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Vážení spoluobčania, milí seniori,

Nič nie je rýchlejšie ako roky- povedal Ovídius. Utekajú cvalom.Tak ako v knižnici pribúdajú zväzky a stáva sa
bohatšou, tak i Vám a všetkým pribúdajú roky a stávate sa skúsenejšími a múdrejšími.
Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili pre blaho nášho mesta a celej vlasti.Všetci si chránime v sebe
krásne chvíle radosti. Ako vzácne farebné skielka ich balíme do spomienok a ukrývame starostlivo vo svojej
duši.Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román.
Milí seniori, chceme Vám pripomenúť, že na Vás nezabúdame, že si vážime Vašu statočnú prácu , ktorú ste
vykonali. Mnohí z Vás s hlbokou úctou a citom pomáhate vychovávať vnúčatá, vštepujete im cit a úctu ku
všetkým hodnotám života.
Koľko pokoja, úspechu a dobrého slova šíri Vaša prítomnosť.A to je vzácny dar, ktorý človek potrebuje.Stačí na
to prítomnosť lásky a dobrá vôľa. Toto vedomie môže Vašu jeseň urobiť krásnou a pokojnou.
V rámci mesiaca úcty k starším, v mene svojom a v zastúpení mesta Rajecké Teplice Vám ďakujem za Vašu

celoživotnú prácu, prajem Vám z celého srdca, aby ste veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi
najdrahšími a medzi nami všetkými.
Nech je Váš život naplnený dobrým zdravím, priaznivým ovzduším a spokojnosťou.

S úctou Peter Dobeš, primátor mesta

Z rúk podpredsedu vlády a ministra
zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, prevzal
ocenenie za vzornú reprezentáciu Slovenska v
oblasti cestovného ruchu, primátor mesta
RNDr.Peter Dobeš.

Október - mesiac úcty k starším - stretnutie

Primátor mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva
srdečne pozývajú na každoročné stretnutie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším občanov starších ako 70 rokov.
Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Mestského úradu
22.10.2013 (utorok) za účasti primátora mesta a poslancov
MsZ.
Program:
13.00 – Sv. omša vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach
14.00 – Slávnostný program s príhovorom primátora mesta
– Veľká sála MsÚ
15.00 – spoločenské posedenie – Vstupná hala MsÚ Rajecké
Teplice
�a mestskom úrade / tel: 5099060 / sa môžu prihlásiť tí,
ktorí sú odkázaní na dovoz a odvoz autom.

Pozvánka na voľby do Žilinského samosprávneho
kraja

Voľby predsedu a poslancov do Žilinského samosprávneho kraja
sa uskutočnia 9. novembra 2013 v troch volebných okrskoch v
čase od 7.00 hod do 22.00 hod. : 1 .Rajecké Teplice – Veľká sála
2. Rajecké Teplice - Obradná miestnosť, 3 . Poluvsie - Kultúrny
dom.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

/ Igor Masaryk /

Vo štvrtok 12. septembra 2013 sa konalo už 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach.

Mestské zastupiteľstvo:
- uložilo riaditeľovi ZŠ, predložiť správu o plnení opatrení vyplývajúcich z inšpekcie vykonanej
09.01 .2013 - 1 1 .01 .2013 na zabránenie šikanovania na škole
- schválilo VZN č. 3/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
- schválilo VZN č. 4/2013 – zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Rajeckých
Tepliciach
- schválilo zmenu č. 1 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2013
- berie na vedomie monitorovaciu správu Programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice
k 30. 06. 2013
- schválilo prenájom časti svojho majetku určeného na vybudovanie integrovaného informačného systému pre
ARDSYSTÉM, s.r.o. , ARD, spol. s r.o. , nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a,ods 9
písm.c.prísl.zákona. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je to, že nájomca vybuduje a bude prevádzkovať a
udržiavať integrovaný informačný systém mesta Rajecké Teplice bezodplatne, podľa predloženého návrhu
zmluvy.
- odporučilo primátorovi mesta uzavrieť zmluvu o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní
integrovaného informačného systému mesta Rajecké Teplice a prenájme pozemkov
- odporučilo primátorovi mesta podpísať zmluvu o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní
integrovaného informačného systému mesta Rajecké Teplice a prenájme pozemkov
- berie na vedomie informatívnu správu o stavbe,, Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“
- berie na vedomie Informatívnu správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
- nesúhlasí so stanoviskom firmy MAGA servis s.r.o. Bratislava zo dňa 10. 09. 2013 v bode číslo 2 z dôvodu, že
samospráva nemôže ručiť za cudzí záväzok svojím majetkom
- berie na vedomie informatívnu správu OZ Kultúra za obdobie január až august 2013 v súlade s uznesením
č.4/2009 schváleným MsZ na XIX. riadnom zasadnutí zo dňa 02. 07. 2009
- zamieta žiadosť ZŠ Rajecké Teplice o zmenu VZN č.61 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
školských zariadení na území mesta- z mesačne na polročne
- berie na vedomie plnenie organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré
sa uskutočnia 09. novembra 2013
- berie na vedomie kladnú odpoveď ŽSK , odbor dopravy a regionálneho rozvoja vo veci zachádzanie vybraných
spojov k ZŠ v RT
- berie na vedomie list SIŽP Žilina zo dňa 02. 08. 2013 vo veci súčinnosti prešetrenia náhleho zhoršenia
zdravotného stavu drevín pred Hotelom Veľká Fatra
- schvaľuje zámer predaja majetku mesta formou priameho predaja, parcelu C KN 351 /2 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 47 m² a parcelu C KN 1230/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m² k. ú. Poluvsie nad
Rajčankou
- zamieta žiadosť p. Martiny Hudekovej o zabratie verejného priestranstva

Kompletné znenie uznesení schválených na 18. zasadnutí Mestského

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach zo dňa 12.9. 2013, si môžete pozrieť na:

http://www.rajecke-teplice. sk/?stranka=zasadnutia

Oprava Domu smútku v Poluvsí.

/Štefan Pagáč/

Práce boli začaté 16.9.2013 demontážou dlažby na prístupovom schodišti nádvoria a následne pokládkou obrubníkov a dlažby
vrátane zafugovania. Na dome smútku boli vyrobené drevené lišty na prichytenie skiel na okne stolárskou dielňou p.Kianičku
z Poluvsia. Lišty boli napustené 1 x palisandrom. Dňa 26.9.2013 bola vybúraná celá dlažba z nádvoria a odvezená traktorom
na skládku do Šuje.
Po vyčistení priestoru boli osadené obrubníky na dvoch schodoch pred DS a položená zámková dlažba. Do 10.1 0.2013 bola
osadená zámková dlažba na celom nádvorí. Preinvestované prostriedky doteraz vo výške 1213 EUR.
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Prezentácia Rajeckých Teplíc a Rajeckého regiónu - Viedeň 3.9.2013

V Slovenskom inštitúte vo Viedni sa 3. septembra 2013 konala prezentácia regiónu, mesta a kúpeľov
Rajeckých Teplíc v spolupráci so SACR-om, regionálnou turistickou agentúrou, magistrátom mesta a
manažmentom kúpeľov. Hostia prezentovali turistické
krásy, tradície, históriu mesta, liečebné domy kúpeľov,
samotné liečivé pramene, minerálne vody a
gastronómiu regiónu. Prezentáciu uviedla a moderovala
riaditeľka Alena Heribanová a následne vystúpili aj
primátor mesta Dr. Peter Dobeš, Ing. Zlatica Šipošová,
ekonomická diplomatka ZÚ Viedeň, Daniel Lukáč-
zástupca SACR-u Viedeň, Viktor Bučko – riaditeľ
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká
dolina, Dr. Michaela Kobzová, zástupkyňa kúpeľov a
odborný lekár kúpeľov Dr. Al-Hakim. V prezentácii
boli premietnuté dokumenty mapujúce históriu a
nádhernú prírodu Rajeckej doliny.

Veľtrh cestovného ruchu v Moskve

Súčasťou Moskovského medzinárodného jesenného týždňa
profesionálov cestovného ruchu MATIW bol aj 1 9. ročník
medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu OTDYCH/LEISURE.
Veľtrh je určený tak odborným, ako aj laickým návštevníkom. Je
zameraný na cestovný ruch všeobecne, vzhľadom na termín s
dôrazom na začiatok zimnej sezóny prevládajú ponuky na strávenie
zimnej dovolenky (hory, resp. exotické prímorské destinácie). Na
tomto druhom najväčšom veľtrhu svojho druhu v Ruskej federácii sa

zúčastnila aj Slovenská
Republika.
Národný stánok Slovenska zabezpečila Slovenská agentúra pre cestovný
ruch (SACR) a v expozícii sa predstavili aj priami spoluvystavovatelia, –
kúpeľné mestá, oblastné organizácie CR, cestovné kancelárie a za
samosprávu Žilinský samosprávny kraj . V rámci neho sa prezentovalo aj
mesto Rajecké Teplice a OOCR Rajecká dolina, ktorú zastupoval primátor
mesta Peter Dobeš, zástupcovia kúpeľov ako aj ďalšie OOCR v rámci ŽSK:
Malá Fatra, Liptov, Turiec-Kremnicko, Kusuce a Orava. Tieto subjekty
ponúkali turistické produkty svojim partnerom a tiež novým
touroperátorom, cestovným kanceláriám a širokej verejnosti.

Z mestskej matriky

�arodení:

Dávid Lihocký 24. 6. 2013
Tomáš Súkeník 2. 8. 2013
Viktória Kúdelková 14. 8. 2013
Michal Záhorský 18. 8. 2013
Chanel Šupejová 22. 8. 2013
Ondrej Sivoň 2. 9. 2013

Manželstvo uzavreli:

Ján Staškovan a Ivana Cabanová 15. 6. 2013
Pavol Červený a Stanislava Gajdošová 1 . 9. 2013
Roman Kianička a Veronika Gáliková 21 . 9. 2013
Marek Mrúzek a Veronika Habadová 28. 9. 2013
Ján Louda a Iveta Majerčíková 5.1 0. 2013

Úmrtia:

MUDr. Alena Šulová 14. 8. 2013
Juraj Matejčík 9. 9. 2013
Vincencia Knapcová 3. 1 0. 2013
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Začal sa nový školský rok 2013/2014.

V pondelok 2.septembra žiaci po prázdninách opäť zasadli do školských lavíc. My sme požiadali p.riaditeľku
materskej školy a p.riaditeľa ZŠ aby nám prezradili, ako sa na nový školský rok prichystali. Tu sú ich odpovede:

Materská škola:
Od roku 2009 do roku 2013 sa nám podarilo:
Rajecké Teplice
Zriadiť webovú stránku materskej školy,vymaľovať všetky triedy a chodby, vymeniť a doplniť nábytok v triedach,
zriadiť jednotlivé edukačné centrá (detská knižnica, kuchynka, vymeniť dosky na detských stoloch za väčšie, v
starej časti MŠ vymeniť koberce a dlažbu pred jednotlivými triedami, zmodernizovať a kompletne zrekonštruovať
kúpeľne a WC detí a učiteliek, vybaviť ich kúpeľňovým nábytkom a doplnkami, Vymeniť všetky staré šatňové
skrinky pre deti, vymeniť ležadlá a matrace v triede najstarších detí, oddeliť spálne od tried vertikálnymi žalúziami,
zariadiť chodbu pred triedou najstarších detí ako krúžkovú miestnosť – zakúpiť stoly, stoličky a koberce, vymeniť
radiátory na chodbách, zakúpiť nový vysávač,zhotoviť prístrešok nad plynovou kotolňou a prístrešok na bicykle,
vymeniť striešku nad vstupom do novej triedy, zrekonštruovať a natrieť interiérové zábradlie v materskej škole,
doplniť edukačný a telovýchovný materiál, prostredníctvom projektu sme získali 2 počítače, tlačiareň, elektronické
hračky a pomôcky, televízor, v celoslovenskej výtvarnej súťaži sme vyhrali detský počítač Kidsmart s
príslušenstvom, zakúpiť DVD prehrávače a karaoke pre deti, zakúpiť fotoaparáty, postupne modernizujeme a
doplňujeme počítačové vybavenie materskej školy, okrem toho úzko spolupracujeme s Dobrovoľným hasičským
zborom( každoročné akcie pre deti), Základnou školou v Rajeckých Tepliciach a Stránskom, s okolitými
materskými školami, Základnou umeleckou školou v Rajci, kúpeľmi Aphrodite a inými.Vzorne a úspešne
reprezentovať našu materskú školu a mesto Rajecké Teplice na rôznych súťažiach .
Poluvsie
Nakoľko naša alokovaná trieda prešla kompletnou rekonštrukciou pred rokom 2009, tu sa nám podarilo:
vymeniť podlahovú krytinu na chodbe, kompletne vymeniť detský nábytok ,zakúpiť kuchynku pre deti,zakúpiť
vstavanú skriňu v spálni, zakúpiť nový vysávač, vymeniť svietidlá, doplniť edukačný materiál, čiastočne
zrekonštruovať školský dvor,
Čo plánujeme v najbližšej dobe:
- Zakúpiť nové ležadlá a matrace pre triedu 4-5 ročných detí,
- Zakúpiť ďalšiu didaktickú techniku - notebooky, projektory a interaktívne tabule,
- Doplniť edukačný materiál
- Kompletne zrekonštruovať školské dvory,

Základná škola:

Čo nás čaká v novom školskom roku 2013/2014 .
- Opätovné obnovenie krúžkovej činnosti na škole – všetky krúžky sú bezplatné, okrem tanečnej školy
P.Cieker, a sú vedené pedagógmi školy
- Pripravujeme lyžiarsky kurz pre žiakov – začiatočnícky i zdokonaľovací kurz do Liptovského Jána
- Pripravujeme Školu v prírode pre žiakov 1 .stupňa
- Regionálny deň → deň projektového vyučovania v rámci prierezovej témy Regionálna výchova
- Malá športová olympiáda pre žiakov 1 .stupňa
- Vytvorili sme ranný klub ŠKD pre žiakov školy
- Deň otvorených dverí pre rodičov a priateľov školy
- Prezentácia školy v spádových obciach žiakmi našej školy
- V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť postupnú výmenu školských lavíc a stoličiek
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Spoznávame nové partnerské mesto - Padina, región Vojvodina, Srbská republika

/Marta Zafková/

Padina sa nachádza v regióne Vojvodina v Srbsku. Bola založená v roku 1806 a osídlená
slovenskými rodinami zo stredného Slovenska. Aj dnes sú obyvatelia Padiny z 99 %
slovenskej národnosti. Od administratívneho centra okresného mesta Kovačica, pod ktoré
Padina spadá, je vzdialená 9 km. Nachádza sa v priamej blízkosti hlavného mesta
Belehrad.

Padina je potenciálne turistické mesto, ktoré v posledných rokoch značne rozvíja
cestovný ruch. Kultúrne podujatia lákajú početných domácich a zahraničných turistov.
Mesto vo veľkom počte navštevujú i predstavitelia veľvyslanectiev v Belehrade.
Rovnako tak i školské exkurzie počas celého roka.

Je charakteristická bohatým kultúrnym životom, behom roka sa tu uskutočňujú
koncerty, festivaly, divadelné predstavenia, literárne večierky, výstavy. Nachádza sa tu Etno dom a súkromné
slovenské etnomúzeum, kde si turisti môžu prezrieť
autentické predmety a starožitnosti zo života
Padinčanov. V Dome kultúry sa nachádza galéria
insitných umelcov, v strede mesta je dominantou
slovenský evanjelický chrám, postavený v rokoch
1839-1841 .

V Padine pôsobia rôzne spolky a združenia, napr.
Spolok žien v Padine, folklórna skupina, Padinské
ochotnícke divadlo „Nová scéna“, Lovecký spolok
Zajac a športový spolok „Dolina“. Základná škola
„Maršala Tita“ je jediná svojho druhu v Srbsku, kde
sa vyučuje výlučne po slovensky.

Kultúrne podujatia sa zväčša realizujú najmä
počas Padinských dní kultúry v auguste a septembri.
Jedná sa najmä o tradičné festivaly „Padina spieva“,
„Banátsky festival“, „Gala koncert“ a literárne
„Babinkove stretnutia“. „Gulašiáda“ je regionálneho
charakteru, kde účastníci súťažia vo varení guláša,
„Víno, hudba, klobása“ – súťaž o najkvalitnejšiu domácu klobásu a víno.

V bezprostrednej blízkosti Padiny sa nachádza množstvo atraktívnych turistických lokalít, ktoré miestni
obyvatelia využívajú na táborenie, výlety a rekreáciu.

Včelárska nedeľa v Rajeckých Tepliciach

Marián Veselický

V deň štátneho sviatku – 1 . septembra sa v Rajeckých
Tepliciach uskutočnil už III. ročník včelárskej nedele –
stretnutie so včelármi z Rajeckej doliny pri príležitosti
75. výročia založenia základnej organizácie.
Program narušilo nepriaznivé počasie, ktoré odradilo
niektorých včelárov, predajcov a tak na námestí bol len
jeden stánok so včelárskymi výrobkami.
Miestny včelári sa prezentovali po sv. omši svojimi

výrobkami a zaujala aj beseda Bc. Márie Murárikovej ,
majsterky ľudovoumeleckej výroby, dvojnásobnej
olympijskej víťazky, ktorá hovorila o výrobe
medovníkov. Na slávnostnom zhromaždení včelárov
boli odmenení včelári zlatou, striebornou, bronzovou
včelou a ďakovnými listami za ich dlhoročnú prácu v
základnej organizácií.
Pokračovaním včelárskej nedele bola výstava vo
výstavnej sieni mestského úradu kde sa prezentovali
výrobcovia medovníkov , vystavovali sa dobové a
moderné predmetov, ktoré sú pri včelárstve
nevyhnutné.
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Návštevníci výstavy obdivovali aj živé včelstvá a
vypočuli si všeličo o živote včiel od samotných
včelárov. Program včelárskej nedele ukončila hudobná
skupina ABC DANCE, ktorej tóny v popoludňajších
hodinách rozozvučali námestie.

Podujatia sa zúčastnila aj delegácia včelárov z
družobného mestysu Pozlovice (ČR) vedená starostkou
Oľgou Tkáčovou, ktorá aktívne spolupracuje s našimi
včelármi.

Hostia včelárskej nedele Medovníková pec majsterky Murárikovej

JozefKasman

Túžba poznať a precítiť históriu svojej obce, zdravé
sebavedomie a hrdosť na vlastné rodisko by mala byť
každému občanovi prirodzená. Lebo len ten kto pozná
minulosť svojej obce, jej život vie pochopiť, precítiť a
poučiť sa pre budúcnosť.
Túto túžbu za poznaním chcem i ja vám priblížiť a

hlbšie načrieť do minulosti a dejín našich predkov pri
príležitosti 530. výročia od prvej písomnej zmienky o
obci Poluvsie.

Postupný zrod a vývoj obce Poluvsie sa začal na
čistinách – Zákamenné. V tomto prostredí sa
nachádzalo asi 7 – 10 poľnohospodárskych usadlostí,
ktoré môžeme nazvať ako osada. Venovali sa výlučne
poľnohospodárskym prácam a paseniu dobytka. Pôda
bola neúrodná, samé močariny a dosť veľká
vzdialenosť od okolitých osád. Rozhodli sa zrejme
presťahovať k lepšej , úrodnejšej pôde a aby mali bližší
kontakt s okolitým prostredím.

O vzniku názvu obce sú rôzne dohady a výklady
napr.: tým, že pri presídľovaní boli jednotlivé usadlosti
rozdelené malým potôčikom na dve časti – jedna časť
na pravej a druhá časť na ľavej strane, čiže Polusi a Pol
usi. Je viac takýchto názorných pomenovaní.
Najpravdepodobnejší je výklad ten, ktorý ovplyvnil
postupné sťahovanie zo Zákamenného. Toto
sťahovanie trvalo určite niekoľko rokov. Teda, Polusi
bola ešte na starom mieste a Pol usi už na novom. Čiže
vývoj názvu bol asi takýto: Polwsi – Polwsie – Polusie

– Poluvsie.
Pri presídľovaní do nového prostredia sa jednotlivé

rody – rodiny sústreďovali na dané územie ako napr.:
Kianičkovia, Knapcovia, Jankechovia, Krajny na
dolnom konci obce, ďalej Tkáčikovia, Pialovia,
Bušíkovia, Brodňanovia a ďalší na hornom konci obce.

Obec Poluvsie patrila pod Strečanské pánstvo
neskoršie bola pričlenená k Lietavskému pánstvu. V
tom období bola súčasťou rosinskej farnosti, kde sa
vykonávali krsty novorodencov, sobáše a celá matrika.
Od prvej písomnej zmienky ubehli stáročia a obec

ako každá iná sa zveľaďovala podľa daných možností a
podmienok. V r. 1 873 mala 37 hospodárskych usadlostí
a v r. 1 919 52.
Významnú úlohu v rozvoji a osvete obce zohral náš

rodák Pavol Kianička, ktorý sa narodil v r. 1 840.
Študoval v Žiline, Trnave, Nitre a ako kandidát –
bohoslovec v Ostrihome. V Ostrihome nedokončil
bohosl. štúdium, pretože ho prepustili ako pansláva a
buriča. Napokon sa vrátil ku svojim rodičom. Popri
pomoci rodičom sa zapájal do verejnej a politickej
činnosti. Stal sa poslancom krajského snemu, kde
vystupoval a obhajoval záujmy a práva Slovákov. Ako
študovaný človek na tie časy bol veľkým prínosom pre
obec. Bol 20 rokov richtárom. Ako richtár bol spoločne
so správcom farnosti Jánom Rojičkom iniciátorom
výstavby školy. V r. 1 903 bola škola dokončená a na
jeseň sa začalo s vyučovaním s potom asi 70 žiakov.

Z histórie miestnej časti Poluvsie.
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V 20. storočí sa aj v obci robili rôzne činnosti pre jej
rozvoj . V roku 1908 bol vybudovaný nový cintorín. V
r. 1 91 1 boli vysadené Horné Pažitie bôrmi, smrekmi,
bučinami až po lokalitu Čížova. Po vybudovaní
železničnej trate Žilina - Rajec, bola vykonaná
rekultivácia – odvodnenie lúk. V r. 1 928 na podnet
okresnej hasičskej jednoty bol zriadený Dobrovoľný
hasičský zbor. Pre rôzne nezhody DHZ neplnil svoju
úlohu a preto v r. 1 933 sa znova obnovila činnosť pod
novým vedením. V r. 1 932 bol postavený most cez
Rajčianku. V r. 1 936 vybudoval Jozef Grámer nový
moderný mlyn. V r. 1 934 sa začala písať Pamätná kniha
obce a prvým kronikárom bol vtedajšíj správca školy
Ján Pitek. V rokoch 1968 – 1973 bol vybudovaný
kultúrny dom. Následne sa začala budovať vodovodná
sieť, Dom Smútku. Po roku 1990 sa dokončil Dom
Smútku, vodovodná sieť, televízny vykrývač, rozšírenie
cintorína, schody na cintorín a oplotenie, plynofikácia
obce, prístavba hasičskej zbrojnice, obnovenie
asfaltových kobercov na komunikáciách obce a ďalšie.

V r. 1 976 bola terajšia kaplnka zrekonštruovaná z
bývalej zvonice (r. 1 820) pre možnosť vykonávania
bohoslužieb. Iniciátorom tohto zámeru bol správca
farnosti v Konskej , dekan Peter Danihel. Získaním
chátrajúcej budovy bývalej školy do majetku mesta
mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zámer výstavby
nového kostola. Za relatívne veľmi krátky čas sa stavba
kostola zrealizovala. Tí, ktorí priložili ruku k dielu
mohli konštatovať, že práca nebola márna a dielo sa
podarilo. A tak po namáhavej práci prišla odmena a
uznanie v znamení veľkého sviatku, neopakovateľných
chvíľ pri posvätení kostola na počesť našich
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda k 1 130.výročiu
príchodu na Slovensko. Osobnou návštevou a
posviackou nás poctil sám kardinál Ján Chryzostom
Korec – nitriansky sídelný biskup.

Pri slávnostnej príležitosti nám prichádza
pripomenúť si 20. výročie posvätenia kostola a zároveň
1 150 výročie od príchodu našich vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda.

Projekty

/Marta Zafková/

Knihy sú nádobami ducha a naši nemí učitelia

Realizácia projektu je podporená Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky. Celkové náklady na
realizáciu projektu sú vo výške 550,- €, z toho
schválená dotácia predstavuje 500,- € a vlastný vklad
Mesta Rajecké Teplice 50,- €. Z projektu bolo do
Mestskej knižnice v Rajeckých Tepliciach
zakúpených 58 kníh rôznych žánrov – knihy pre deti,
mladistvých, ženské romány i detektívky. Ďalších 25
kníh bolo nakúpené z rozpočtu mesta, kde je
každoročne plánovaná suma na nákup knižného
fondu.

Bezpečne na cestách v Rajeckých Tepliciach

Ministerstvo vnútra SR počas letných prázdnin vyhlásilo
výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie, kde sa Mesto
Rajecké Teplice uchádza v rámci Výzvy č. VIII Prezídia
policajného zboru o dotáciu na zakúpenie radarových
meračov rýchlosti, dopravných zrkadiel, reflexného
dopravného značenia, vybavenia pre príslušníkov
Mestskej polície a reflexných prvkov pre chodcov
a cyklistov.

Silvester Krčméry

5.8.1924 - 10.9.2013

k článku na strane 10.
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Október - mesiac úcty k starším

Pri tejto príležitosti RTVS uviedla dokumentárny film Šmejdi, v ktorom je zobrazený psychologický nátlak na
seniorov, pri kúpe podradného tovaru za neúmerne vysoké ceny. Obeťou takýchto priekupníkov sa môže, pri
troche neopatrnosti stať každý z nás. Preto v tomto príspevku chceme našim, nielen starším spoluobčanom poradiť,
ako sa voči týmto podvodníkom brániť .

Ako sa šmejdom ubrániť:
- nereagovať na pozvánky, na ktorých chýbajú kontaktné údaje na organizátorov alebo sa akcie konajú

mimo vášho domova a organizátorskej firmy
- na akciu nikdy nechoďte sami, zoberte so sebou deti či vnúčatá
- ak šmejdi odmietajú zobrať na akciu aj vašich blízkych, nechoďte tam ani vy
- na cestu si vždy zoberte dostatok vody a jedla
- neberte so sebou viac peňazí, ako je nevyhnutné
- pri nástupe do autobusu nikdy neodovzdávajte osobné údaje či doklady
- ak vám šmejdi bránia odísť z predvádzacej akcie, zavolajte políciu, takéto obmedzovanie je totiž trestný
čin
- nepodpisujte spotrebné úvery
- nedávajte žiadne zálohy, zmluvy totiž obsahujú klauzuly, na základe ktorých vám ju už nikdy nevrátia
Ak tovar kúpite:
- pýtajte si od neho blok aj záručný list
- tovar môžete vrátiť do 7 dní
- vrátený tovar pošlite v doporučenom poistenom balíku
- firma vám musí do 15 dní vrátiť peniaze
Ak šmejdi nereagujú na vrátenie tovaru:
- obráťte sa na súd
- poradia vám pracovníci SIovenskej obchodnej inšpekcie
Ako nenaletieť rôznym podvodníkom:
- pýtajte si identifikačný preukaz predajcu – mal by mať na ňom jasne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje
- neuspokojte sa len s prísľubom všeobecnej zľavy v percentách – nechajte si ju na mieste písomne
vypočítať
- vyžiadajte si od predajcu cenník a všeobecné obchodné podmienky – nechajte si čas na ich dôkladné
preštudovanie
- nedovoľte predajcovi vypisovať súčasti zmluvy za vás – môže rozhodnúť o zmluvných podmienkach, ktoré
budú pre vás znamenať dodatočné finančné náklady
- každú ponuku preštudujte ešte s niekým – poraďte sa s rodinou alebo priateľmi
- nechajte si čas na rozmyslenie – nič nepodpisujte okamžite

Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré
nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytypovali za účelom získania ich
finančných úspor alebo cenností. Vzhľadom na to, že páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete a
využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, polícia odporúča seniorom, aby:

- zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti a overili
si situáciu u ďalších blízkych, prípadne príbuzných osôb,
- overili si, či naozaj volá ich príbuzný a neverili výhovorkám osobe po telefóne, že má iný hlas kvôli tomu,
že má chrípku alebo je nachladnutý,
- nedôverovali a nepožičiavali peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na ulici alebo pred
domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať finančnú hotovosť a ako dôvod uvádzajú silné -
emotívne príbehy (napr. vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa ťažko zranil ich príbuzný a peniaze potrebujú
na zaplatenie operácie, avšak nemajú eurá len inú menu, a preto im ako zábezpeku nechajú v taške inú
menu, pre ktorú sa vrátia a donesú im požičané peniaze),
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- nesadali do auta s neznámymi osobami, ktoré ich oslovia pod zámienkou, že nevedia, kde je nemocnica,
nakoľko v aute ich pod rôznymi emotívnymi príbehmi budú žiadať o peniaze na operáciu pre príbuzného v
súvislosti s vymyslenou dopravnou nehodou,
- neotvárali svoje príbytky neznámym osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar alebo ich
uisťujú, že im prišli vyplatiť výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodky,
- odmietli ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární, vodární, poisťovní, či iných inštitúcií, ktorí sa
bez ohlásenia a predloženia odborných preukazov snažia vykonávať rôzne činnosti (napr. odpis plynu,
vyplatenie preplatku za vodu),
- nepodpisovali bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi rôzne dokumenty s osobami, ktoré
nepoznajú,
- odmietali bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb (napr. pomoc s
nákupom, odvoz smetí z dvora), nakoľko podvodníci ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky
ako okradnúť svoje obete,
- nevyberali finančnú hotovosť a cennosti v prítomnosti neznámych osôb,
- udržiavali dobré vzťahy so susedmi v dome, vedeli ich telefónne čísla, viditeľne mali zapísané aj iné
dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči), nakoľko v prípade potreby je ich pomoc najrýchlejšia,
-kontaktovali políciu na čísle 1 58 (1 12), ak sa osoba, ktorú nepoznajú správa podozrivo a snaží sa pod
rôznymi zámienkami nadviazať s nimi kontakt, získať ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku.

Zo zápisníka mestskej polície.

/Ján Valúch/ náčelník MsP

- dňa 20.7. 2013 MsP zasahovala v nočných hodinách počas bitky v kúpeľnom parku, následne pri pošte a na
námestí SNP. Na stanicu MsP bol predvedený Juraj M zo Žiliny- Budatína. Po vypočutí bol menovaný odovzdaný
OO PZ Rajec na ďalšie konanie,
- dňa 22.7.2013 bola motohliadka MsP požiadaná o poskytnutie zdravotnej pomoci osobe, ktorá dostala epileptický
záchvat na Tržnici. Následne bola osoba zavezená domov
- dňa 25.7.2013 bolo občanom Rajeckých Teplíc nahlásené nedovolené spaľovanie drobných konárov a ostatného
odpadu na ul. Školská. Priestupok bol zo strany MsP riešený pohovorom
- dňa 29.7.2013 bolo nahlásené na MsP pracovníkmi reštaurácie Rybárska Bašta , že v areáli sa nachádza pes na
voľno, ktorý svojim štekaním obťažuje hostí. Po príchode hliadky MsP bol zistený občan mesta Raj . Teplice
(majiteľ psa), ktorý bol riešený v blokovom konaní za porušenie Zákona č.282/2002 Z.z. o chove a držaní psov a
bol vykázaný z areálu
- dňa 5.8.2013 bol zistený cez kamerový systém mesta ambulantný predaj ovocia na námestí SNP. Zistená pani
bola riešená na mieste blokovou pokutou a upozornená že na predaj je v meste Rajecké Teplice vyčlenená tržnica
- dňa 21 .8.2013 bol cez kamerový záznam zistený mladistvý občan Rajeckých Teplíc, ktorý znečistil fontánu na
námestí a to naliatím saponátu do fontány. Na čin boli upozornení aj rodičia mladistvého. Následne mu bola
udelená bloková pokuta
- dňa 4.9.2013 bol hliadkou MsP zistený priestupok znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi na ulici
Školská. Majiteľ psa porušil zákon č 372/1990 Zb o priestupkoch § 47 písm. d). Na mieste mu bola uložená
bloková pokuta.
- v priebehu mesiaca september MsP zistila pohyb dvoch túlavých psov po meste Rajecké Teplice. Bol
zabezpečený odvoz do útulku
- v septembri boli zaznamenané na území mesta Rajecké Teplice viaceré krádeže a vlámačky: krádež stojana na
bicykle, umiestneného pred zdravotným strediskom v Rajeckých Tepliciach, krádež dvoch kusov plastových nádob
na domový odpad na ul. Lúčky, vlámanie do ZŠ v Rajeckých Tepliciach, vlámanie do potravín LIMARO a v
neposlednom rade vandali polámali stromy, ktoré boli vysadené na Ceste 14. storočím. Všetky tieto prípady sú v
riešení kriminálnej polície
- na základe platného VZN č. 3/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
na území mesta Rajecké Teplice, príslušníci MsP vykázali z námestia podnapité osoby, ktoré nerešpektujú tento
zákaz
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Silvester Krčméry

Silvester Krčméry bol jeden z
najaktívnejších odporcov proti
totalitám, akých Slovensko malo.
Jeho hlavná motivácia nebola politická.
Logika jeho konania vychádzala z jeho
viery. Veril, že Boh miluje ľudí a
očakáva, že sa rovnako budú správať aj
oni. Voči nemu i voči sebe navzájom.
Akýkoľvek režim, ktorý sa snažil
potláčať túto logiku, preto považoval za
nesprávny.
Veril, že ak režim potláča tento princíp,
začne potláčať aj princípy ľudskosti.
Preto sa ako mladý v povstaní angažoval
proti režimu vojnového štátu a skoro
celý zvyšok života bojoval proti
komunizmu.
Keď ho mučili a vypočúvali, opakovane
im túto logiku vysvetľoval. A potom aj
sudcom a prokurátorom, v rámci svojich
obhajobných rečí. Vrátane známeho
výroku: „Vy máte síce v rukách moc, ale
my máme pravdu.“
Keď neskôr režim padol, nehovoril, že tí
ľudia by si zaslúžili povraz, guľku alebo
basu. Pretože on nebojoval proti
konkrétnym ľuďom, ale proti útoku na
spomínaný princíp.
Krčméry vyštudoval medicínu v
Bratislave, v Prahe a Paríži. V tých
časoch sa stretol s viacerými ľuďmi,
ktorí ho inšpirovali charizmou i
schopnosťami. Spomenúť treba najmä
chorvátskeho jezuitu Tomislava
Kolakoviča. Ten študentov varoval pred
príchodom komunizmu a učil ich
pravidlám fungovania komunít v
ilegalite.
Do problémov s mocenským aparátom
sa Silvester Krčméry nedostal preto, že
by aktívne organizoval politický
protikomunistický odboj , ale za
náboženskú činnosť. Slovníkom
vtedajšej justície išlo o protištátne
aktivity.
Ako nebezpečný živel bol prvý raz
zatknutý a vyšetrovaný už v roku 1946.

Keďže v tejto práci pokračoval, celé sa
to zopakovalo o päť rokov neskôr, no už
s výrazne odlišnými dôsledkami.
Po trojročnej vyšetrovacej väzbe, kde
prišiel k viacerým nenáhodným úrazom
a zlomeninám, ho odsúdili na trinásť
rokov väzenia. Zažil si tam všetko, o
čom rozprávali aj politickí disidenti.
Mučenie fyzickými útokmi, odopieranie
spánku, pobyty na samotkách či v
špeciálnych celách, kde bol niekoľko dní
zavretý v klietke s takými rozmermi, aby
sa nemohol posadiť a celé dni bez
stravy. „Niekedy sme skôr privítali, keď
nás bili alebo iným spôsobom mučili,
ako keď bol pokoj , no bol človek zavretý
na izolácii,“ spomínal neskôr. On v nej
sedel za používanie morzeovky medzi
väzňami.
Keď totiž prechádzal väzeniami,
zisťoval, že je v nich dosť jeho známych
alebo ľudí, s ktorými mal spoločných
známych. A že sú tam z rovnakých
dôvodov ako on. Keďže voľne sa
stretávať nemohli, informácie si
odovzdávali Morseovou abecedou –
vyklopkávaním písmen na mreže či
vodovodnú inštaláciu.
S takýmto personálnym obsadením
väzenských ciel vznikali nové siete,
ktorými väzni prichádzali k
informáciám, podporovali sa, či sa spolu
modlili.
Jeho najbližším spoločníkom bol
rovesník kňaz Vladimír Jukl, s ktorým sa
poznal zo študentských čias. Jukl zomrel
minulý rok v máji. Ich osud bol v
obrysoch podobný.
Obaja strávili dlhé roky vo väzení za
náboženskú aktivitu. Keď ich v
šesťdesiatych rokoch prepustili, dali sa
do budovania podzemných, teda
utajených štruktúr. Išlo o malé skupiny
ľudí, ktoré sa stretávali tajne, pretože už
samotné stretávanie sa nábožensky
zmýšľajúcich ľudí sa považovalo za
nelegálne.
Postupne vznikla celá sieť takýchto
buniek, nielen vďaka aktivite Jukla a
Krčméryho, ale aj ďalších podobne

angažovaných ľudí.
Iba postupne sa odkrývalo, koľko takých
skupín naozaj je a začali sa prepájať.
Okrem spoločných modlitieb prekladali
a rozmnožovali knihy samizdaty,
časopisy, nahrávali príbehy, zamyslenia,
básne či rozprávky na magnetofónové
záznamy a distribuovali si ich medzi
sebou. Alebo sa jednoducho stretávali na
bytoch, alebo v chatách.
Zároveň fungovali ako podpora pre
štátom perzekuovaných ľudí a ich rodiny
či pre kňazov, čo boli vysvätení tajne,
alebo im bol odňatý štátny súhlas na
verejné pôsobenie.
Ľudia z týchto kruhov tiež pôsobili ako
styčné body pre slobodné vysielače zo
zahraničia, ktoré informovali o
aktivitách režimu. Vďaka tomu mohli
západné diplomacie vytvárať
informovaný tlak na režim a žiadať
prepustenie politických väzňov či
spravodlivé procesy.
V týchto skupinách, spoločenstvách
ľudia žili paralelný, z ich pohľadu ten
skutočný život. Bolo to pokojné, tajné,
ale masové hnutie odporu.
Aj vďaka tejto neformálnej
organizovanosti sa zúčastnilo na
sviečkovej demonštrácii rok a pol pred
pádom komunizmu viac ľudí, ako počas
nedávnych protigorilích protestov. No
bez akejkoľvek možnosti verejnej
propagácie tejto akcie.
Občas čelili niektorí z nich raziám a
vypočúvaniam, no keďže jednotlivé
bunky neboli závislé od nijakého
organizačného centra, boli ťažko
potlačiteľné.
Krčméry a Jukl patrili k
najaktívnejším postavám týchto
podzemných štruktúr. A hoci sa
neobjavovali v médiách ani v
učebniciach, patria k najväčším
historickým osobnostiam Slovenska.

Vážení občania, ak poznáte takýchto
nenápadných hrdinov v boji proti
totalite vo svojom okolí, napíšte nám
ich príbeh, radi ho uverejníme.

Hudobná škola - YAMAHA /Elena Halačová/

Hudobné školstvo je neoddeliteľnou súčasťou všeobecného vzdelania našej mládeže, preto mesto Rajecké Teplice prijalo
ponuku Súkromnej ZUŠ – Hudobnej školy YAMAHA zo Žiliny, na čele s riaditeľom Jánom Halačom na zriadenie svojej
pobočky. Už dvanásť rokov svojou odbornosťou a obetavosťou pedagógovia tejto školy formujú umelecké duše detí v regióne.
Krôčik po krôčiku stúpajú po schodoch a zdolávajú prekážky pri dosiahnutí svojich cieľov. Najprv to bol sám riaditeľ Ján
Halač, ktorý ponúkol deťom možnosť naučiť sa hrať na klávesoch. Dnes už jeho absolventi dokončili štúdiá na
Konzervatóriách a tešia svojou hrou a umením širokú verejnosť.
Ďalším vynikajúcim pedagógom je známy profesor Žilinského Konzervatória Miroslav Košnár, ktorý je Čestným občanom
mesta Rajecké Teplice. Svojou skladateľskou prácou podporuje atraktivitu známeho hudobného nástroja – akordeónu.
Neuveriteľným elánom, entuziazmom a odovzdanosťou tomuto nástroju dokáže nakaziť veľa detí a aj dospelých. Jeho
populárne skladby hrajú deti od útleho veku a záujem je neutíchajúci.
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Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky

Ministerstvo vnútra SR povolilo konať verejnú zbierku neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom v Rajeckých
Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVVS3-2013/018580 zo dňa 25.6.2013
Zbierka je určená na verejnoprospešný účel pomoci pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi, ktoré sú obete
domáceho násilia. Výnos bude použitý na výchovno – vzdelávacie programy pre spomínané ženy a ich deti, ako aj na
opravy zariadenia, v ktorom sú ubytované.
Zbierka sa koná od 1 . októbra 2013 do 31 .marca 2014 na území SR, a to formou:
1 . Finančným príspevkom na číslo účtu : 0423261907/0900.
Variabilný symbol: 251 12013 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
2. Zaslaním darcovskej SMS v hodnote 2 EUR. Text správy je: DMS (medzera) NASILIENIE
Sms pošlite na číslo 877. Platí pre všetkých mobilných operátorov.
Obdobie na zasielanie darcovskej sms – od 1 .1 0. do 31 .1 2.2012.
Viac informácií nájdete na www.darcovskasms.sk
3. Dobrovoľným finančným príspevkom do prenosných pokladničiek označených logom neziskovej organizácie.
4. Kúpou stolového kalendára Áno pre život n.o. na rok 2014. V kalendári sú fotografie detí z Domova Gianny B.
Mollovej .
5. Kúpou lístkov na Benefičný koncert. Koncert sa bude konať 24. novembra 2013 v Mestskom divadle v Žiline.
Ďakujeme Vám, že nám už 15 rokov pomáhate pomáhať!

PORAJMOS- Rómsky holokaust

Viera Vitková, Únia žien Rajecké Teplice

2. augusta je Pamätný deň, keď si európski Rómovia pripomínajú obete svojich súkmeňovcov počas II. svetovej vojny.
Základom perzekúcií a následného vyvražďovania boli Norimberské rasové zákony, prijaté 1 5.septembra 1935.
Podľa nich po židoch boli na likvidáciu určení aj Rómovia. Vo vyhladzovacích táboroch zahynulo 300 tisíc európskych
Rómov. Jednou z obetí bol aj Gábor Baláž. Jeho drevený domec stál neďaleko cintorína v Konskej , mal ženu aj dcéru,
pracoval pri murároch. Keď sa dozvedel, že Karol Kašjak organizuje partizánsku skupinu, Pripojil sa k nej . Spolu s ostatnými
zúčastnil sa bojov pri Strečne. Tu bola partizánska skupina nemeckou presilou rozmetaná, viacerí prišli o život, niektorí
skončili v koncentračných táboroch. Smrtiace guľky sa vtedy Gaborovi Balážovi vyhli, cez lesy sa mu podarilo dostať sa
domov. Tu ho Nemci našli a putoval do zberného tábora v Seredi, odtiaľ boli všetci prevezení do koncentračného tábora
Saxenhausen a odtiaľ sa už nevrátil. Mal 40 rokov. Manželka Cecília a vydatá dcéra žili potom v Rajeckých Tepliciach, kde
zať Gábora Baláža Štefan Zátopek postavil pre rodinu dom. Ešte žijú vnuci Gábora Baláža a celá rodina bola dôkazom, že
Rómovia sú plnohodnotní občania, ak sa slušne správajú a pracujú.

Do tretice pedagógov ktorí boli pri zrode pobočky patrí aj Ing. Ján Sikora. Známy žilinský pesničkár a vynikajúci hráč na
gitare nemohol chýbať v škole ktorá je charakteristická hlavne tým, že sa venuje modernej – populárnej hudbe.
V tomto školskom roku sa škola rozšírila o ďalšie oddelenia. Medzi kolegov prišla ženská posila, Martina Žovincová,
absolventka Konzervatória v Bratislave, ktorá bude deti učiť spievať klasické, ľudové i moderné piesne v predmete Populárny
spev a taktiež sa bude starať o prvé herecké hviezdičky v Literárno - dramatickom odbore. Novým kolegom sa stal aj Bc. Erik
Marcin učiteľ tanca. Skúsený pedagóg, metodik a kvalifikovaný odborník bude sprevádzať deti svetom tanečného umenia.
Jaroslav Jasenovský, jeden z prvých absolventov, prevzal vyučovanie hry na klávesoch. Je mladý, plný snov a ochoty ťahať so
sebou aj ostatných.
Hudba, spev a tanec to je vlastne kompletná hudobná škola, ktorá so svojim programom zapadá do kultúrneho života mesta a
jeho okolia. Žiaci vystupujú a reprezentujú školu na rôznych podujatiach a súťažiach.
Každoročne sa v Rajeckých Tepliciach uskutočňuje Medzinárodný festival „Euromusette – Golden tango“, ktorého
organizátormi sú, Mesto Rajecké Teplice, RNDr. Peter Dobeš – primátor mesta, Súkromná ZUŠ – Hudobná škola YAMAHA
Žilina, Žilinská univerzita, EDIS – vydavateľstvo ŽU, Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD, a umeleckým riaditeľom
festivalu, je jeho zakladateľ Miroslav Košnár. Toto podujatie vytvoril preto, aby vzbudil záujem širokej verejnosti o hru na
akordeóne.
Na záver môjho príspevku, by som chcela s dovolením jednej našej žiačky, citovať jej slová: „Chcem sa Vám prihovoriť a
vyjadriť obrovskú vďaku za možnosť, splniť si svoj detský sen – hrať na hudobnom nástroji. A hoci som už tesne pred
dôchodkom, práve Vy ste mi ho pomohli splniť. Už štyri roky vnikám do tajov hry na klávesoch. Naučila som sa hrať úžasné
skladby a piesne. Pre mňa je to zázrak. Mám z toho obrovskú radosť. Ďakujem Vám za to, že aj ľuďom v zrelom veku
umožňujete aktívne vstúpiť do sveta hudby. Má to pre nás veľký význam, zvyšuje to našu radosť zo života.“
Čo dodať? Takéto vyznanie a slová sú pre nás, učiteľov, satisfakciou za všetko, čím prechádzame. Uznanie, ktoré nám udeľuje
život sám nás teší a poháňa ďalej . Veríme, že nás bude viac a viac, že k nám pribudnú malí i starší, pretože chceme, aby život
okolo nás bol lepší a veselší.
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MTB preteky pre deti
Ako 3. kolo seriálu 1 . Mládežníckej MTB tour, ktorej hlavným
organizátorom je KPHC Turčianske Teplice, usporiadal Cyklistický
spolok Velosprint Žilina v nedeľu 22.9.2013 preteky na horských
bicykloch pre deti predškolského a školského veku na školskom dvore
základnej školy Rajecké Teplice a v jeho okolí. Z domácich obyvateľov
Rajeckých Teplíc si najlepšie počínali Benjamín Čišecký, ktorý skončil
3 . v najmladšej kategórii a druhý kadet Tomáš Person, ktorý už niekoľko
rokov jazdí za CyS Velosprint Žilina. Organizátori ďakujú aj touto cestou
vedeniu a zamestnancom ZŠ Rajecké Teplice za vytvorené výborné
zázemie pretekov.
Z výsledkov 3. kola 1.MMT v Rajeckých Tepliciach:
Mikro chlapci: 1 . S.Fedor (Zvolen), 2. N.Morgoš (Kláštor p.Znievom), 3 . B.Čišecký (R.Teplice),
Mikro dievčatá: 1 . Š.Michaličková (Žilina), 2. S.Šichtová (T.Teplice), 3 . K.Hlavová,
Mini chlapci: 1 . O.Hanko (Turčianske Teplice), 2. A.Vrbík (Bratislava), 3 . K.Hass (B.Bystrica),
Mini dievčatá: 1 . T.Kurnická, 2. J.Benčová (obe CyS Žilina), 3 . E.Dvoranová (Turany),
Mladší žiaci: 1 . D.Sikora (CyS Žilina), 2. F.Papcún (Jaklovce), 3 . D.Imrich (Svit),
Mladšie žiačky: 1 . M.Šichtová (KPHC T.Teplice), 2. L.Hartiníková (CyS Žilina),
Starší žiaci: 1 . M.Štoček, 2. R.Kurnický (obaja CyS Žilina), 3 . T.Meriač (Kláštor p.Znievom),
Staršie žiačky: 1 . L.Michaličková, 2. R.Gabčíková, 3 . V.Haluzová (všetky CyS Žilina),
Kadeti: 1 . J.Michalička, 2. T.Person (obaja CyS Žilina), 3 . M.Mikula (Velosvet Prievidza).

Cyklistické popoludnie v Rajeckých Tepliciach

V sobotu 31 . augusta sa 2013 v rámci cyklistického popoludnia
uskutočnili v centre Rajeckých Teplíc s výraznou podporou mesta v
tesnom slede tri cyklistické súťaže. Najskôr Cyklistický spolok
Velosprint Žilina pripravil preteky pre najmenšie deti. Najlepší vo
svojich kategóriách v týchto pretekoch boli: T.Ciriaková, V.Stehlíková a
L.Pištek z R.Teplíc, Š.Michaličková, A.Benčová, L.Gardián a M.Maliar
zo Žiliny, D.Cesnek z Rajca a M.Vojtek z Hôrok. Potom nasledovali
preteky Slovenského pohára pre mladších a starších žiakov pod názvom
„Kritérium Rajecké Teplice 2013“. Tu sa presadili pretekári z CyS
Velosprint Žilina. Hlavnou súťažou bola 3. etapa medzinárodných
etapových juniorských pretekov Cena Slovenska, ktoré mali v tomto roku
výborné medzinárodné obsadenie. Štartovali tu reprezentácie a kluby z
Nemecka, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Čiech a samozrejme
všetci slovenskí pretekári vrátane reprezentačného výberu SR

pripravujúceho sa na majstrovstvá sveta. Po dvoch etapách v Žiline v žltom drese nastúpil do 3. etapy v Rajeckých Tepliciach
pretekár nemeckého výberu Stevens Thüringen Konrad Gessner, ktorý si
po výbornom výkone celého nemeckého tímu vedenie aj po tejto etape
udržal a nakoniec aj celkovo vyhral Cenu Slovenska.
Z výsledkov kritéria „Rajecké Teplice 2013“:
mladší žiaci (6 okruhov): 1 . L.Michaličková (CyS Velosprint Žilina) 14
bodov, 2. M.Bugár (Dynamax Nitra) 1 3 b., 3 . D.Sikora (CyS Velosprint
Žilina) 7 b.,
starší žiaci (15 okruhov): 1 . M.Štoček (CyS Velosprint Žilina) 39 b., 2.
M.Chren (Olympik Trnava) 1 1 b., 3 . J.Varhaňovský (MŠK Žiar nad
Hronom) 7 b.
3. etapa Ceny Slovenska (30 okruhov):
1 . R.Krause, 2. K.Gessner (obaja Stevens Thüringen, Nem.), 3 . M.Dubeň
(CyS Velosprint Žilina, SR), 4. A.Trudziňski (Silesia team, Poľ.), 5.
M.Schlegel (Favorit Brno, ČR)
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