančne prispieť na stavbu kostola, tak môže i cez
bankové konto:
Farský úrad Konská
013 13 Rajecké Teplice
Slovenská sporiteľňa
Rajecké Teplice
č. účtu 260956-439/0900
Ján Vallo, farár

Čo robí ZO Únie žien
Obyvatelia Rajeckých Teplíc majú možnosť častejšie počuť o činnosti základnej organizácie Únie
žien Slovenska. Táto počtom neveľká organizácia (21 členov) si kladie za cieľ robiť niečo užitočné
pre ženy Rajeckých Teplíc, ale byť aj spoločensky prospešná. V tomto kalendárnom roku to boli
nasledovné aktivity:
- slávnostná schôdza pri príležitosti MDŽ
- zbierka na pomoc povodňami sužovanej Ukrajine (vyzbierali sme 3 900 Sk a trvanlivé potraviny
v hodnote 675 Sk)
- 6. apríla: Deň narcisov – finančná zbierka na podporu prevencie, včasnej diagnostiky, liečby
a výskumu rakoviny. Vyzbierali sme 11 350 Sk, ako poďakovanie sme darcom odovzdali 250 ks
narcisov a občanom sa dostalo do rúk 320 ks informačných materiálov o závažnom ochorení
menom rakovina. Všetkým spoluobčanom, ktorí tieto zbierky podporili patrí naše srdečné
poďakovanie.
- 19. apríla sa zúčastnili naše členky, ale aj ďalšie záujemkyne kultúrneho podujatia v obci Višňové
Vo svojom programe chceme aj tento rok rozvíjať družbu s Detským domovom v Domaniži.
V jeseni sme týmto deťom odovzdali 150 kg jabĺk z našich záhrad, tento rok plánujeme pre nich
výlet do Rajeckých Teplíc. Naďalej sa budeme starať o kvetinové nádoby na námestí, o pomník
padlým v 1. svetovej vojne a o spoločný hrob padlých na cintoríne. Pri hodových slávnostiach
chceme opäť pomôcť podľa požiadaviek organizátorov. Plánujeme tiež zájazd na agrokomplex
alebo výstavu Trenčín – Mesto módy. Tak ako ostatné organizácie v našom meste, chceme aj my
prispieť k zveľadeniu Rajeckých Teplíc a ich dobrému chýru.
Mgr. Viera Vitková

Udalosti, stretnutia, aktivity
- rokovanie s riaditeľom ZŠ o príprave osláv a programu slávnostnej akadémie 40. výročia
založenia školy 1. 6. 2001
- rokovanie na inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva o vnútornom kúpeľnom
území Rajeckých Teplíc
- ustanovujúce zasadnutie Združenia Rajecká dolina a jeho registrácia na Krajskom úrade v Žiline
(členmi sú mestá a obec Rajeckej doliny)
- rokovanie s riaditeľom VÚB – zmluvy o reklame na kultúrne leto 2001
- kontrolný deň IBV Vrchy – zhodnotenie postupu prác s firmou HBH, a. s. Považská Bystrica
- kontrolný deň na regulácií Rajčianky v časti 6. Osloboditeľov a Riečna ulica (investorom Povodie
Váhu Piešťany a dodávateľ Lesostav, s. r. o. Liptovský Hrádok)
- seminár cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko pod záštitou prezidenta SR v Poprade
- rokovanie na Štátnom fonde životného prostredia vo veci uvoľnenia parkovacej plochy pre
automobily za Enciánom na letnú turistickú sezónu
- účasť na výročnej členskej schôdzi základnej organizácie Únie žien Slovenska
- rokovanie s Úradom práce vo veci VPP (verejno-prospešné práce)

- účasť v Trenčianskych Tepliciach na ZMOS – Združenie kúpeľných miest a obcí
a pripomienkovanie zákona o prírodných liečivých zdrojoch, prírodných liečivých kúpeľoch
a prírodných minerálnych vodách...
- prijatie obchodných radcov veľvyslanectiev z 20 krajín so sídlom v Bratislave a vo Viedni v rámci
prezentácie Žilinského kraja, ktorú viedol prednosta KÚ v Žiline
- oslava Dňa matiek v spolupráci so ZŠ a Radou rodičov pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach
- výročná členská schôdza Senior klubu

Hodové slávnosti v Rajeckých Tepliciach
Hodové slávnosti v Rajeckých Tepliciach začnú v piatok 10. 8. 2001 o 16:00 prehliadkou
amatérskych hudobných skupín prevažne rockového prúdu. Piatkový večer bude patriť piaznivcom
disco hudby. Moderátor Rádia Rebeca i celého hodového programu Dalibor Biró bude uvádzať
disco zábavu s laserovou show. Sobota privíta návštevníkov i prehliadkou remeselnej tvorivosti
s možnosťou zakúpenia drobných umeleckých predmetov, v programe vystúpi známy člen starej
bábkarskej rodiny Anton Anderie z Banskej Bystrice so svojím tradičným pojazdným bábkovým
divadlom, rytieri z neďalekej Lietavy predvedú svoje bojové majstrovstvo ukážkami odevov
i historických zbraní, srdce mnohých divákov oslovia operetné a muzikálové melódie v podaní
štyroch bratislavských umelcov Elišky Hornej, Lucie Duchoňovej, Mária Fančoviča a Dušana
Stankovského. O dobrú zábavu sa postará osvedčená dvojica humoristov Ján Meluš a Róbert
Kajzer. Slávnostným bodom programu bude príhovor pozvaných hostí – primátorov spriatelených
miest a slávnostné odovzdávanie titulu „Čestný občan Rajeckých Teplíc“ pánovi Jozefovi Pekarovi.
Večerný program vyvrcholí koncertom skupiny HEX a pre priaznivcov tanca bude pokračovať
tanečná zábava až do neskorých nočných hodín. Nedeľa je venovaná duchovnému programu.
Hodovú svätú omšu bude slúžiť banskobystrický biskup Rudolf Baláž. V poobedňajšom bloku
programov sa predstaví vynikajúci detský akordeónový súbor z Trenčianskych Teplíc, skupina
Teeagrass, ktorá koncertovala v Rajeckých Tepliciach s veľkým úspechom v januári v tomto roku.
V jej repertoári sú upravené ľudové piesne z rôznych krajín Európy. Potom privítame hviezdy
folkového neba Zuzanu Homolovú a Sama Smetanu a na záver budú na počúvanie hrať členovia
Hot Sound Dixie Bandu so svojimi temperamentnými skladbami. Pre priaznivcov výtvarného
umenia bude celý mesiac otvorená výstava obrazov rajecko-teplického rodáka Petra Repku. Výber
z jeho realistickej tvorby nájdete vo výstavnej sieni MsÚ denne okrem soboty od 14:00 – 17:00. Pri
príležitosti Kultúrneho leta 2001 a hodových slávností Mestský úrad Rajecké Teplice vydal
brožúrku s množstvom zaujímavých informácií pre obyvateľov mesta i návštevníkov. I touto
formou mesto pamätá na občanov a turistov a snaží sa o informovanosť a spríjemnenie chvíľ pobytu
v Rajeckých Tepliciach. Hodové slávnosti v 625. roku prvej písomnej zmienky o Rajeckých
Tepliciach organizuje Mesto Rajecké Teplice.
Program hodových slávností na námestí:
piatok 10. 8. 2001
16.00 Stage, Klee, Ako doma, 220 v tieni, prehliadka hudobných skupín regiónu
21.00 Disco zábava s Rádiom Rebeca

22.00 Laserová show
sobota 11. 8. 2001
09.00 Ukážky ľudových slovenských remesiel
14.00 Tradičné bábkové divadlo Antona Anderieho
15.00 Potulní rytieri Celebnilu – historický šerm a prehliadka historických zbraní
15.30 Slávnostný príhovor hostí
15.40 Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu predzáhradku
16.00 V čarovnom svete operety a muzikálu
17.30 Ošaleli sme – zábavný program humoristov Kajzera a Meluša
20.00 HEX – hudobná skupina
22.00 Tanečná zábava so skupinou GOLF 2
nedeľa 12. 8. 2001
11.00 Hodová sv. omša – amfiteáter, celebruje mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup
14.30 Úsmev – detský akordeónový súbor z Trenčianských Teplíc
15.45 Teagrass – folk, etno a world music
17.00 Zuzana Homolová – folkový program
18.30 Hot Sound Dixie Band – swingová hudobná skupina

Hodové slávnosti v Poluvsí
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda slávia v miestnej časti Poluvsie hody. Na hodovej sv. omši sa
zúčastnia i delegácia z družobnej obce Poluvsie z okresu Prievidza vedená starostkou obce
p. Gromovou, ktorú na pôde Mestského úradu prijal primátor mesta.
Program hodových slávností, ktorý zabezpečilo Mesto Rajecké Teplice, vyvrcholil v sobotu
hodovou zábavou a nedeľné popoludnie spríjemnila dychová hudba Lúčanka.

Úspešný projekt
Združenie miest a obcí Rajecká dolina získalo 50 000 Sk finančnú čiastku z Programu obnovy
dediny Ministerstva životného prostredia.
Projekt v spolupráci s obcou Rajecká Lesná vypracovalo Mesto Rajecké Teplice a čiastka bude
použitá na skrášlenie – výsadbu zelene a zhotovenie lavičiek na oddych v meste Rajecké Teplice
a v obci Rajecká Lesná.

40 rokov základnej školy v Rajeckých Tepliciach
1. júna 2001 pripravilo vedenie mesta Rajeckých Teplíc a ZŠ oslavu 40. výročia založenia tunajšej
školy. Pozvanie prijali bývalí učitelia, riaditelia školy ako i zástupcovia Okresného úradu v Žiline,
školskej inšpekcie a ďalší hostia.

Primátor mesta na slávnostnom prijatí v priestoroch obradnej siene odovzdal bývalým riaditeľom
ZŠ Pamätné listy. V slávnostnom príhovore vyzdvihol prácu učiteľov a ich nezastupiteľnosť
v procese výchovy a vzdelávania. Žiaci pod vedením svojich pedagógov pripravili slávnostnú
akadémiu a v kultúrnom programe bohatú ponuku pre všetkých prítomných. Základnej škole
gratulujeme k jej 40-ke a želáme celému pedagogickému zboru veľa úspechov.

Prvé čestné občianstvo
Na návrh primátora mesta odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo udeliť titul Čestný občan mesta
Jozefovi Pekarovi, rezbárovi, autorovi Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej.
Jozef Pekara sa narodil v roku 1920 v Borskom Petre, vyrástol a tvoril v Rajci. Neskôr pracoval
v dielni svojho brata Jána v Rajeckých Tepliciach. Venoval sa najmä figurálnej tvorbe.
Mnohé roky pracoval a tvoril v Ľudovo-umeleckom družstve Rezbár v Rajci. Vytvoril množstvo
originálnych a hodnotných diel, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach sveta.
Azda najvýznamnejším a určite najznámejším je Slovenský Betlehem s pohyblivými figúrkami
a scenériou Slovenska s jeho významnými stavbami a ľudovými remeslami.

Stretli sa slovenskí a francúzski starostovia
Francúzsko-slovenská konferencia starostov miest a obcí sa konala pod patronátom prezidenta
republiky Rudolfa Shustera a veľvyslanca Francúzska na Slovensku Georgesa Vaugiera v dňoch
15. – 16. 6. 2001 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.
Rokovalo sa v troch sekciách:
- služby poskytované verejnou správou, nástroje miestneho rozvoja
- spolupráce medzi obcami, rámce miestneho rozvoja
- financovanie miestneho rozvoja
Konferencia bola prvou vo vzťahu k reforme verejnej správy na Slovensku. Mesto Rajecké Teplice
na tejto konferencii zastupoval primátor mesta RNDr. Peter Dobeš.

Hasiči vzorne reprezentovali
Dňa 15. júla 2001 sa uskutočnila súťaž požiarnikov v Turčianskych Tepliciach. Naše mesto
reprezentovali členovia DPZ z Rajeckých Teplíc, ktoré sa v súťaži o pohár mesta medzi družstvami
DPZ umiestnilo v prvej polovici. Bol to v poradí už 6. ročník tejto súťaže.

Udalosti, aktivity, stretnutia
- rokovanie Mesta Rajecké Teplice so SLK, a. s. vo veci 2. etapy kanalizačného zberača
v Rajeckých Tepliciach – alternatívy riešenia

- hodové slávnosti v Rajeckých Tepliciach – odovzdanie čestného občianstva primátorom mesta,
privítanie hostí z partnerských miest
- účasť primátora na otvorení Domova pre osamelé matky v núdzi v Rajci
- účasť primátora na otvorení nového školského roka v ZŠ Rajecké Teplice
- rokovanie Mestskej rady a príprava 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
- účasť na konferencii v Bratislave o reforme verejnej správy, skúsenosti Sliezskeho vojvodstva
z Poľska, podujatie je organizované pod záštitou poľského veľvyslanca v SR
- prijatie účastníkov 8. demografickej a štatistickej konferencie poriadanej Krajským štatistickým
úradom v Žiline
- účasť členov Senior klubu na turisticko-kultúrnom podujatí na severnej Morave, prijatie starostom
partnerského mesta Dolní Benešov
- uskutočnil sa kontrolný deň IBV Vrchy s dodávateľom stavby HBV, s. r. o. Považská Bystrica
- rokovanie s vlastníkmi pozemkov v lokalite IBV za SEVAKom za účelom riešenia novej
urbanistickej štúdie po zmene vlastníckych vzťahov

Posviacka nového kostola
Dňa 24. 11. 2001 bol Jeho Eminenciou Jánom Chryzostonom kardinálom Korcom posvätený nový
kostol Božského Srdca Ježišovho. Na tejto ojedinelej slávnosti sa zúčastnil podpredseda NR SR
JUDr. Pavol Hrušovský, starosta družobného mesta Dolní Benešov Josef Zawadský, delegácia
z poľských Wilamowic a ďalší hostia. Medzi veľkým počtom prítomných boli i občania a široká
verejnosť ako i návštevníci a kúpeľní hostia.
Poštová príležitostná pečiatka
Pri slávnosti posviacky kostola bude na pošte v Rajeckých Tepliciach dňa 24. 11. 2001 vydávaná
príležitostná poštová pečiatka.

Udalosti, aktivity, stretnutia
- stretnutie primátora mesta s dôchodcami pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším
- účasť na seminári RVC Martin k zákonom o odpadoch
- účasť na školení o voľbách VÚC poriadanom OÚ v Žiline
- rokovanie primátora mesta s vedením SLK, a. s. vo veci ďalšieho budovania kanalizačného
zberača
- rokovanie s vedením SEVAKu š. p. Žilina vo veci žiadosti o finančnú podporu budovania
kanalizačného zberača cez program ISPA v rámci spoločného projektu Rajeckej doliny,
Terchovskej doliny a ČOV Žilina – Hričov
- účasť na odbornom seminári PKB poriadanom v Žiline so zástupcami rezortu vlády SR
a zástupcami ZMOS a bankovej sféry o možnostiach financovania a úverov pre obce a mestá
- zasadanie dozornej rady a členská schôdza SORR ( Skládka odpadu Rajeckého regiónu) v Rajci
- rokovanie s TIK o ďalšom pôsobení Turistickej informačnej kancelárie
- rokovanie s firmou Doprastav, a. s. vo veci dobudovania inžinierskych sietí na IBV Vrchy

- rokovanie so SSC vo veci dopravného riešenia v centre Rajeckých Teplíc v súlade s územným
plánom mesta a budovaným obchvatom ako i riešenie pešej zóny
- stretnutie členov volebnej komisie pre voľby do VÚC, vylosovanie predsedov komisií
- výročné valné zhromaždenie DPZ ( Dobrovoľný požiarny zbor) v Rajeckých Tepliciach
- účasť primátora a širokej verejnosti na posviacke nového kostola, ktorú vykonal Jeho Eminencia
Ján Chryzostom kardinál Korec
- pomoc mesta pri organizácií Katarínskeho posedenia, ktoré organizovala Únia žien ZO
v Rajeckých Tepliciach
- organizačné zabezpečenie volieb do VÚC
- účasť primátora mesta ne seminári v reforme verejnej správy a presunu kompetencií, ktorý
poriadal ZMOS
- pracovná porada záujmového združenia kúpeľných miest a obcí pri ZMOS v Trenčianskych
Tepliciach s vedením Zväzu kúpeľov a žriediel o hľadaní možností užšej spolupráce
- účasť na medzinárodnej konferencii o násilí v rodinách poriadanej Svetovou federáciou miest
a obcí, uskutočnenej v novembri v Rajeckých Tepliciach
- Medzinárodné stretnutie starostov Euroregiónu Beskydy z ČR, PR, SR v Morávke – ČR

Nový dubový kríž na cintoríne
Primátor mesta Rajecké Teplice srdečne ďakuje firme ELO, s. r. o. Bánovce nad Bebravou za
darovanie a dovoz dreveného kríža z masívu duba 5 m, vysoký dubový kríž je umiestnený na
cintoríne v Rajeckých Tepliciach.

