2002
Plesy a Fašiangy v Rajeckých Tepliciach
Počas tohtoročnej krátkej plesovej sezóny sa mali hostia i návštevníci možnosť zabaviť na
viacerých plesoch a zábavách v našom meste.
Pre širokú verejnosť bol určený program ukončenia fašiangového obdobia s pochovávaním
basy dňa 9. 2. 2002 na námestí. Toto podujatie si už získalo obľubu u divákov, ktorí ocenia
vtip a dobrú zábavu v podaní tanečníkov a muzikantov zo Stránskeho i Terchovej.
Podujatie organizuje každoročne Ladislav Tomaník – pohostinstvo KOTVA v spolupráci
s Mestom Rajecké Teplice a viacerými dobrovoľníkmi z okolitých obcí. Deti mali možnosť
zabaviť sa i súťažiť na tradičnom detskom karnevale 3. februára 2002. O dobrú zábavu sa
postarali herci zo žilinského divadla Makovice. Sponzorsky podujatie podporila firma
LIFELINE, reštaurácia ALAN.

Udalosti, aktivity, stretnutia
- rokovanie primátora s vedením Povodia Váhu š. p. Piešťany o odovzdaní stavby regulácia
Rajčianky
- rokovanie primátora mesta so SEVAK š. p. Žilina za účasti delegáta EÚ o ďalšom postupe
pre získanie finančných prostriedkov z programu EÚ ISPA na odkanalizovanie Rajeckej
a Terchovskej doliny do ČOV Hričov
- účasť kúpeľného mesta Rajecké Teplice na Medzinárodnej výstave cestovného ruchu
Slovakiatour v Bratislave za spoluúčasti SLK, a. s. Rajecké Teplice CK Zenit
- prijatie veľvyslanca SRN v Južnej Kórei a honorárneho konzula Slovenskej republiky
v SRN, rokovanie o otázkach rozvoja cestovného ruchu
- rokovanie s Okresným úradom práce o možnosti predĺženia pracovných zmlúv pre verejnoprospešné práce
- účasť primátora mesta na rokovaní predstavenstva Euroregiónu Beskydy
- účasť primátora mesta na výročnej členskej schôdzi základnej organizácie ZP
- pracovné rokovanie členov Združenia Rajecká dolina o projekte cyklomagistrály Žilina –
Rajec podporenou z prostriedkov EÚ v rámci pilotnej grantovej schémy pre rozvoj
cestovného ruchu
- podpis zmluvy o pridelení finančných prostriedkov zo štátneho fondu, rozvoja bývania na 3.
etapu realizácie inžinierskych sietí v lokalite IBV Vrchy a na rok 2002 vo výške 1 483 000 Sk
- podpis zmluvy o pridelení finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 2.
etapu realizácie inžinierskych sietí v lokalite IBV Vrchy získaná v roku 2001, dotácia vo
výške 3 773 000 Sk

- kanalizačný zberač 1. etapa – prestavanie finančných prostriedkov vo výške 2 600 000 Sk
získaných v roku 2001 zo Štátneho fondu životného prostredia (od roku 2002 je to sekcia
environmentálnych projektov Ministerstva životného prostredia SR)
- prijatie Dr. H. Erlara Parlana z kodanského inštitútu Danish Energy and Environmental
Engineering z Dánska, témou rokovania bolo riešenie výstavby kanalizačného zberača
- príprava podkladov pre riešenie koncepcie rozvoja námestia v Rajeckých Tepliciach
- účasť primátora na rokovaní zástupcov kúpeľných miest a obcí v Slatine za účasti
predstaviteľov IKŽ MZ SR k návrhu zákona o prírodných liečivých zdrojoch, prírodných
liečivých kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách

Memoriál Jozefa Gabčíka
24. 5. a 25. 5 sa poriadajú oslavy 60. výročia udalosti 2. svetovej vojny, ktoré sa viažu k menu
Jozefa Gabčíka, miestneho rodáka.
Za účasti výsadkárov z Čiech, Veľkej Británie a Francúzska bude pri železničnej stanici
v Poluvsí odštartovaný memoriál v cezpoľnom behu do kasární v Žiline.

Nové povinnosti pre mestá a obce
Od 1. júla 2002 sa podľa zákona č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností na obec
a mestá prenášajú povinnosti o starostlivosť v oblasti školstva a sociálnych vecí na mestá
a obce. Od tohto termínu sa za technický stav škôl i fungovanie sociálnej oblasti stáva
zodpovedným mesto či obec, i keď ešte istý čas potrvá, kým sa na mestá a obce presunú
i potrebné finančné prostriedky. Občania budú môcť svoje požiadavky vybavovať priamo vo
svojej obci alebo meste. Mesto bude môcť v rámci svojich možností v sociálnej oblasti
poskytovať starostlivosť v zariadeniach opatrovateľskej služby, zriaďovať takého zariadenia,
ktoré budú rozhodovať o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú
službu, o prepravnej službe, zriaďovať a kontrolovať zariadenia sociálnych služieb.
V oblasti školstva má mesto povinnosti: vymenúvať a odvolávať riaditeľov škôl a školských
zariadení, zriaďovanie a zrušenie ZŠ, ZUŠ, predškolských zariadení, školských klubov detí,
centier voľného času, školských kuchýň a jedálni, vykonávanie kontroly hospodárenia školy,
zabezpečovanie podmienok stravovania detí, prideľovať finančné prostriedky súkromným
školám, cirkevným školám, schvaľovanie zmlúv o prenájme školských budov a miestností.

Udalosti, aktivity, stretnutia
- rokovanie regionálneho združenia ZMOS Rajecká dolina vo veci privatizačného projektu
SEVAK Žilina
- účasť primátora mesta na 12. sneme ZMOS-u v Bratislave
- výročná členská schôdza ZO Únie žien Slovenska

- účasť primátora na zasadaní predsedníctva Euroregiónu Beskydy za účasti poľskej, českej
a slovenskej delegácie v Strečne
- ukončenie spracovania technickej štúdie cestovného ruchu pre rajeckú cyklomagistrálu –
pilotná grantová schéma Ministerstva hospodárstva SR
- seminár Fórum života – ochrana týraných žien a detí
- seminár rozhodcov futbalu – spoluorganizátor TJ Tatran Rajecké Teplice
- pracovné stretnutie primátora mesta s prednostom OÚ v Žiline k problému prechodu
kompetencií na obce
- rokovanie primátora mesta s okresným riaditeľom Policajného zboru v Žiline
- rokovanie primátora s vedením SEZ, a. s. Žilina vo veci rozvodnej siete vysokého napätia
a nízkeho napätia v Rajeckých Tepliciach
- otvorenie výstavy fotografií so zástupcami spolupracujúceho holandského mesta EPE
súčasne s výstavou veľkonočných výšiviek členiek Senior klubu z Rajeckých Teplíc
- členská schôdza združenia členov skládky odpadov Rajeckého regiónu v Rajci vo veci
komunálneho odpadu
- zber železného šrotu v spolupráci s DPZ (Dobrovoľný požiarny zbor) Rajecké Teplice
- inštruktážno-metodické zamestnanie okresných funkcionárov a funkcionárov DPZ, vrátane
členov DPZ z Rajeckých Teplíc a Poluvsia
- účasť primátora na rokovaní Regionálnej agentúry energetického manažmentu v Žiline
- účasť primátora na stretnutí s predsedom VÚC Mgr. Tarčákom v Žiline
- autobusový poznávací zájazd členov Senior klubu, poslancov MZ a primátora mesta do
Dolního Benešova, ČR
- účasť primátora na oslavách Dňa učiteľov
- cestopisná diashow z Etiópie – podujatie Horolezeckého klubu v Rajeckých Tepliciach
- medzinárodné sympózium poľských, českých a slovenských ortopédov, ktoré organizovalo
oddelenie ortopédie, nemocnice s poliklinikou v Žiline
- tréning o spôsoboch zapájania ľudí do verejného života organizovaný Občianskym
združením KULTÚRA a New Economic Foundation Londýn
- stretnutie so spisovateľom a lekárom Antonom Rákyom v rámci Týždňa slovenských
knižníc, spoluorganizátor Krajská štátna knižnica v Žilina

Medzinárodný klub v Rajeckých Tepliciach
V našom meste sa stretli na svojom 102. zasadnutí štátni predstavitelia, diplomati
a zástupcovia významných obchodných a podnikateľských subjektov. Prednášky o stave
záverečných príprav na integráciu SR do EÚ a o dosahoch vstupu do EÚ na slovenskú
ekonomiku predniesli Ján Figeľ, štátny tajomník MZV SR a hlavný vyjednávač SR s EÚ
a riaditeľ Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV Milan Šikula. Primátor RNDr. Peter
Dobeš privítal na pôde mesta asi 100 účastníkov tejto akcie.

ZO Únie žien Slovenska
Informácie o aktivitách v roku 2001 a programe na rok 2002
Počtom neveľká organizácia (23 členov) nezaháľa. Okrem schôdzkovej činnosti s aktivitami
pre vlastné členky prezentuje sa aj navonok. V roku 2001 organizovala zbierku na pomoc
postihnutým povodňami na Ukrajine. Vyzbieralo sa 4 575 Sk. Zbierka pre onkologické ciele
Deň narcisov priniesla 11 350 Sk. Členky pomáhali pri výsadbe a ošetrovaní kvetov na
námestí, pri pamätníku obetí 1. sv. vojny a pri hroboch padlých na cintoríne. Pre deti z DD
v Domaniži pripravili ženy výlet do Rajeckých Teplíc spojený s člnkovaním a zbierku
zimného ošatenia. Na Mikuláša dostali deti darček v podobe 12 nových lôpt. Aktivity pre DD
Domaniža sponzorsky podporili Mgr. Jaroslav Maršala a Ing. Peter Suchoň. Prvý raz ženy
tejto organizácie poriadali Katarínsku zábavu, kde do hodnotnej tomboly prispeli miestni
sponzori: Slovenské liečebné kúpele a. s., firma GREMAR, reštaurácia ALAN, drogéria
Remenec, kvetinárstvo Kasmanová, potraviny LIMARO, LAKTIS - Žilinské mliekarne.
V roku 2002 popri činnosti pre vlastné členky (fašiangové posedenie, beseda o Japonsku,
návšteva divadla, MDŽ, Deň matiek a iné) chce organizácia opäť dať o sebe vedieť.
- 22. 3. po tretí raz zabezpečila organizačne Deň narcisov – do narcisovej pokladničky pre
potreby onkológie ženy vyzbierali 14 000 Sk, z toho na miestnej ZŠ 1 464 Sk
- na MDD potešili žiakov teplickej ZŠ darčekom – futbalovou a volejbalovou loptou
- pre spestrenie Kultúrneho leta plánujeme poriadať výstavu pod názvom Čo dokáže ruka
ženy ( 8. 7. – 14. 7.)
- v auguste plánujeme autobusový zájazd na výstavu AGRO-KOMPLEX Nitra, na ktorý
pozývame ďalších záujemcov
- pomôžeme pri výsadbe a ošetrovaní kvetov na námestí
- pre deti z DD Domaniža pripravujeme výlet spojený s kúpaním na kúpalisku a v jeseni zber
ovocia
- usporiadame Katarínsku zábavu
- pripravujeme kurz pečenia a zdobenia medovníkov

Udalosti, aktivity, stretnutia
- oslava Dňa matiek – slávnostná akadémia žiakov ZŠ a MŠ s príhovorom primátora mesta
- 60. výročie úmrtia Jozefa Gabčíka, hrdinu 2. sv. vojny – memoriál v cezpoľnom behu
Poluvsie – Žilina a účasť na odhalení pamätníka v Žiline – v Závodí, Rajecké Teplice
zastupoval primátor mesta
- otvorenie Kultúrneho leta 2002 slávnostným orgánovým koncertom v novom kostole
v Rajeckých Tepliciach
- rokovanie so SSE, a. s. vo veci rozvodov elektrickej energie, začiatok realizácie VN
trafostanice
- rokovanie o postupe prác 2. etapy inžinierskych sietí IBV Vrchy s Doprastavom, a. s. v
Žiline
- účasť primátora na konferencií „Všetko pre rodinu“ v Trenčíne

- 1. celoslovenský akordeónový festival v Rajeckých Tepliciach
- delegácia seniorov vedená starostom Jozefom Zawadským z Dolního Benešova – prijatie
primátorom mesta
- Hody 2002 v Rajeckých Tepliciach za účasti hostí z družobných miest Dolní Benešov,
Trenčianske Teplice, Wilamowice a Poluvsie pri Prievidzi
- prijatie delegácie Powiatu Bielsko-Biala v obradnej sieni MsÚ pri príležitosti pracovného
výjazdu na Slovensku
- vernisáž filatelistickej výstav y pri príležitosti 10. výročia vzniku Spolku kresťanskej
filatelie na Slovensku sv. Gabriel
- zasadnutie predstavenstva Euroregiónu Beskydy, Rajecké Teplice zastupoval primátor mesta
- zasadnutie Rady školy ZŠ v Rajeckých Tepliciach
- na pozvanie starostu Wilamowic (Poľsko) Mariána Trelu – účasť primátora na slávnosti 1.
výročia blahorečenia Josefa Bičevskiego, rodáka z Wilamowic, za prítomnosti poľského
episkopátu vedeného primasom Glempom
- rokovanie s riaditeľom ZŠ a riaditeľkami MŠ v Rajeckých Tepliciach a v Poluvsí o prechode
kompetencií a majetku škôl na obce a o postupe zabezpečenia ďalšej prevádzky týchto
zariadení vrátane odborného personálneho zabezpečenia
- rokovanie primátora s organizačným garantom spoločensko-športovej akcie Jágrteam
- oprava miestnych komunikácií, úpravy a čistenie priestranstiev pred letnou sezónou, kosenie
- cyklistické cestné kritérium – cyklistické preteky s 200 pretekármi organizoval Cyklistický
spolok Žilina, OZ KULTÚRA a Mesto Rajecké Teplice
- Hodové slávnosti 2002 v Poluvsí na sviatok sv. Cyrila a Metoda

Materská škola prechádza pod samosprávu
Materská škola v Rajeckých Tepliciach prechádza od 1. 7. 2002 pod samosprávu nášho mesta.
Zmenou zriaďovateľa sa vytvárajú nové podmienky pre prevádzku Materskej školy.
Zamestnávateľom pracovníkov Materskej školy bude Mesto Rajecké Teplice. Napriek tomu,
že našim zriaďovateľom do 30. 6. 2002 bol Okresný úrad – odbor školstva, mládeže a telesnej
kultúry v Žiline, Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach nám vychádzal v ústrety
starostlivosťou o budovu a vnútorné zariadenie školy.
V tomto školskom roku ako i po minulé školské roky, bola na veľmi dobrej úrovni spolupráca
s rodičmi. Rodičia nám pomáhali v materiálnej oblasti, ale aj pri organizovaní slávností
a iných školských akcií. Chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí prispeli svojou aktivitou
k zlepšeniu podmienok pre vzdelávanie a výchovu detí. Zvlášť chcem poďakovať pani Janke
Gavlákovej, pani Alici Jančíkovej, pani Oľge Vdovičíkovej a pánovi Štrbákovi. S kapacitných
dôvodov sme i v tomto školskom roku nevyhoveli desiatim žiadostiach rodičov. Pre školský
rok 2002/2003 máme zapísaných 53 detí, čím je kapacita MŠ prekročená o 8 detí. Už 3 roky
pri výchove a vzdelávaní používame učebnú pomôcku LEGO DACTA, ktorá všestranne
a individuálne pomáha pri rozvoji osobnosti dieťaťa. V mesiaci máj sme sa zúčastnili
1. celookresnej výstavy LEGO, kde sa svojimi schopnosťami, zručnosťami, tvorivosťou
prezentovali aj deti našej MŠ. V závere chcem poďakovať za dlhoročnú prácu v školských

službách p. uč. Viere Súľovskej a p. kuchárke Pavle Majerčíkovej, ktoré sa dožili v tomto
školskom roku významného životného jubilea.
Vlasta Poliačková, riaditeľka MŠ Rajecké Teplice

VOĽBY 2002
Výsledky parlamentných volieb

Číslo Politická strana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SZS
SDKÚ
SDPO
SDĽ
SMER
HZDS
OKS
HZD
ROMA
KSS
SMK
KDH
DS
ĽS
ZRS
Ľavicový blok
ANO
Bečko - RRS
Žena a rodina
SDA
SNJ
NOSNaP
SNS
ROSA
ROJ
P SNS

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Okrsok č. 3

Spolu

0
129
2
18
81
228
0
38
0
53
5
95
0
0
1
0
52
0
5
10
1
4
11
0
0
84

5
71
3
6
38
181
3
47
0
21
2
128
0
0
0
0
25
1
3
7
0
3
32
0
0
71

1
17
1
4
33
164
0
14
0
7
1
27
0
0
1
3
9
0
3
0
0
0
6
1
0
53

6
217
6
28
155
573
3
99
0
81
8
250
0
0
2
3
86
1
11
17
1
7
49
1
0
208

Umiestnenie prvých desiatich politických strán podľa hlasovania
v okrskoch v meste Rajecké Teplice
Poradie Politická strana Celkový počet hlasov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HZDS
KDH
SDKÚ
P SNS
SMER
HZD
ANO
KSS
SNS

573
250
217
208
155
99
86
81
49

%
31,60%
13,80%
12%
11,50%
8,60%
5,50%
4,70%
4,40%
2,70%

Celkový počet zapísaných voličov
2 235
Počet vydaných obálok
1 823
Počet odovzdaných obálok
1 823
Počet platných hlasov
1 812
Za mesto Rajecké Teplice – účasť voličov 81,56%

Zoznam kandidátov politických strán , hnutí a koalícií pre voľby primátora
mesta 6. – 7. decembra 2002
Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, politická strana
1. Peter Dobeš, RNDr., 45 rokov, geograf, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia, Strana zelených na Slovensku, Hnutie za demokraciu
2. Jaroslav Maršala, Mgr., 44 rokov, riaditeľ reklamnej agentúry, Strana demokratickej ľavice,
Aliancia nového občana, Prvá Slovenská národná strana
3. Ján Mosor, Ing., 56 rokov, pracovník samosprávy, Hnutie sa demokratické Slovensko,
SMER, Slovenská národná strana
4. Valentín Prieložný, 57 rokov, stavebný technik, Slovenská národná jednota

Zoznam kandidujúcich poslancov – volebný obvod č. 1
Meno, priezvisko, akademický titul, vek , povolanie, politická strana
1. Ján Bernát, Mgr., 53 rokov, učiteľ, Strana demokratickej ľavice, Aliancia nového občana

2. Jaroslav Bernát, 47 rokov, výkonný riaditeľ, Strana demokratickej ľavice, Aliancia nového
občana
3. Ladislav Grochal, 42 rokov, strojvodca, Komunistická strana Slovenska
4. Janka Harťanská, Ing., 60 rokov, lesná inžinierka, dôchodca, Hnutie za demokratické
Slovensko
5. Rudolf Hodás, 54 rokov, robotník, Slovenská národná jednota
6. Jozef Chamaj, Ing., 42 rokov, živnostník, Prvá Slovenská národná strana
7. Alena Kožehubová, 51 rokov, učiteľka, Hnutie za demokratické Slovensko
8. Libor Knapec, Ing., 54 rokov, lesný inžinier, Hnutie za demokratické Slovensko
9. Henrieta Melišová, RNDr., 39 rokov, učiteľka, Strana demokratickej ľavice, Alianca
nového občana
10. Ján Mosor, Ing., 56 rokov, pracovník samosprávy, Hnutie za demokratické Slovensko
11. Drahoslava Pagáčová, 46 rokov, farmaceutický laborant, Kresťanskodemokratické hnutie
12. Katarína Pialová, JUDr., 38 rokov, komerčný pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Ján Prieložný, Ing., 51 rokov, vedúci odboru firmy, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Alexander Sopko, Ing., 58 rokov, manažér, Strana demokratickej ľavice, Aliancia nového
občana
15. Štefan Stehlík, JUDr., 59 rokov, právnik, Kresťanskodemokratické hnutie

Zoznam kandidujúcich poslancov – volebný obvod č. 2
Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, politická strana
1. Andrej Czán, Ing., PhD., 31 rokov, vysokoškolský učiteľ, Pravá Slovenská národná strana
2. Martin Czán, Ing., 28 rokov, obchodný riaditeľ, Prvá slovenská národná strana
3. Stanislav Čišecký, 62 rokov, dôchodca, Slovenská národná strana
4. Miroslav Funtík, 55 rokov, robotník, Slovenská národná jednota

5. Milan Gramblička, Ing., 57 rokov, obchodný manažér, Hnutie za demokratické Slovensko
6. Jozef Kasman, 68 rokov, dôchodca, Slovenská národná strana
7. Jozefa Kenderová, 51 rokov, kartografka, Strana demokratickej ľavice, Aliancia nového
občana
8. Marián Kolenčík, PhDr., 28 rokov, etopéd, Hnutie za demokraciu
9. Peter Kráľ, Ing., 39 rokov, strojný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Juraj Portašík, Ing., 35 rokov, manažér, Strana demokratickej ľavice, Aliancia nového
občana
11. Mária Roztášová, Doc. Ing. PhD., 53 rokov, vysokoškolská učiteľka,
Kresťanskodemokratické hnutie
12. Vladislav Šálek, 48 rokov, ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Ján Záň, 63 rokov, agrotechnik, dôchodca, Hnutie za demokratické Slovensko

Zoznam kandidujúcich poslancov – volebný obvod č. 3
Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, politická strana
1. Nadežda Dubovcová, 40 rokov, živnostník, Prvá Slovenská národná strana
2. Jozef Hoskovec, 53 rokov, automechanik, Hnutie za demokratické Slovensko
3. Pavol Hucík, Ing., 44 rokov, finančný manažér, Strana demokratickej ľavice, Aliancia
nového občana
4. Jaroslav Jančík, 39 rokov, manažér, Strana demokratickej ľavice, Aliancia nového občana
5. Ján Jankech, 43 rokov, živnostník, Prvá slovenská národná strana
6. Jaroslav Jarina, Ing., 25 rokov, inžinier ekonomiky dopravy, Kresťanskodemokratické
hnutie
7. Miroslav Katrena, 29 rokov, automechanik, Slovenská národná strana
8. Jozef Knapec, 43 rokov, maliar, Hnutie za demokratické Slovensko
9. Ján Majerský, Ing., 43 rokov, projektant, SMER

10. Iveta Pialová, 34 rokov, referent obchodnej analytiky, Kresťanskodemokratické hnutie

Príprava komunálnych volieb
V dňoch 6. a 7. decembra 2002 (piatok, sobota) sa uskutočnia komunálne voľby na
primátora a 9 poslancov Mestského zastupiteľstva.
Za volebný obvod č. 1 budú zvolení štyria poslanci, za volebný obvod č. 2 traja poslanci a za
volebný obvod č. 3 budú zvolení dvaja poslanci.

Program ďalšieho rozvoja mesta
Z financií, ktoré mestu vrátil SPP za plynové rozvody, poslanci Mestského zastupiteľstva na
návrh primátora mesta a odborných komisií rozhodli o viacerých investičných akciách na
najbližšie obdobie.
S narastajúcim počtom návštevníkov mesta sa stáva veľmi aktuálnych výstavba verejného
WC. Bude stáť v priestore mestskej tržnice a jeho prevádzka prispeje ku kultúrnejšiemu
vzhľadu mesta.
Nové chodníky iste potešia peších na ulici R. Súľovského a na Rajeckej ceste v Poluvsí.
Výhľadovo je v pláne i chodník na ulici Osloboditeľov.
Mesto začne s realizáciou úpravy pešej zóny námestia, ktoré sa stáva významným priestorom
počas oddychových dní pre domácich obyvateľov i návštevníkov nášho mesta. Pripravuje sa
odkúpenie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu medzi novým kostolom
a Altanom. Tu by mal v budúcnosti slúžiť verejnosti rekreačno-oddychový parkový areál.
Plánov i nápadov je oveľa viac. Väčšina z nich závisí od získania investícií a ich efektívneho
využitia.

Otvorenie školského roka v školských zariadeniach
Za účasti primátora mesta RNDr. Petra Dobeša bol 2. 9. 2002 otvorený nový školský rok na
našej základnej škole. Tento rok do lavíc zasadlo 470 žiakov v 18 triedach. Poverený vedením
školy je František Frindt, ktorý zastupuje počas práce neschopnosti nového riaditeľa Mgr.
Branislava Babinca, ktorého na návrh Rady školy schválilo Mestské zastupiteľstvo. Po
skončení práceneschopnosti ho bude menovať do funkcie primátor mesta. Majetok školy od 1.
júla 2002 prešiel do správy mesta. Medzi učiteľky Materských škôl v Rajeckých Tepliciach
a v Poluvsí zavítal v deň otvorenia školského roka primátor mesta, ktorý si pozrel aj
pripravenosť priestorov pre deti. Materské školy sú v správe mesta. Učiteľky MŠ sú
od 1. 7. 2002 zamestnankyne mesta.

Mesiac úcty k starším
Stretnutie seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční pre občanov starších ako 70
rokov v priestoroch Mestského úradu 15. 10. 2002 za účasti primátora mesta a poslancov MZ.
Program:
14:00 – Svätá omša v kostole Božského Srdca v Rajeckých Tepliciach
15.00 – Slávnostný program pre seniorov s príhovorom primátora mesta.
– spoločenské posedenie – vstupná hala MsÚ Rajecké Teplice

