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Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach Èíslo 2, jún 2006

SPRAVODAJCA

Vystúpenie detí pri príle�itosti Dòa matiek

Na Deò matiek 14. 5. 2006 sa v na�ej farnosti,
na�om meste uskutoènila historicky prvá sviatos�
birmovania. 146 birmovancov z Rajeckých Teplíc,
Poluvsia a Stránskeho prijalo z rúk diecézneho otca
biskupa Viliama Judáka dary Ducha Svätého.

Prekrásnu slávnos� umocnilo pekné poèasie, ale
aj dobrá organizácia, a tak veriaci sa spokojní rozi�li
k slávnostnému obedu.

Ïakujeme v�etkým dobrovo¾níkom, ktorí
prispeli k neru�enému priebehu tejto akcie.

sa uskutoènia

17. 6. 2006

Obèania Rajeckých Teplíc a Poluvsia budú tra-
diène voli� v troch volebných okrskoch.

1. okrsok  �  Ve¾ká sála MsÚ
2. okrsok  �  Sobá�na sieò
3. okrsok  �  Kultúrny dom Poluvsie

Volebné miestnosti budú otvorené od 7 do 22 h.

Druhá májová nede¾a je u� tradiène venovaná
matkám, starým mamám, babkám. Základná �ko-
la, materská �kola, rada rodièov Z� a mesto Ra-
jecké Teplice zorganizovali 9. mája vo ve¾kej sála
MsÚ slávnostný program. Na zaèiatku v�etkých pri-
vítal prednosta úradu Ing. Igor Pa�ický a potom
170 úèinkujúcich detí básnièkami, pesnièkami, tan-
com poïakovalo svojim mamám.

Na záver vystúpila predsedníèka rady rodièov
Ing. Alica Janèíková, ktorá poïakovala pedagógom
za prípravu detí a ukonèila toto príjemné popo-
ludnie.

Deò matiek

Historicky prvá birmovka

Otca biskupa privítal primátor mesta s man�elkou

VO¼BY DO NÁRODNEJ RADY SR Ocenenie dr�ite¾ov bronzovej, striebornej,
zlatej a diamantovej Jánskeho plakety

za darovanie krvi

Primátor mesta Peter Dobe� za úèasti zástup-
cov SÈK �ilina stávnostne prijal odmenených dr-
�ite¾ov bronzovej, striebornej, zlatej a diamanto-
vej Jánskeho plakety za darcovstvo krvi. Ocenil ich
u�¾achtilos� a ¾udskos�, ako i spolupatriènos� s ¾uï-
mi, ktorí takúto pomoc potrebujú. Poïakoval sa
im za vzorný príklad iným, ktorí azda váhajú uro-
bi� tento u�¾achtilý èin a zúèastni� sa darcovstva
krvi. Aj na stránkach Spravodajcu im primátor
verejne ïakuje za príkladný èin.
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XIX. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Z uznesenia è. 3/2006 riadneho zasadnutia Mestského zastupite¾stva zo dòa
2. 3. 2006 vyberáme:
Mestské zastupite¾stvo:
I. BERIE NA VEDOMIE:
1/ Kontrolu plnenia Uznesenia è. 2/2006
2/ Èerpanie rozpoètu za I. kv. 2006 a stanovisko hlavného kontrolóra

k èerpaniu rozpoètu
3/ Oznámenie Bc. Veroniky Dadákovej vo veci výpovede nájomnej zmluvy

èíslo 91/2004 KD Poluvsie
4/ Informáciu o vo¾bách do NR SR - 17. 06. 2006
5/ Správa o doteraj�ej èinnosti Mestskej polície Rajecké Teplice
6/ Upozornenie prokurátora pod¾a § 28 Zák. è. 153/2001 Z.z. o prokuratúre

v znení neskor�ích predpisov � upozornenie na prenesený výkon �tátnej
správy vo veci ochrany ovzdu�ia

7/ �iados� � lekári Obvodného zdravotného strediska Rajecké Teplice
8/ �túdiu Ing. arch. Pavla Mikolá�a o stavebné úpravy a prístavbu KD

APHRODITE na pozemku parc. èíslo 6/1 KN v k. ú. Rajecké Teplice
9/ Záznam regionálneho úradu verejného zdravotníctva �ilina z 22. 2. 2006
10/ �iados� Zdeno Mi�kolci � Hydroterm o odkúpenie akcií emitenta Sloven-

ských lieèebných kúpe¾ov Rajecké Teplice, a. s.
II. SCHVA¼UJE:
1/ Odpredaj pozemku parc. èíslo 383/2 KN v k.ú. Rajecké Teplice o výmere

364,0 m2 pre vlastníkov bytového domu súpisné èíslo 187 na ul. Pionier-
ska zapísaných na LV èíslo 1054

2/ Poslanecký návrh na zmenu ul. Staniènej na Farskú ulicu
3/ Odpredaj èasti pozemku parcelné èíslo 520/2 KN o výmere 131 m2 pre

Pharm. Dr. Máriu Masarykovú za 1.500,- Sk za m2.
4/ Ukonèenie nájmu nájomnej zmluvy è. 91/2004 k 15. 5. 2006 za podmien-

ky, �e ku dòu skonèenia nájmu budú vyrovnané v�etky záväzky nájomcu
vo vz�ahu k mestu Rajecké Teplice pod¾a nájomnej zmluvy

III. ZAMIETA
1/ Zmluvu SSC o odovzdaní a prevzatí objektov stavby �Cesta I/64 Rajecké

Teplice � prie�ah km 0,000 - 0,600� do vlastníctva mesta Rajecké Teplice
za úèelom vykonávania ich správy a trvalej prevádzky

IV. UKLADÁ
Mestskému úradu
1/ Vyvola� rokovanie so SSC s riadite¾om Ing. Hlavoòom CSc. za úèelom

prerokovania technického rie�enia realizácie chodníka a odvodòovacieho
systému cesty I/64 pod¾a návrhu Ing. Matysa

2/ Uskutoèni� s majite¾om SLK, a. s. dohodu o spolupráci na zmene ÚPN
SÚ s cie¾om realizácie zástavby územia v nadväznosti na rekon�trukciu
námestia Rajecké Teplice

3/ Podpísa� s Doprastavom, a. s. dodatok zmluvy o dielo s predå�ením ter-
mínu realizácie stavby �Chodník Poluvsie popri �t. ceste III/018160� do
30. 6. 2006

4/ Zabezpeèi� odstránenia nedostatkov zo záznamu z 22. 2. 2006 zistených
v M� Poluvsie Regionálným úradom verejného zdravotníctva �ilina do
30. 8. 2006

5/ Kvalifikova� a kvantifikova� stavebné práce potrebné pre odstránenie
nedostatkov zo zápisu zo dòa 22. 2. 2006 s cenovou kalkuláciou pre
zmenu rozpoètu Mesta Rajecké Teplice do 20. 6. 2006

V. ODPORÚÈA
1/ Primátorovi mesta uskutoèni� jednanie s vedením SLK, a. s. o odpredaji

akcií SLK, a. s. do 15. 5. 2006
VI. RU�Í
1/ Bod 5. Uznesenia è. 1/2005 z XII. riadneho zasadnutia MsZ v Rajeckých

Tepliciach zo dòa 24. 2. 2005 o bezplatnom prenájme èasti pozemku par-
celné èíslo KN 520/2 o výmere 131 m2

PARKOVANIE V MESTE

Od 2. mája sa v meste na základe
schváleného uznesenia mestského
zastupite¾stva è. 2/2006 osadili par-
kovacie automaty.
Cena bola v letnom období od 9.00
do 21.00 h a v zimnom období od 9.00
do 19.00 h stanovená na 20,- Sk/h,
resp. 10,- Sk/30 min.
Ostatné nále�itosti upravuje VZN
mesta è. 36/2004.

VÝZVA na zaplatenie
komunálneho odpadu

Mestský úrad vyzýva v�etkých obèa-
nov, ktorí nezaplatili poplatok za ko-
munálny odpad, �e tak mô�u e�te
urobi� do 21. 6. 2006.

Kultúrny dom v Poluvsí
je opä� v správe mesta.

Záujemci, ktorí chcú ma� v Kul-
túrnom dome nejakú akciu
(svadba, kar, schôdza) nech sa
obrátia na správcu kultúrneho
domu Jozefa Knapca � poslan-
ca MsZ.

MEDZINÁRODNÝ
DETSKÝ TÁBOR 2006

OZ Kultúra Rajecké Teplice od 3. 7.
do 14. 7. 2006 organizuje denný me-
dzinárodný tábor v priestoroch Z�
Rajecké Teplice.
Organizaèný poplatok je 1.800,- Sk.
Prihlá�ky si mô�ete vyzdvihnú� v kan-
celárii OZ Kultúra (zdravotné stredis-
ko) alebo na MsÚ (odd. kultúry) do
20. 6. 2006.
Bli��ie informácie:
tel. 041 / 5494 021, 0903 740 448

Upozoròujeme obèanov, �e 17. júna
2006 sa uskutoènia vo¾by do Národ-
nej rady Slovenskej republiky, o èom
ste dostali písomné oznámenie. Ná-
sledne boli doruèované kandidátne
listiny, ktoré sa doruèili obèanom pod-
¾a trvalého pobytu. Ak ste v tomto
období menili trvalý pobyt, overte si
jeho aktualizáciu telefonicky, aby sa
mohli prípadné zmeny operatívne
vyznaèi� vo volièských zoznamoch.
Prípadné nejasnosti mô�ete konzul-
tova� na MsÚ Rajecké Teplice (mat-
rika) è. t. 041 / 50 99 067.

UPOZORNENIE
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Informácie - stretnutia - prijatia

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

NARODENÍ

Karin Hauerová 5. 3. 2006
Luká� Ni�ný 8. 3. 2006
Nina �parcová 12. 4. 2006

Srdeène blaho�eláme !

MAN�ELSTVO UZAVRELI

Katarína Caránková
a Jozef Knapec 25. 2. 2006
Silvia Pajerová
a Martin Mrúzek 25. 3. 2006
Katarína Knapcová
a Pavol Knapec 22. 4. 2006

Srdeène blaho�eláme !

OPUSTILI NÁS
Jozef Lihocký 21. 3. 2006
O¾ga Stranianková 27. 4. 2006
Viktor Ziman 30. 4. 2006
Elena Turská 5. 5. 2006
Viktor Knapec 3. 6. 2006
Ivan Chrachala 6. 6. 2006

Èes� ich pamiatke !

� Rokovanie s Povodím Váhu vo veci vybudovania odvodòovacieho kaná-
la od Kuneradu a Konskej s vyústením do toku Bystrièka z dôvodu proti-
povodòovej ochrany mesta

� koncom marca nav�tívila delegácia vedená starostom obce Dolní Doma-
slavice (okres F. Místek - CZ) na�u základnú �kolu a mesto. Na mest-
skom úrade ich prijal primátor mesta. Prerokovali sa mo�nosti spoluprá-
ce v oblasti �kolstva a cezhraniènej spolupráce na SK - CZ hranici.

� príprava projektu pre získanie finanèných zdrojov pre opravu strechy na
�kolskej jedálni

� rokovanie so zástupcami �ilinského pluku Jozefa Gabèíka a klubu vojen-
ských výsadkárov SR o usporiadaní XII. roèníka memoriálu J. Gabèíka
v behu na 13 km-cross

� výroèná èlenská schôdza Únie �ien Slovenska
� výroèná èlenská schôdza Senior - klubu
� výroèná èlenská schôdza klubu Nádej - zdravotne postihnutí
� organizácia zrezania stromu - starej lipy (suchý strom) pri ZS, ktorá ohro-

zovala �ivot a majetok obèanov
� rokovanie odborných komisií, mestskej rady a Mestského zastupite¾stva

pod¾a harmonogramu zasadnutí na r. 2006
� rokovanie vo veci ukonèenia nájmu KD v Poluvsií. Odovzdanie objektu

do opätovnej správy mesta
� zavedenie praktického výkonu mestskej polície v teréne
� rokovanie s Doprastavom a. s. vo veci výstavby chodníka popri �t. ceste

III/018160 do Poluvsia
� prehodnotenie postupu zaasfaltovania ciest po výstavbe kanalizaèného

zberaèa, rokovanie s dodávate¾om Doprastav a. s.
� oslava Dòa uèite¾ov, Dòa matiek
� rokovanie s riadite¾kou po�ty v Rajeckých Tepliciach a zástupcom Re-

gionálnej po�tovej slu�by vo veci zotrvania po�ty v doteraj�ích priesto-
roch, ktoré sa majú za prevádzky rekon�truova� po zmene vlastníka bu-
dovy

� uskutoènilo sa prvé zasadnutie volebných komisií pre vo¾by do NR SR
dòa 17. júna t. r.

� rokovanie so Slovenskou správou ciest �ilina o mo�nosti a alternatívach
chodníka popri �t. ceste I/64 pri kúpalisku od autobusovej zastávky po
prechod cez �elezniènú tra�, poriadok na parkovisku pri kúpalisku.

� rokovanie so zástupcami SVS a. s. �ilina o pripravovanom rozdelení tej-
to spoloènosti na regionálne vodárenské spoloènosti

� úèas� primátora mesta na XVI. roèníku snemu ZMOS-u
� rokovanie s vedením kúpe¾ov a. s. vo veci ïal�ieho rozvoja kúpe¾ov

v náväznosti na potrebu aktualizácie územného plánu mesta
� privítanie J.Ex. o.biskupa Viliama Judáka na pôde mesta na historicky

prvej birmovke vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach.

PO�TA
v Rajeckých Tepliciach

3 otázky vedúcej Slovenskej po�ty
v Rajeckých Tepliciach pani Valérii
Sýkorovej:
�Aký bude ïal�í osud po�ty v Ra-
jeckých Tepliciach?�
Doposia¾ bola aj bude po�ta v Rajec-
kých Tepliciach. Buï bude v doteraj-
�ích priestoroch alebo v iných priesto-
roch, ktoré h¾adá stredisko po�tovej
prevádzky �ilina.
�Bude prevádzka v Rajeckých Tep-
liciach pokraèova�?�
Bude a bude sa roz�irova� o doruèo-
vate¾ské strediská. Od 1. 1. 2007
bude po�ta v Rajeckých Tepliciach
strediskovou po�tou aj pre Zbyòov
a Kamennú Porubu + u� existujúce
Stránske, Konskú, Kunerad, Rajec-
ké Teplice a Poluvsie.
�Èo by ste na�im èitate¾om odká-
zali?�
Aby boli trpezliví, vec sa rie�i, nepo-
èúva� nepodlo�ené informácie. Po�-
ta rozhodne bude v Rajeckých Tepli-
ciach.

STRETNUTIE

Dòa 28. 4. 2006 na�a ZO OZ pripravila pre v�etkých dôchodcov,
ktorí pracovali pre �kolstvo v Rajeckých Tepliciach, posedenie. Aby
sme si mohli ucti� na�ich bývalých spolupracovníkov, museli sme
oslovi� pár ¾udí s ve¾kým srdcom, ktorí si vá�ia èloveka a ktorí sa
prièinili svojimi finanènými príspevkami na tomto podujatí. Týmto
chcem poïakova� pani Masarykovej (lekáreò Mária), p. Èervenej
(Klenoty), p. Kmetíkovi (darèeky), p. Jakischovej, re�taurácii Talis-
man, p. Kianièkovi, p. �eriavovi (penzión Raj), p. Kno�kovi (re�t.
ENCIÁN) a p. Petre Mi�kolciovej.

     Mgr. Jana Sláviková, presedníèka ZO OZ
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MESTSKÁ POLÍCIA V ULICIACH MESTA

Mestské zastupite¾stvo v Rajec-
kých Tepliciach dòom 1. 1. 2006 zria-
dilo mestskú políciu v Rajeckých Tep-
liciach (ïalej len MsP) ako svoj po-
riadkový útvar pôsobiaci pri zabezpe-
èovaní mestských vecí verejného
poriadku, ochrany �ivotného prostre-
dia na území mesta a plnení úloh vy-
plývajúcich zo v�eobecne záväzných
nariadení mestského zastupite¾stva
a rozhodnutí primátora mesta.

 Od 3. 4. 2006 sa zaèala samot-
ná èinnos� a výkon pracovníkov MsP
v teréne.

V prvý tý�deò pôsobenia a èin-
nosti sa MsP zamerala na dopravnú
situáciu v meste Rajecké Teplice a na
neoprávnené parkovanie v zákazo-
vých zónach (státia, zastavenia).

Taktie� boli vykonávané pochôdz-
ky za úèelom zmapovania zneèiste-
ných ulíc a vozoviek (ul. Oslobodite-
¾ov, Pionierska a pod.).

Vodièi, ktorí v zákazových zónach
mali odstavené svoje motorové vozid-
lá, boli lístkami za stieraèom upozor-
òovaní, �e sa dopú��ajú dopravného
priestupku proti plynulosti a bezpeè-
nosti cestnej premávky.

V popoludòaj�ích hodinách boli
v od¾ahlej�ích èastiach (Poluvsie,
chatové oblasti, cintoríny a ich oko-
lie) kontrolované nelegálne skládky
odpadu za úèelom zistenia ich pôvod-
cov.

Od 13. 4. 2006 sa motohliadka
v kombinácii s pe�ou hliadkou zame-
rala na parkovanie v zóne zákazu stá-
tia.

Vodièom, ktorí sa takýchto prie-
stupkov dopustili, boli zalo�ené blo-
kovacie zariadenia proti odjazdu a ná-
sledne ulo�ené blokové pokuty.

 Od 2. 5. 2006 sú v meste Rajec-
ké Teplice osadené parkovacie auto-
maty, MsP sa zameriava na dodr�ia-
vanie platieb za parkovanie. Obyva-
telia mesta (s trvalým pobytom) a
podnikatelia pôsobiaci na území mes-
ta Rajecké Teplice si mô�u zakúpi�
na mestskom úrade celoroèné �PO-
VOLENIA" na parkovanie motorových
vozidiel na platených parkoviskách
v meste, v zmysle �Uznesenia è. 2/
2006" MsZ v Rajeckých Tepliciach zo
dòa 2. 3. 2006. Parkovacie miesta
v meste je mo�né vyu�i� bez platenia
do 9.00 hod z dôvodu nákupu miest-
nych obyvate¾ov. Pracovníci MsP vy-
konávajú akcie na kontrolu zákazu
predaja a po�ívania alkoholických
nápojov osobám mlad�ím ako 18 ro-
kov (§ 30 - Priestupkového zákona)
Bristol, Elán, Ve¾ká Fatra a pod. Tak-
tie� sa vykonávajú akcie zamerané
na kontrolu a dodr�iavanie zákazu
ambulantného predaja tovaru na úze-
mí mesta.  Vo veèerných hodinách sa
vykonávajú kontroly areálu kúpe¾né-
ho parku, amfiteátra za úèelom neo-
právneného sa zdr�iavania mladis-
tvých osôb a po�ívania omamných
a návykových látok.

 Úlohou MsP v Rajeckých Tepli-
ciach nie je len pôsobi� represívne,
èi�e postihova� protiprávne konanie,
ale sa sna�i� aj o preventívne pôso-
benie.

Milí spoluobèania,

obèan by mal pochopi�, �e prevencia
kriminality je u�itoèná hlavne pre
neho, �e hlavne on bude ma� z nej
prínos a �e polícia mu formou preven-
tívnych aktivít poskytuje najmä odbor-
né rady a informuje ho o nových for-
mách kriminality. Potom je ú�itok pre
obèana a pre políciu viacnásobný,
preto�e:
� rast poètu trestných èinov alebo
priestupkov nebude taký markantný,
preto�e obèan je opatrnej�í a chápe,
�e ochrana jeho zdravia a majetku je
hlavne v jeho rukách,
� obèan by mal chápa�, �e pri neèin-
nosti je obe�ou on sám,
� následne rastie i dôvera polície
v oèiach obèana, lebo obèan má väè-
�í pocit bezpeèia, hoci si ho paradox-
ne sèasti buduje on sám,
� polícia sa dostáva do tesnej�ieho
kontaktu s obèanom a reálne rastie
nádej, �e obèan bude viac participo-
va� vo veciach verejných,
� obèan vie èo má robi� na zabezpe-
èenie svojej ochrany a na zabezpe-
èenie svojho majetku,
� mô�u sa zlep�i� vz�ahy medzi ob-
èanmi nielen redukciou priestupkov
v oblastiach obèianskeho spoluna�í-
vania a ru�enia verejného poriadku,
ale i vzájomnou spoluprácou pri za-
bezpeèovaní si vlastnej ochrany �ivo-
ta a majetku.

          Ing. Ján Valúch
         Náèelník MsP Rajecké Teplice

Seniori hodnotili

Na výroènom stretnutí za úèasti pána primátora a na�ich duchovných otcov hodnotili seniori èinnos� klubu. Dô-
chodcovia ná�ho mesta majú mo�nos� stretáva� sa ka�dý �tvrtok od 13. do 16. hod. v klubovej miestnosti na MsÚ.
Informácie o podujatiach zverejòujeme vo vývesnej skrinke. O èinnosti klubu vedieme kroniku a fotoalbum. Na�i
èlenovia disponujú mnohými poznatkami o stravovaní, lieèivých bylinách, pestovaní rastlín, ktoré si vymieòame.
Bylinky zbierame pri výletoch do prírody spojených s opekaním pri chate MsÚ. Organizujeme besedy, predná�ky
a pod. Napr. v minulom roku nám pani Dr. K. Bavorová, ktorá pôsobí ako internistka v Prahe, radila formou konzultá-
cií pri rie�ení na�ich zdravotných problémoch. Ka�dý èlen klubu vyu�il mo�nos� masá�í. Pravidelne sa stretávame
s dôchodcami z Dolního Bene�ova, ktorí boli u nás naposledy v júni 2005. Na odvetnú náv�tevu sme i�li 22. 4. 2006.
Pozývame aj Vás, milí spoluobèania. Dôchodcov je v na�om meste okolo 600. Nedajte sa zaskoèi� starobou. Pridajte
sa k nám. Obohatíte na�e stretnutia o Va�e vedomosti, nápady, námety na spestrenie èinnosti, alebo príïte sa len tak
zabavi�, porozpráva�. Mo�no nám chýbate práve Vy.

Za S-klub pri MsÚ E. Smie�ková
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Ví�az pretekov Róbert Rolko v cieli

Dòa 27. 5. 2006 sa uskutoènil V. roèník Rajecko-Tep-
lického horolezeckého triatlonu, ktorého sa zúèast-
nilo 30 pretekárov. V sú�a�i bolo treba prekona� 60 km
na horskom bicykli, vyliez� 2 horolezecké cesty a vypi�
0,5 - 1,0 litra nápoja na uvedených kontrolných bodoch.

VÝSLEDKY:
Kategória cyklisti � lezci mu�i:
1. Anton Dobe�, HK Rajecké Teplice
2. Emil Fra�tia, HK Manín Pova�ská Bystrica
3. Michal Novosad, HK Rajecké Teplice
Kategória cyklisti � lezci �eny:
1. Paulína Sleziaková, HK Manín Pova�ská Bystrica
Kategória cyklisti mu�i:        Kategória cyklisti �eny:
1. Luká� Plátek       1. Katarína Pialová
2. Jozef Èelko
3. Marek Janèúch
Po vyhlásení výsledkov sa o zábavu postarali kapely Kle-
mones, Can illusion bees, PPL a Feed back. Podujatie
organizoval Horolezecký klub Rajecké Teplice za podpo-
ry Mesta Rajecké Teplice a sponzorov: Author, Northland,

Poh¾ad na úèastníkov Rajecko-Teplického triatlonu

�ilinský pluk Jozefa Gabèíka, Klub vojenských výsad-
károv SR a Mesto Rajecké Teplice zorganizovalo
v sobotu 20. mája u� 12. roèník memoriálu Jozefa
Gabèíka v behu na 13 km - cross.
V �iestich kategóriách sa preteku zúèastnilo 52 preteká-
rov, ktorí po druhý raz v histórii pretekov be�ali zo �iliny
do Rajeckých Teplíc.
Ví�azom A - kategórie (mu�i do 39 rokov) sa stal prete-
kár A�KP �ilina Róbert Rolko.
V sprievodnom programe vystúpila hudobná skupina AYA.
Malí, ale aj ve¾kí diváci márne èakali na zoskok para�u-
tistov, ktorým nepriaznivé poèasie nedovolilo skáka�,
mo�no sa doèkáme na 13. roèníku.
Jozefa Gabèíka, miestneho rodáka, minister obrany
SR pri príle�itosti dòa veteránov pový�il do vojen-
skej hodnosti � plukovník in memoriam.

Trekland, K2-kaviareò a horolezecká stena, Aphrodite,
Rivia-cyklo�port, Uni-jas, Flex-Europa CE, Gremar Ra-
jecké Teplice, re�taurácia Alan, Elán, pekáreò Bo�o
a letná terasa Rajecké Teplice.

     Róbert Baránek, za horolezecký klub

Memoriál Jozefa Gabèíka

Deò narcisov v Rajeckých Tepliciach

V piatok 7. apríla mali obèania Slovenska po roku opä�
príle�itos� pomôc� dobrej veci. Finanèná zbierka DÒA
NARCISOV pomáha u� 10. rok rie�i� protirakovinový
program.

ZO Únie �ien v na�om meste do tejto humánnej ak-
cie zapája aj Rajecké Teplice.

Tento rok sa do narcisových pokladnièiek vyzbie-
ralo 21 100 Sk. Ka�dý, kto prispel, vykonal dobrý skutok,
pomohol a patrí mu na�e poïakovanie.

Okrem tejto aktivity sa organizácia Únie �ien stará

Rajecko-Teplický triatlon

o hromadný hrob padlých na cintoríne a pamätník obe-
tiam 1. svetovej vojny � zabezpeèuje výsadbu a o�etrova-
nie kvetov. Spolupracujeme aj s Detským domovom v Do-
mani�i a pre deti pripravujeme rôzne podujatia a zbierku
ovocia.

Do na�ich radov pozývame ïal�ie mladé �eny. Je
toho e�te dos�, èo by sa v Rajeckých Tepliciach mohlo
skrá�li� a vylep�i�.

    Mgr. V. Vitková
     predsedníèka ZO Ú�
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