Rok 1996
Rok 1996 je rok osláv 620-ého výročia prvej písomnej zmienky o Rajeckých Tepliciach.
TJ SLOVAN SOFTIP Rajecké Teplice zorganizoval veľmi úspešne Novoročný šachový
turnaj jednotlivcov. Na prvom mieste sa umiestnil P. BUCHNÍČEK a na piatok S.
PRIELOŽNÝ – SLOVAN SOFTIP RAJECKÉ TEPLICE. V okresnom prebore jednotlivcov
titul majstra okresu z minulého roku obhájil J. BAKALÁR zo Softipu Rajecké Teplice pred J.
Buchníčkom. Celkom úspešne na 7. mieste zo 14 účastníkov skončilo A mužstvo Rajeckých
Teplíc v II. lige šachu.
Mesto 1. 2. 1996 prevzalo do vlastníctva objekt Obvodného zdravotného strediska. Bola
podpísaná delimitačná dohoda medzi riaditeľom Polikliniky Rajec MUDr. Jánom
RYBÁRIKOM a primátorom nášho mesta Jozefom Kasmanom.
V roku 1996 bolo odpredaných 50 bytových jednotiek do osobného vlastníctva pôvodným
užívateľom bytov. Vo vlastníctve mesta zostalo 24 bytových jednotiek ako sociálne byty.
7. 1. 1996 nás opustil MUDr. Jozef KARDOŠ, bývalý a dlhoročný primár interného oddelenia
žilinskej nemocnice, ktoré malo sídlo v budove Malej Fatry v Rajeckých Tepliciach.
10. 1. 1996 nás opustil vo veku 86 rokov p. učiteľ Jozef ZIMAN. Po vzniku ZDŠ v Rajeckých
Tepliciach nastúpil ako kvalifikovaný učiteľ a vykonával zároveň funkciu zástupcu riaditeľa
školy. Pôsobil tu až do odchodu na zaslúžený odpočinok. Až do 70-ého roku života učil vo
Fačkove, Rajeckej Lesnej a Kamennej Porube. Organizoval a podnecoval kultúrny život
všade tam, kde pôsobil. Na jeho kroniky budú spomínať a čerpať z nich aj budúce generácie.
Pri príležitosti DŇA MATIEK sa uskutočnili dve podujatia. Prvým bol 5. mája hudobnozábavný program: ,,OD TATIER K DUNAJU“, v ktorom sa predstavila známa interpretka
ľudových piesní DARINA LAŠČIAKOVÁ. Spolu s ľudovým rozprávačom JÁNOM
VALENTÍKOM a hudobným doprovodom potešila srdcia prítomných žien.
Podľa oznámenia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku dostalo mesto
z kúpeľov 8,6 % a z kuneradského zámku (patriaceho kúpeľom) 1,4 % akcií – dovedna 10%.
20 % je určených na bezplatný prevod do fondov zdravotného poistenia a ďalších fondov:
3 % sú určené do fondu na reštitúcie, 16 % na kupónovú privatizáciu. Fond národného
majetku menoval za dočasného generálneho riaditeľa kúpeľov Ing. Jozefa KULLU zo Žiliny.
Od 15. 5. 1996 ponúkajú Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a. s. kúpanie pre
verejnosť v termálnych bazénoch.
24. mája 1996 navštívil Rajecké Teplice veľvyslanec Európskej únie GREGORIOS ZAVVOS
so sprievodcom. Na pôde Mestského úradu ho privítal primátor mesta Jozef Kasman. Po
zápise do pamätnej knihy sa vzácny hosť za účasti zástupcov kúpeľov odobral na návštevu
penziónu Malá Fatra.
Od 16. 2. 1996 má termálne kúpalisko v Rajeckých Tepliciach nového majiteľa, ktorým je
spoločnosť TONYK s. r. o. pod vedením Dr. ANTONA KUŠNÍRA.
V roku 1996 sa pokračuje v regulácii Bystričky (Kuneradky).
Mestu sa podarilo zabezpečiť investora POVODIE VÁHU ako správcu toku na realizáciu
tohto projektu. Pre mesto vyplynuli záväzné určité úlohy ako napr. príplatok na výrobu
zábradlia podľa schváleného návrhu, osvetlenej pešej zóny a vybudovanie chodníka.

Plynofikácia Poluvsie II. etapa I. časť.
Na uvedenej stavbe bolo zrealizovaných 2 007 m plynovodu a bolo inštalovaných
60domových prípojok. Stavba začala v mesiaci august a skončila v mesiaci november.
Pokračuje sa na stavbe Domu smútku v Rajeckých Tepliciach, boli dokončené vnútorné
omietky, elektroinštalácia, prípojka, výroby okien a dverí. Na obidvoch cintorínoch sa
montovali oplotenia.
Po prevzatí zdravotného strediska do majetku mesta sa vykonala rozsiahla úprava pred
zdravotným strediskom. Rekonštrukcia elektrického vedenia zemným káblom, realizácia
chodníkov zo zámkovej dlažby, terénne úpravy, výmena cestných obrubníkov.
Pokračovalo sa vo výstavbe ČOV +prepojenie na kanalizačný zberač cez Rajčianku a štátnu
cestu I/64 v Poluvsí. Pre nevyriešené sporné otázky vedenia trasy kanalizačného zberača sa
pokračovalo na ďalšom úseku od železničnej stanice Poluvsie po kríženie Rajčianky na ulici
Osloboditeľov. Interiér novej sobášnej siene sa riešil v rámci prípravy miestností na oslavy
620. výročia prvej písomnej zmienky o Rajeckých Tepliciach. Realizovala sa dlažba, stropy
s osvetlením, ako aj úprava stien. Pri príležitosti osláv tu bola inštalovaná výstava
historických pohľadníc zo zbierky p. Remenca, výstava známok p. farára Vallu, ručné práce
členiek DÚŽ, výstava historických fotodokumentov z archívu mesta, rezbárske práce Jozefa
a Jána Pekarovcov a výstavu výtvarných prác Ladislava Szabu a V. Knapca.
Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach začal s prípravou osláv v dostatočnom predstihu, aby
ich priebeh zodpovedal dôležitosti tejto význačnej udalosti. Prvá fáza príprav patrila knižnej
publikácií o Rajeckých Tepliciach, na realizáciu ktorej prispelo aj ministerstvo kultúra SR.
Materiály, medzi ktorými boli použité i listiny z Oblastného archívu v Bytči, spracoval do
konečnej podoby Mgr. Bohuslav Kortman, pracovník Knižného centra Žilina, schváleného
výberovým konaním ako jediné, ktoré by sa mohlo profesionálne a za primeranú cenu celej
príprave a konečnej realizácii na tejto knižnej publikácii zaoberať. V náklade 3000 ks vyšla
táto kniha po 30-tich rokoch (predtým od J. Cincíka: Rajecké Teplice) a bola cenným
prínosom pre reprezentáciu Rajeckých Teplíc a skvalitnila ich propagáciu v cestovnom ruchu.
Súčasťou príprav na oslavy bolo aj vydanie programového bulletínu, v ktorom okrem
podrobného scénosledu osláv, krátkej histórie boli uverejnené aj reklamné texty sponzorov,
ktoré významnou mierou prispeli či už finančne, mediálne alebo iným spôsobom k úspešnému
priebehu celých osláv.
Podľa archívov sa Rajecké Teplice spomínajú v písomnostiach po prvýkrát v r. 1376. Ide
o listinu, ktorou kráľ Ľudovít potvrdzuje výmenu majetku šľachtického rodu
BALOGOVCOV v Rajeckej kotline za kráľovské majetky v Novogradskej stolici. Spomínané
sú tu ako ,,VILLA TAPOLCHA´´ a vtedy boli zrejme iba malou osadou pri teplých
prameňoch v chotári obce KONSKÁ.
Samotný termín osláv bol stanovený na 16. - 18. august 1996 v čase, kedy sa už tradične
konajú v rajeckých Tepliciach HODOVÉ SLÁVNOSTI. Počas týchto troch dní bol
pripravený skutočne bohatý kultúrny a spoločenský program. Medzi najatraktívnejšie
programy patrilo vystúpenie estrádnej umelkyne ATI KLIMOVEJ a jej hostí v zábavnom
programe ,, DOBRE NÁM TAK´´, zábavný program MAJI VELŠICOVEJ A MIŠA SLIVKU
,, S NAMI JE VESELO´´ a zlatým klincom programu bolo vystúpenie veľmi populárnej
skupiny SENZUS. Všetky programy sa uskutočnili na námestí pred Mestským úradom, pre

tanečníkov Veľkej hodovej zábavy poslúžila tiež vozovka pred Obchodným domom
Budúcnosť, ktorá bola pre motorové vozidlá na tento účel uzavretá.
K atrakciám patril príchod historického parného vlaku zo Žiliny, prehliadka auto–moto
veteránov a historický parný kočiar ,, BORODINO´´ z roku 1896, ktorý jazdil v uliciach
Rajeckých Teplíc. Tradičným ranným budíčkom s ukážkou taktickej prípravy sa predstavili
členovia miestneho požiarneho zboru, pred Kúpeľným domom dominovali šachisti, nechýbal
ani slávnostný večerný ohňostroj.
Medzi pozvanými hosťami dominoval doc. ANTON HLINKA, ktorý celebroval aj slávnostnú
hodovú svätú omšu na miestnom amfiteátri, prítomný bol i podpredseda NÁRODNEJ RADY
SR. Augustín Marián HÚSKA, poslanec NR SR JUDr. RÓBERT FICO a veľa ďalších hostí.

