
Rok 1997 
Február už tradične začal veselým karnevalom na ľade zamrznutého jazera. Táto každoročná 
fašiangová zábava pre deti je vždy veľkou udalosťou.  
3. februára sa jej zúčastnilo približne 40 masiek a 80 detí, ktoré neodstali bez sladkých 
odmien a teplého čaju, na ktoré prispeli viacerí sponzori. 
V tomto čase sa uskutočnila i výstava pri príležitosti 5 rokov HZDS vo fotografii v budove 
Mestského úradu. 
V tomto období sa tiež pripravila realizácia 9. ročnej školskej dochádzky. Až v školskom roku 
1999/2000 postúpia všetci ôsmaci do 9. ročníka. Z tejto populácie sa žiaci môžu uchádzať 
o prijatie na stredné školy až po absolvovaní 9. ročníka. 
28. 2. 1997 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na 1. časť plynofikácie v obci Poluvsie. Na 
plynovod bolo pripojených 60 rodinných domov a ďalšie prípojky si občania vybavujú. 
2. časť plynofikácie Poluvsie začne v polovici marca 1997 a ukončená by mala byť do 30. 
júna 1997. 
V marci bola schválená radová zástavba v lokalite za knižnicou Raj. Teplíc (12. 3.) 
 
Deň matiek – 12. máj, je krásny sviatok pre všetky ženy, matky, staré mamy, a preto pri tejto 
príležitosti bola na Mestskom úrade uskutočnená slávnostná akadémia, v rámci ktorej si naše 
matky spríjemnili chvíle popoludnia pásmom piesní, básní, scénok, ktoré pripravili deti ZŠ 
a ĽŠU. Oslávenkyne sa podpísali do Pamätnej knihy. 
Na druhý deň bola sprístupnená výstava z príležitosti životného jubilea pána Ladislava 

Szabu – člena umeleckej sekcie GEMERSKEJ VLASTIVEDNEJ SPOLOČNOSTI.  
Názov výstavy ,,Prierez životnou tvorbou“ – odhaľuje obsah tejto výstavy. ( V Rajeckých 
Tepliciach – 13. 5. 1997): Podpis umelca tiež nájdete v Pamätnej knihe. 
24. – 25. 5. 1997 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnila ,,MEDZINÁRODNÁ 
KONFERENCIA: PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ A PROSTITÚCIE“. Pri tejto 
príležitosti navštívila 25. 5. 1997 Rajecké Teplice pani ministerka Práce a sociálnych vecí 
Keltošová. 
Povodeň!     8. – 10. júl 1997 
V dôsledku dlhotrvajúcich výdatných dažďov už od 5. júla 1997 došlo k zvýšeniu hladiny riek 
Rajčianka, Bystička (Kuneradka) a taktiež Poluvsianského potoka, čím boli následne 
zaplavené mnohé prízemné rodinne domy, pivničné priestory, garáže, predzáhradky, záhrady 
ako aj kúpeľné objekty, verejné parky a iné. 
Zvyšovanie hladín a zatápanie objektov začalo predpoludním 8. júla 1997. 
Rieka Rajčianka svojím vybrežením zaplavila záhradkársku osadu Lipovú, alej s Kúpeľným 
parkom a v dolnej časti ulicu Osloboditeľov, Riečnu, ul. J. Gabčíka a časť Poluvsia pri Raj. 
ceste. 
Na ulici Osloboditeľov rieka Rajčianka vytápala pivnice rodinných domov z ľavej strany 
a rodinné domy z pravej strany zasa vody stekajúce po poliach zo straňanských lánov. 



Najväčšie záplavy, a tým aj najväčšie škody spôsoboval potok Bystrička (Kuneradka), ktorý 
svojím objemom presiahol i storočné vody. Rieka nielenže tiekla nadmerne vo svojom koryte, 
ale pod obcou Kunerad sa rozliala po poliach a tiekla silným prúdom po Zábystričí až do 
Rajeckých Teplíc, kde pretekala areálom ZŠ a susednými pozemkami, ulicami Kuneradská, 
Školská, pomedzi družstevné bytovky, priamo do a okolo Mestského úradu, na námestie, do 
kúpeľného parku, hlavnou cestou okolo hotela Veľká Fatra, do budovy Kúpeľného domu ako 
do lievika. V kúpeľnom parku pri soche ,,Žena po kúpeli“ sa vody Bystričky a rozvodnenej 
Rajčianky s Konštiankou spojili, vyvrátiac sochu a odplaviac ju o kus ďalej hrozivo pretekali 
do Rajčianky cez kamenný múr, ktorým je rieka v tejto časti spevnená.  
Najdôležitejšou úlohou povodňovej komisie bolo zabezpečiť, aby sa tok Bystičky 
(Kuneradky) vrátil do svojho koryta. To sa však dalo len s pomocou silných mechanizmov. 
Pracovníci Drobných technických služieb v Rajeckých Tepliciach i privolaní vojaci CO pluku 
zo Žiliny vynakladali veľké úsilie. 
9. júla dorazila konečne ťažká technika (z Vodného diela Žilina). Táto mohla operovať 
v bahnistom teréne. Situácia sa začala stabilizovať, avšak neustálym nanášaním štrkov z dolín 
koryto Bystričky bolo opäť zaplavené, a preto v nočných hodinách z 9. 7. na 10. 7. 1997 bolo 
potrebné sústavne kontrolovať a opravovať potok, ktorý sa podarilo stabilizovať až na 3-tí 
krát. 
Potok Bystrička nad Rajeckými Teplicami vybrežením zaplavil prakticky celé údolie, a tým 
ohrozil a zaplavil následne i zastavané časti mesta, ako školský areál, kde poškodil atletickú 
dráhu, zaplavil ihriská a suterénne priestory. Na ulici Kuneradská, Školská, Pionierska, 
Osloboditeľov, J. Gabčíka a Riečna ako aj časť bytoviek boli pivničné priestory takmer všetky 
zaplavené a podľa udania vlastníkov ako aj poisťovní bola vyčíslená škoda na takmer 4,5 mil. 
Sk na majetku občanov. 
Na majetku mesta boli najväčšie škody spôsobené na miestnych komunikáciách: Školská, 
Kuneradská, Pionierska, Riečna, Za Dielom, výška nákladov na opravy je 8,0 mil. Sk. 
Škody na budovách, mostoch, vnútornom zariadení budov majetku mesta tvorili 13,6 mil. Sk. 
Mestský úrad zabezpečením vyčerpania pivníc, garáží, studní ušetril časť strát. 
Pristúpilo sa k odstraňovaniu havarijných situácií. Náklady na opravy predstavovali čiastku  
1, 128 mil. Sk. 
Najväčšia škoda bola spôsobená na majetku Slov. liečeb. kúpeľov, a. s. Rajecké Teplice, kde 
boli zaplavené všetky parky a celý objekt Kúpeľného domu. Bolo nutné zastaviť prevádzku 
kúpeľov na mesiac, keď sa odstránili závady a bola možná aspoň provizórna prevádzka. 
Pacienti, ktorí boli počas povodne v kúpeľoch, museli liečebný pobyt hneď ukončiť. 
Pomoc pri záplavách posktovali nielen zamestnanci kúpeľov, vojaci pluku CO Žilina, PO ZA 
a iní. 
Pre Rajecké Teplice to bola jedna z najväčších živelných pohrôm. Výškou zátopovej vlny 
však nepresiahla povodeň, ktorá bola v Rajeckých Tepliciach 26. júla 1960. 
Rajecké Teplice boli ,,odrezané od sveta“, cesta bola odklonená na Považskú Bystricu, zábery 
z vrtuľníka sa dostali do TV Markíza. Správy boli každý deň v médiách. 
Našťastie nedošlo k obetiam na ľudských životoch. 
FINANČNÁ POMOC: 
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ – 320 000 Sk (rozdelená 126 občanom) 
HARMONY – nadácia P. Dvorského – 614 000 Sk (rozdelená 197 občanom) 



Fotodokumentácia je v albumoch archívu Mestského úradu. 
  
8. 8. 1997 – Po skončení povodne sa už mesto spamätalo a začali prípravy na Kultúrne leto 

a najmä Hody v Rajeckých Tepliciach. Z programu: (16. – 17. 8.) 
V sobotu vystúpila so svojím promenádnym koncertom dychová hudba Brodnianka o 16:00 
hod. ľudová hudba bratov Murinovcov z Podbieľa, po ktorých rozveseľovali obecenstvo 
Záhorácki strýci s ľudovým rozprávačom. 
Večer sa všetci tešili na šermiarsku spoločnosť ,, Dominií scepusií“ (Páni Spiša) 
O hodovú večernú zábavu sa postarala tanečná skupina POP-TIC. 
V nedeľu hodové slávnosti vyvrcholili slávnostnou sv. omšou na miestnom amfiteátri, 
popoludnie spríjemnila tanečná skupina – Púchovská sedmička – zmesou populárnych 
hudobných skladieb a evergreenov. O 16:00 hod. ich vystriedala Maja Velšicová, Mišo 
Slivka, Jadranka Handlovská a Eva Mária Uhríková so sovím zábavným programom IDEME 
ZA LÁSKOU A ZA PESNIČKOU DO EURÓPY. 
,,Lubená“ – pod týmto názvom sa nieslo vystúpenie folklórnej skupiny z Poluvsia pri 
Pravenci a na záver programu vystúpil folklórny súbor Radosť spod Salatína pri ústred. voje. 
nemocnici v Ružomberku. 
Celú akciu sprevádzali 2 výstavy (DÚŽ) 
a) Dieťa a hračka – výstava výroby hračiek s možnosťou predaja 
b) výstava, ktorú pripravila Demokratická únia žien 
8.8. 1997 o 19:00  hod. naše mesto navštívil Kanadský súbor MUSIC EXPRESS, v ktorom 
účinkovali aj kanadskí Slováci. V predstavení nazvanom SHOW BAND sa pri príležitosti 
Roka zahraničných Slovákov predstavili so svojim orchestrom na amfiteátri. (Podpisy nájde 
čitateľ v Pamätnej knihe) 
V septembri bol na Mestskom úrade zabudovaný nový bezpečnostný systém na základe 
ponuky. 
Na radnici Mesta Žilina sa uskutočnilo zasadnutie miest a obcí Horného Považia. Hlavným 
bodom programu bolo prerokovanie dotovania Slovenskej autobusovej dopravy z rozpočtov 
obcí. 
V roku 1998 si mesto Trenčianske Teplice pripomína 400-té výročie 1. písomnej zmienky 
o meste. Práve tento fakt sa stal podnetom na stretnutie ,,Tepličiarov“ zo Slovenska: 
Turčianske, Rajecké, Sklené a Trenčianske Teplice pod heslom ,,ŠTVORLÍSTOK 
ZDRAVIA“ uskutočnili stretnutie, na ktorom sa zišli primátori resp. starostovia, zaujímaví 
občania, folklórne či iné súbory, športovci, žiaci škôl a i. Toto podujatie sa stalo krásnym 
kultúrnym zážitkom pre všetkých zúčastnených. 
V septembri pribudol na budovu Mestského úradu bankomat Slovenskej sporiteľne. Je to 
veľká výhoda pre občanov i mnohých kúpeľných hostí. 
V októbri – ako mesiac úcty k starším sa na Mestskom úrade stretli najstarší občania mesta, 
ktorí sa zapísali i do pamätnej knihy. 
O pár dní sa stretli občania miest a obcí. 
Mesto Rajecké Teplice nadviazalo kontakty s mestom Wittenheim! 
Dokončovacie práce na Dome smútku pokračujú. Po potopách v lete bola vypracovaná štúdia 
Rajeckých Teplíc ,,Posúdenie príčin zaplavovania územia a návrh riešenia.“ Štúdiu 
vypracovali páni: Ing. Sládek a Ing. Búzik. Obsahom štúdie bolo posúdenie príčin 



zaplavovania územia v úseku pozdĺž cesty Rajecké Teplice – Kunerad z odvodnených 
pozemkov a návrh riešenia. Štúdia bude slúžiť ako návrh a podklad pre spracovanie 
prípravnej a projektovej dokumentácie, prípadne aj zabezpečenia doplňujúcich prieskumov. 
Záver: 4 alternatívy. Aby nedochádzalo k opakovaným havarijným stavom zaplavovania 
územia a zamedzeniu ďalším škodám bude potrebné realizovať doporučené technické  
opatrenia realizáciou jednej z možných alternatív. 
V decembri bol schválený návrh na rozpočet pre rok 1998. 
Rok končil opravou verejného osvetlenia. 
 


