1999
Rok 1999 priniesol veľkú novú zmenu v obsadení p. primátora a vniesol novú
organizáciu a systém v správe a vedení mesta. Boli zriadené nové komisie v počte 5 sekcií
a mestská rada v počte 6 členov.
Po platných voľbách konaných 18. a 19. decembra 1998 sa novým primátorom Mesta
Rajecké Teplice stal RNDr. Peter Dobeš.
Stručný priebeh volieb:
- počet volebných obvodov: 3
- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 2063
- počet voličov, ktorým boli vydané volebné obálky: 1563
- počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MS zastupiteľstva: 1490
- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu primátora: 1514
- počet hlasovacích lístkov hlasujúcich za p. primátora RNDr. Petra Dobeša: 548
Zástupcom p. primátora sa stal Jaroslav Maršala. Hlavným kontrolórom mesta sa stal Ján
Šejnoha. Primátor mesta navrhol zriadenie jednotlivých komisií, ktorí budú pracovať pri
mestskom úrade.:
1.
2.
3.
4.
5.

finančná, správy majetku
výstavby, územného plánovania
kultúry, rozvoja vzdelanosti
sociálna
cestovného ruchu, obchodu

Zároveň bol vydaný rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva, ktorý sa skladá zo XIV.
článkov.
Začína vychádzať 1. ČÍSLO ,, SPRAVODAJCU´´ - kde sa občania môžu dozvedieť všetky
dôležité informácie mesta.
Mestský úrad sa zúčastnil na 8. MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU TURIZMU EXPOTOUR´
99 v Žiline v rámci expozície Rajecká Dolina.
Vo februári sa konalo 2. riadne mestské zastupiteľstvo, ktoré schválilo návrh rozpočtového
provizória na rok 1999, program prác na nový rok, záväzné regulatívy pre výstavbu rodinných
domov.
S novými silami sa pripravujú nové úlohy a stanovujú nové ciele:
- rozšírenie cintorína v Poluvsí, výstavba odvodňovacieho kanála na uliciach Lesná,
Pionierska a Školská, doplniť inventarizáciu o súpis nezastavaných pozemkov vo vlastníctve
Mesta, dobudovať kanalizačný zberač k ČOV, zmenil sa vývoz a platby za pevný domový
odpad, opraviť autobusové zástavky, chodníky, požiarne zbrojnice a iné.
Bola vypracovaná správa o výsledku a inventarizácie k 31. 12. 1998.

Majetok mesta: 70 668 681 Sk.
Začiatkom februára sa rozhodol dobrovoľný aktív značkárov pri Klube Slovenských turistov
Žilina zabezpečiť pre obvod mesta údržbu turistických značkovaných chodníkov, vrátane
smerovníkov. V rámci okresov Žilina a Bytča je to 800 km. Údržba sa uskutoční s finančným
prispením mesta.
v marcovom zasadnutí pozvanie prijal aj Vdp. Vallo Ján, správca farnosti a informoval
prítomných o príprave postupu a pokračovaní stavby kostola Božského Srdca Ježišovho v Raj.
Tepliciach.
Za prednostu Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach bol v tomto mesiaci zvolený p. Ing.
Igor Pažický.
Hlasovanie bolo právoplatné: ZA - 13 poslancov
PROTI - 1 poslanec
NEHLASOVALO - 5 poslancov
Pozvanie na zasadnutie prijal Ing. Tabaček, ktorý informoval prítomných o možnostiach
realizácie autobusového nástupišťa a námestia v Rajeckých Tepliciach (uviedol 3 varianty).
Začala sa s prípravami na realizáciu odvodňovania na ulici Osloboditeľov.
Dňa 11. 3. 1999 sa veľká sála Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach zaplnila
predstaviteľmi samosprávy a štátnej správy žilinského okresu. Cieľom pracovného stretnutia
bolo zoznámiť sa medzi sebou i s novým vedením Okresného úradu.
Uskutočnila sa propagačná ,, TELE PLUS SHOW“ – ochutnávka TOPOĽČIANSKEHO
PIVA ,,TOPVAR“.
Prišiel DEŇ UČITEĽOV. Pán primátor zablahoželal učiteľom ZŠ v Rajeckých Tepliciach
a vyjadril im obdiv a podporu v ďalšej práci.
Vďaka projektu CREDO prijal p. primátor oficiálnu delegáciu z poľských WILLAMOVIC –
začiatok cezhraničnej spolupráce.
Žilinské konzervatórium uviedlo Veľkonočný koncert vo veľkej sále Mestského úradu.
Jedenkrát sa stretli obdivovatelia hviezdnej oblohy v sprievode astronóma Martina
Kaveckého, pozorovali ďalekohľadom z amfiteátra.
Od 8. 3. je opäť otvorená Mestská knižnica. Výpožičná doba je v poobedňajších hodinách.
Knižnica sa zároveň presťahovala do nových priestorov v budove Mestského úradu. Získala
tak malú čitáreň a výstavnú sieň, kde sa budú konať besedy, autogramiády, výstavy. Na
začiatok pribudlo do knižnice 23 nových titulov pre všetky vekové kategórie. V tomto mesiaci
získala knižnica knižný dar z Centra pre Európsku politiku z Bratislavy. Je to súbor
dvadsiatich rôznych titulov o problematike Európskej únie. Sú prevažne v cudzích jazykoch.
Deň Zeme v Rajeckých Tepliciach – 22. apríl je pre ekológov i všetkých zanietencov
životného prostredia dňom, kedy si pripomínajú posolstvo trvalo udržateľného života na
Zemi. Mestské kultúrne stredisko s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Kultúra
pripravilo dvojdňový program prednášok spojených s premietaním diapozitívov
a videofilmov.
Keďže sa mesto stále snažilo a snaží získať aspoň na niekoľko dní v týždni gynekológa, opäť
sa jednalo s p. MUDr. Spišákovou o sprevádzkovaní ambulancie v Rajeckých Tepliciach.
Pani Spišáková odmietla.
Na Rajecké Teplice podal Urbár Komposesorát Poluvsie žalobu. Predmetom sporu je
neplatnosť prevedenia pozemku mesta. JRD evidentne previedlo pozemok do vlastníctva.

OSCR Žilina bez zápisu do pozemkovej knihy v katastri nehnuteľností. Neskôr OSCR ZA
vydal pozemok do užívania Mesta Rajecké Teplice.
Mesto bolo informované o možnosti realizácie káblovej TV, a tiež umiestnenia projektoru vo
veľkej sále Mestského úradu.
3. 5. 1999 vznikol ,,SENIOR KLUB“ – na ustanovujúcej schôdzi za prítomnosti p. primátora
a 64 prítomných občanov. Dôchodcovia sa takto majú možnosť stretávať a spoločne sa
zúčastňovať na akciách mesta.
14. mája sa Mestu Rajecké Teplice predstavil divadelný súbor z Bobrovca so svojou
DIVADELNOU VESELOHROU ,,Hľadanie v oblakoch“ od autora Ivana Bukovčana. Už
o dva dni zorganizovali deti pod vedením pedagógov program scénok, tančekov a hudby pod
názvom MAMIČKINO SRDIEČKO ku dňu Matiek.
15. 5. 1999 sa konali PREZIDENTSKÉ VOĽBY.
Pripravuje sa cestný obchvat štátnej cesty I/64 . Prvá etapa sa začala už na jeseň v roku 1998.
Príprava sa začala i s rozšírením cintorína v Poluvsí.
Na mestskom zastupiteľstve sa rokovalo i o novej výstavbe 12 bytovej jednotky v Rajeckých
Tepliciach, a tiež o výstavbe kanalizačného zberača na ulici Osloboditeľov.
Mestský úrad pripravil pre občanov, ale i reštaurácie a školské zariadenia SÚŤAŽ
O NAJUDRŽIAVANEJŠÍ objekt v Rajeckých Tepliciach. Termín kontroly: 25. – 26. 6. 1999.
Majitelia troch víťazných objektov budú odmenení na HODY – 15. 8. 1999.
Deň RADOSTI A HIER – medzinárodný deň detí sa začal popoludním pre deti, sprevádzané
slávnostným odovzdávaním cien víťazom troch vekových kategórií vo výtvarnej súťaži
MOJE MESTO, ktoré odovzdal pán primátor. Všetky práce sú vystavené v priestoroch
prízemia mestského úradu.
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda bola hodová svätá omša v Poluvsí, ktorú celebroval pápežský
prelát vdp. dekan Jozef Noga zo Žiliny.
Hody v Poluvsí pokračovali zábavnou časťou programu, ktorý poskytol potešenie deťom
i dospelým.
AKCIA STONOŹKA – tak sa volala akcia, ktorú pripravili deti zo ZŠ. Usporiadali predajnú
výstavu svojich malých umeleckých diel v priestoroch mestského úradu. Výťažok z predaja
venovali na zlepšenie tragickej situácie detí postihnutých vojnovým konfliktom v Juhoslávií.
Vďaka patrí ich inšpirátorke a učiteľke p. Dolníkovej.
HISTORICKÝ ÚSPECH – Rajecké Teplice v ŠACHOVEJ EXTRALIGE. A- družstvo ŠO
TJ Slovan Softip Rajecké Teplice zvíťazilo bez jedinej prehry, so 7 bodovým náskokom v I.
lige – východ a postúpilo do 2. šachovej extraligy.
Mesto schválilo rozšírenie miestnej komunikácie a chodníka smerom ku cintorínu, tiež
vybudovanie cesty, elektrickej prípojky, hlavného vysielača v lesnej lokalite Skalky ako
prístupovej komunikácie ku plánovanej televíznej veži.
V tomto mesiaci sa rozhodlo i o zriadení TURISTICKEJ INFORMAĆNEJ KANCELÁRIE
(TIK) v Rajeckých Tepliciach.
Mesto schválilo participáciu Mesta Rajecké Teplice na projekte Euroregión BESKYDY
v rámci programu Phare. Mesto tiež vystavalo pódium pred mestským úradom pre účely
hodových slávností.
Začiatok 17. ročníka KULTÚRNEHO LETA v Rajeckých Tepliciach sa niesol v znamení
histórie i zábavy. Po slávnostnom otvorení Kultúrneho leta primátorom nastúpili mladí

študenti žilinských stredných škôl a ZA univerzity pod vedením herca Bábkového divadla
Jozefa Abafiho v kostýmoch zo 16. storočia. Priblížili históriu nášho kraja.
O zábavu plnú smiechu sa postaralo CHODUĽOVÉ DIVADLO NA VYSOKEJ NOHE
s hercami Divadla na rázcestí z Banskej Bystrice.
V sobotu hrala i Dychová hudba TATRANKA a folklórny súbor RIZSUTEC. 18. júla sa
predstavil dychový súbor z WILAMOWIC.
eRko – hnutie za kresťanské spoločenstvá detí fungujúce na našom území od jeho vzniku,
koná veľa akcií pre deti i mládež. Toto leto uskutočnilo už niekoľký letný tábor pre deti na
Čerenke. (25. – 30.7.)
25.7. hrala ľudová hudba bratov Murínovcov z Podbieľa.
Začiatkom mesiaca august spestrila vokálna skupina SKLO, o pár dní prebehol v telocvični
ZŠ MEDZINÁRODNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ.
8. 8. – DIXIELEND HOT SOUND DIXIE BAND.
13. 8. – obľúbené pesničky REPETE a BACKWARDS (BEATLES)
15. 8. – Nedeľná hodová sv. omša a poobede vystúpenie ZBORU SV. KATARÍNY +
podvečer METALINDA.
Na hody prišiíel aj ,,Majster N´´, Alan Mikušek. Od augusta 99 je v prevádzke turistickoinformačná kancelária, ktorá vznikla na základe dohody medzi CK SELINAN a mestom
Rajecké Teplice. Služby sú doplnené o predaj turistickej literatúry a drobných suvenírov. TIK
zároveň buduje databázu adries súkromných ubytovaní v Rajeckých Tepliciach.
23. 8. – o 17:00 hod. v amfiteátri vystúpili najlepšie gospelové skupinyna veľkom koncertnom
turné ,,ŠANCA PRE LÁSKU“. Tento projekt s veľkým počtom účinkujúcich bol
zorganizovaný s mimoriadnym úsilím organizátorov ( p. Jaroslava Kozáka a i.) a stretol sa
s pozitívnym ohlasom, o čom svedčili až do posledného miesta obsadený amfiteáter i celé
okolie.
Letný komorný orchester v podaní členov medzinárodného orchestra spríjemnil popoludnie
25. augusta.
Mesto Rajecké Teplice sa stalo spoluorganizátorom zaujímavého športového podujatia –
MEDZINÁRODNÉHO CYKLISTICKÉHO KRITÉRIA. Boli to aktívne bodovacie preteky
pre kategóriu muži. Pred hlavnými pretekmi boli preteky detí predškolského a školského
veku.
29. 8. – záver Kultúrneho leta patril detskému speváckemu zboru KONVALINKY z Rajca
a folklórnemu súboru TIESŇAVAN z Krpelian.
Súčasťou Kultúrneho leta bol remeselný jarmok so živými ukážkami remeselných zručností.
KLUB PRIATEĽOV, UMENIA – zanietení záujemcovia o umenie, literatúru, kultúru
a históriu sa stretávajú každý posledný piatok v mesiaci.
Vďaka nášmu sponzorovi – firme Energodata Žilina sa i Mestský úrad stal majiteľom
internetovej stránky, kde budú uvedené dôležité informácie pre návštevníkov i obyvateľov
mesta. Email: rteplice@energodata.sk
Každá obec má svoju históriu. Rajecké Teplice neboli v tomto tisícročí takou významnou
obcou, aby mali svoj erb. Dlhé roky boli len osadou obce Konská. Až po priznaní štatútu
mesta v roku 1989 si Rajecké Teplice vytvorili svoj erb. Ako sa vyjadril heraldik doktor Peter
Karlous, erb predstavuje veľmi výstižné vyjadrenie kúpeľov. Znak znázorňuje v modrom štíte

nad dvomi striebornými pásmi zlaté slnko so striedavo rovnými a zvlnenými pásmi – lúčmi.
Prvky predstavujú slnko, vodu a vzduch.
Vlajku tvorí 5 pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky vo farbách žltej, modrej, bielej, modrej
a žltej. Pomer 2 : 3.
Mestské zastupiteľstvo prinieslo niektoré nasledujúce témy :
- schválilo bezplatný prevod STL plynovodu na ulici Dolná
- postup prác pri výstavbe cintorína v Poluvsí
Mesto obdržalo list o úprave cien za vývoz a likvidáciu odpadu. Predpokladaný nárast cien je
o 30%.
V septembri sa začali pravidelne stretávať na pôde SENIOR KLUBU naši seniori. Mesto sa
rozhodlo podať im pomocnú ruku pri plánovaní ich činnosti.
Mesto vydalo pokyny pre používanie cintorína v Poluvsí – cenník prác a služieb.
Mestský úrad zabezpečil nákup nového technického vybavenia veľkej sály.
VEĽKÉ JUBILEUM 2000 znamená aj množstvo zaujímavých podujatí a aktivít v živote
našej farnosti. Všetky tieto podujatia môžeme nájsť v kalendári farnosti KONSKÁ na rok
2000.
RARADOSTI – 17. – 19. 9. 1999 – deti zo širokého okolia pomáhajú ,,vyliečiť chorého
kráľa“ režiséra IV a zachrániť smutné kráľovstvo. Vďaka občianskemu združeniu Kultúra,
ktoré získalo pomoc od Mesta Rajecké Teplice zažili príjemné chvíle pri tvorbe.
V septembri sa menil zákon o správnych poplatkoch z roku 1999. Týchto opatrení:
- za overenie podpisu je teraz 30 Sk za kolok
- overenie fotokópie 1str. 50 Sk za kolok
- za duplikát matričného dokladu 50 Sk za kolok
V tomto mesiaci sa ešte konalo rokovanie s riaditeľkou Materskej škôlky o oprave a údržbe
objektu. S telovýchovnou jednotou Softip Rajecké Teplice – Šachovým oddielom
o presťahovaní do priestorov bývalej knižnice.
Otvorili jazykové kurzy pre žiakov začiatočníkov i pokročilých ( AJ, TJ), hra na akordeón
a elektrickú gitaru.
Mestský úrad pripravil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 20. 10. 1999 od 8 do 16 hod. Aj
týmto spôsobom chcela mestská samospráva priblížiť organizáciu práce i problémy života
mesta jeho obyvateľom.
Oddelenie LEKÁRSKEJ GENETIKY NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V ŽILINE
pripravilo CELOŠTÁTNU KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom
X. IZAKOVIČOV MEMORIÁL ( 14. 10. – 15. 10. 1999), zameranú na problémy súčasnej
genetiky.
Október – mesiac ÚCTY KU STARŠÍM. Rok 1999 bol vyhlásený za MEDZINÁRODNÝ
ROK STARŠÍCH. I pri tejto príležitosti Mestský úrad Rajecké Teplice poriadal
SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE dôchodcov nad 70 rokov, ktorých prišlo 150. Rajecké
Teplice majú takéto počty obyvateľov:
- nad 70 rokov: 182 ľudí
- nad 80 rokov: 44 ľudí
- nad 90 rokov: 6 ľudí
6. 10. 1999 usporiadala ZŠ výchovný koncert.

Október fest – PIVNÉ SLÁVNOSTI – 14. 10. Cieľom podujatia bolo spropagovať mesto
a zatraktívniť ho pre domácich i hostí.
Medzinárodné hnutie na VLASTNÝCH NOHÁCH – predajná charitatívna výstava detských
prác.
26. 10. bol deň, ktorý si vybrali starostovia, primátori a podnikatelia žilinského kraja na
stretnutie. Zároveň bol prítomný i predseda Vlády SR Pavol Hamžík. Odpovedal aj na otázky
starostov a podnikateľov z okresu ZA. Pamätný zápis nájdete v knihe.
Konferencia o ďalšom rozvoji žilinského kraja:
priniesla okrem iného aj rokovania s primátorom Turzovky p. Miroslavom Rjdom –
predsedom združenia Euroregiónu Beskydy o členstve Rajeckých Teplíc a vzájomnú
spoluprácu.
Mesto sa zúčastnilo na oslavách 15. výročia vzniku FOLKLÓRNEHO SÚBORU LUBENÁ
v Poluvsí, okres Prievidza.
V tomto mesiaci prebehlo i niekoľko rokovaní :
- s riaditeľom Závodu Povodie Váhu – Púchov, vo veci úpravy toku Rajčianky a Bystričky na
rok 2000.
- rokovania v Trenčianskych Tepliciach o založení ÚNIE KÚPEĽNÝCH MIEST na
Slovensku.
100-té výročie železničnej trate Žilina – Rajec
Vybudovaním železničnej trate sa pred 100 rokmi začal hospodársky rozmach všetkých obcí
na trase. Dnes si pripomíname v Rajeckých Tepliciach výstavou historických pohľadníc od
Kľaku až po Strečno. Vďaka zberateľovi týchto malých cenností Milanovi Revilakovi zo
Žilinského klubu filatelistov môžeme v novembri objavovať scenérie, ktoré už odvial čas.
Pracovníci oddelenia kultúry a vzdelávania Mestský úrad Rajecké Teplice si pripravili
CELOROČNÝ CYKLUS PODUJATÍ PRE DETI MESTSKEJ KNIŽNICE – každý mesiac
iná téma. Malá odmena, ktorá deti motivuje čaká už od prvej témy: SVET ŽIVOČÍŠNEJ
RÍŠE. Na ďalších stretnutiach si vyskúšajú ako fungujú ľudské práva v praxi, dozvedia sa
o vianočných zvykoch, urobia si rôzne ozdôbky, navštívia svet dinosaurov.
Pán Zdeno Miškolci – HYDROTHERM vyhlásil verejný prísľub na odkúpenie všetkých
verejne obchodovateľných akcií emitenta Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice. Lehota
platí 30 dní. Ponúkaná cena je 650 Sk za jednu akciu. Zároveň boli vydané STANOVY
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI, do ktorých môže čitateľ nahliadnuť v zápisnici z 3. 11. 1999.
Mesto schválilo žiadosť mesta Rajec o odpustenie pohľadávky v sume 15 000 Sk. Z roku
1996, ktorá vznikla pri delimitácií Obvodného zdravotného strediska.
Mesto schválilo odpredaj majetku v objekte verejného táboriska SLNEČNÉ SKALY na
základe znaleckého posudku.
Do knižnice opäť pribudli nové knihy. Ponuka sa opäť rozrástla o mnohé nové tituly. Za
všetky spomínané aspoň: Dvojjazyčné encyklopédie a detskú literatúru.
V novembri bola daná výzva všetkým majiteľom psov, aby dohliadali na ich voľný pohyb.
Voľne sa pohybujúce psy sú nebezpečné pre všetkých. Budú odchytené a ak sa neprihlási
majiteľ, utratené.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE KULTÚRA poriada pre deti viacero krúžkov: divadelný,
turistický, krúžok šikovných rúk.

,,ÁNO PRE ŽIVOT´´- združenie ,,Áno pre život´´ v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice
usporiadalo II. seminár ,,VÝBER PRE ŽIVOT´´ v sobotu 20. 11. 1999 o 8:30 hod.
v mestskom úrade.
Pôrodnosť- situácia v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí sa v tomto roku v počte narodených
detí zmenila. Kým v roku 1998 sa narodilo 19 detí, 8 dievčat a 11 chlapcov, v roku 1999 je
situácia odlišná. Za obdobie mesiacov I. až XI. bolo narodených 22 detí ( 14 dievčat a 8
chlapcov).
CHRÁNENÝ STROM: V Rajeckých Tepliciach bol vyhlásený za chránený strom BREST
DRSNÝ pred hotelom Veľká Fatra, číslo parcely 338. Podľa vyhlášky KÚ ŽP v ZA č. 5/96
z 17. 12. 1996, ktorá uvádza zoznam chránených stromov v ZA kraji.
6. decembra sa už zvyčajne deti tešia na príchod sv. Mikuláša, ktorý im odovzdanie darčekov
,,priniesol´´ i bábkové divadlo.
V ten deň p. primátor obdržal prihlášku do Združenia Euroregión Beskydy.
Na druhý deň nasledovali Vianočné trhy. Deti pripravili originálne vianočné ozdoby,
darčeky... a finančný zisk poslali na obnovu zničenej škôlky v Kosove, na dokončenie ktorej
organizuje zbierku NADÁCIA ČLOVEK V OHROZENÍ.
Vo výstavnej sieni budú i reportážne fotografie dokumentujúce pohnuté osudy ľudí bývalej
Juhoslávie. Na tomto programe sa zúčastnia deti viacerých ZŠ, združené v medzinárodnom
Hnutí na vlastných nohách, oddelenie kultúry a vzdelávania mestského úradu , občianske
združenie KULTÚRA.
SLADKÉ ZÁZRAKY – pani Júlie Serekovej, ktorá dokáže vyčarovať z cesta torty tie
najzaujímavejšie tvary, mnohé sú zachytené i v knihe JULKINE NETRADIČNÉ TORTY.
Dala i kurzy pečenia a zdobenia (3. 12. – 5. 12. 1999)
Mestský úrad sa modernizuje. Nakúpil nové mechanizmy (technické služby) a začal ich
poskytovať i súkromným žiadateľom.
SILVESTER 1999 – ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN zorganizovala spoločenské stretnutie pri
hudbe s večerou, takto sa rozlúčila so starým rokom i POSLEDNÝM DŇOM TOHTO
TISÍCROČIA.
Maltézska pomoc – pomoc chorým, opusteným a bezvládnym. Zvrchovaný rád maltézskych
rytierov vznikol v 11. storočí. Zameriaval sa na budovanie nemocníc, zakladal medicínske
fakulty. V Rajeckých Tepliciach začal pôsobiť od 1. 12. 1999 v priestoroch zdravotného
strediska. Zo začiatku bude ponúkať najmä prepravnú službu sociálny taxík, dovoz stravy,
možnosť okúpania.
Pán primátor poslal správcovi školiaceho a rekreačného strediska SPP- Rajecké Teplice list,
ktorým žiadal možnosť výmeny objektu bývalej materskej škôlky na ulici Pri Bystričke za
objekt materskej škôlky na Ulici Osloboditeľov. SPP žiadosti nevyhovelo a ani o tom
neuvažuje.

Prechod do nového Jubilea 2000
Rok 2000 sa oslávil silvestrovskou zábavou, občanov na námestí, novoročným vinšom p.
primátora, štátnou hymnou SR a zavŕšil sa slávnostným ohňostrojom.
Pamätná kniha:
4. 10. 1999 - Mesiac úcty k starším
26. 10. 1999 – Návšteva podpredsedu vlády Pavla Hamžíka

