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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 3, júl 2009

Hody Poluvsie

Vážení spoluobčania, milí hostia,

júl dal do pohybu dovolenkárov. Skončil školský rok, začali prázdniny, mnohí sa vydali zo svojich 
obydlí za oddychom a zdravím, aby spoznávali a objavovali nové kraje. Aj naše mesto je cieľom mno-
hých výletov, účastníkov rekondičných pobytov, pacientov či náhodných návštevníkov. Pre tých, ktorí sa 
o návštevníkov a hostí starajú, je to predovšetkým zodpovedná práca, profesionálny prístup ku kvalitným 
stravovacím, ubytovacím službám, či príprave kultúrnych a spoločenských akcií – či je to podnikateľská 
sféra, mesto, drobní ubytovatelia v súkromí, poskytovatelia služieb. 

Cestovný ruch, predovšetkým kúpeľníctvo, má u nás dlhoročnú tradíciu. Vďaka silnému potenciálu 
turistických zaujímavostí, prírody, termálnych vôd, ľudovej architektúry, historických pamiatok, je letná 
turistická sezóna veľmi zaujímavá nielen v Rajeckých Tepliciach, ale v celej Rajeckej doline.

Kvalita poskytovaných služieb by mala byť na prvom mieste. Veď dnes v bohatej ponuke a konkurencii 
si človek má z čoho vyberať. Za svoje peniaze očakáva kvalitu. A tak je to výzva na všetkých, ktorí dbajú 
o dobré meno nášho kúpeľného mesta, aby nepoľavili, ale naopak. V čase, keď sa ekonomické problémy 
premietajú do nižšej návštevnosti jednotlivých destinácií, je táto výzva o to dôležitejšia.

Všetkým, ktorí šírite dobré meno kúpeľného mesta Rajecké Teplice na rôznych úrovniach a v rôznych 
sférach, srdečne ďakujem.                                                           S úctou Peter Dobeš, primátor mesta

V Poluvsí už tradične patrí 5. júl Hodovým slávnos-
tiam. Solúnskych bratov – sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorým 
je miestny kostol zasvätený, sme si pripomenuli hodovou 
sv. omšou. Popoludnie patrilo kultúrnemu programu a zá-
bave. Svojím umením potešili deti z miestnej materskej 
školy, členovia DOREMI – skupiny ZUŠ Rajec, mažoretky 
Kordovánky z Rajca. Do tanca vyhrávala Varínčanka. Krv 
v žilách zas rozohnili skupiny Pollux, Neon s Renátou 
Čonkovou. Večer zavŕšila skupina AYA. 

Organizátor – Mesto Rajecké Teplice – ďakuje 
reklamným partnerom za pomoc pri realizácii hodov. 
Reklamnými partnermi Hodov v Poluvsí boli: Pivovary 
Topvar, Geodet REAL, Prosard, REAL-STAV Žilina.

100. výročie posvätenia 

Kostola 

Nanebovzatia Panny Márie

15. 8. 2009
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XVIII. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 3/2009 XVIII. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 14. 05. 2009 vyberáme:

I.   BERIE NA VEDOMIE
1/  Plnenie Uznesenia č. 2/2009
2/  Plnenie a čerpanie rozpočtu Mesta Rajecké Teplice po 1.Q/2009 
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice za 1.Q/2009
4/  Žiadosť Ing. Jána Tichého, Bajzova 34,  010 01 Žilina o posúdenie novej 

štúdie s možnosťou ucelenej zástavby danej lokality.  
   

II.  SCHVAĽUJE
1/   Kúpu pozemku p. č. CKN 562/4 o výmere 100 m2 ostatná plocha, p. č. 

CKN 562/5 o výmere 703 m2 ostatná plocha v k. ú. Rajecké Teplice 
v súlade s GP č. 61/2005 vo vlastníctve SR – Slovenský pozemkový 
fond, Búdkova 36, 817 15  Bratislava za cenu 24,- EUR/m2, spolu 19.272,- 
EUR (580.588,27 Sk) v prospech Mesta Rajecké Teplice 

2/  Programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2009
3/  Predaj časti pozemku p. č. CKN 774/23 o výmere 53 m2 trvalý trávnatý 

porast v k. ú. Poluvsie v zmysle GP č. 578/09 za cenu 33,19 EUR/m2 
pre žiadateľa Vladimír Vdovičík a Emília Vdovičíková, Gaštanova 32, 
010 01 Žilina

4/  Zámenu pozemku p. č. CKN 774/22 o výmere 31 m2 trvalý trávnatý 
porast v k. ú. Poluvsie podľa GP č. 578/09 vo vlastníctve Vladimíra 
Vdovičíka a Emílie Vdovičíkovej za časť pozemku p. č. CKN 774/23 
o výmere 53 m2 trvalý trávnatý porast vo vlastníctve Mesta Rajecké 
Teplice s tým, že Vladimír Vdovičík a Emília Vdovičíková zaplatia cel-
kovú sumu 730,18 EUR za 22 m2, ktoré zámenou zmluvou nadobudnú 
naviac oproti zamieňanej výmere. Cena za 1 m2 činí 33,19 EUR.  

5/  Uzatvorenie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prevádzkovanie vy-
budovaných kanalizácií pred vydaním stavebného povolenia na stavbu 
„Rajecké Teplice – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“

III.  ZAMIETA
1/  Žiadosť o vyrovnanie vzájomných pohľadávok Juraja Dubovca, Chata 

u Kamaráta, ul. 1. mája 75, 013 13  Rajecké Teplice

IV.   UKLADÁ
1/  MsÚ vyzvať Ing. Jána Tichého, Bajzova 34,  010 01  Žilina o predloženie 

územného plánu zóny predmetného územia, ktorý bude spracovaný 
v zmysle ÚPN SÚ RT na náklady žiadateľa  

2/ MsÚ zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na 
stavbu „Rajecké Teplice – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“  II. etapa 
pre ulice: Zábrežná, Horná, Stredná, Dolná, M. R. Štefánika, Poľná, J. 
Gabčíka, Osloboditeľov, Za dielom, Zátočná, Riečna, Rajecká cesta 

V.   RUŠÍ
1/  Uznesenie č. 4/99 v časti II. bod 6

Sociálny referát 
informuje

Dňa 11. 5. 2009 bola Mestu 
Rajecké Teplice doručená prvá 
žiadosť o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu. Od 1. 6. 2009 
sa v našom meste poskytuje opat-
rovateľská služba prvej žiadateľke 
podľa nového zákona 448/2008 
o sociálnych službách.

V minulosti sme Vás informovali 
o snahe Mesta Rajecké Teplice 
o zriadenie Domova seniorov alebo 
podobného zariadenia poskytujú-
ceho sociálne služby. Vzhľadom na 
rozmanitosť typov sociálnych zaria-
dení sa potrebujeme rozhodnúť pre 
jeden typ sociálneho zariadenia. Za 
tým účelom sme medzi členmi Senior 
klubu urobili prieskum o tom, aký druh 
sociálneho zariadenia potrebuje naše 
mesto. Oslovení občania majú záujem 
o zariadenia pre ľudí odkázaných na 
pomoc inej osoby z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivé-
ho zdravotného stavu a pre ľudí, ktorí 
dovŕšili dôchodkový vek. Medzi takéto 
zariadenia patrí zariadenie pre senio-
rov (bývalý domov dôchodcov), zaria-
denie opatrovateľskej služby a denný 
stacionár. Uvedený prieskum bude 
pokračovať medzi členmi Zdravotne 
postihnutých – Nádej. Informácie, 
ktoré získame, povedú k zriadeniu 
sociálneho zariadenia v Rajeckých 
Tepliciach.              Jana Hudeková 

                         Sociálny referát

Mesto Rajecké 
Teplice je akcionárom 

Severoslovenských vodární 
a kanalizácií, a. s. Žilina. 

Dňa 19. 6. 2009 sa konalo valné 
zhromaždenie SEVAK, a.s. Celkový 
počet hlasov má mesto 14 227. 
Celková menovitá hodnota akcií 
oprávňujúcich hlasovať je 472 194,13 
EUR. Základné činnosti, ktoré táto 
spoločnosť vykonáva, je dodávka 
pitnej vody, odkanalizovanie obcí 
a miest ako aj intenzifikácia ČOV 
v Žiline a rozšírenie kanalizácie, ktorá 
bola ukončená v roku 2008 a bola 
spolufinancovaná z predvstupového 
fondu ISPA. 

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Poluvsí
V prvom polroku 2009 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia 

KD Poluvsie. Najväčšou investíciou bola výmena všetkých okien na 
budove, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a vymaľova-
nie všetkých priestorov. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj prerobenie 
javiska a osadenie nových lavíc pri kultúrnom dome.

Veríme, že vynovený priestor bude slúžiť širokej verejnosti 
a bude ochránený pred útokmi vandalov.
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XIX. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

     pokračovanie na strane 4

Z uznesenia č. 4/2009 XIX. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 02. 07. 2009 vyberáme:

I.   BERIE NA VEDOMIE

1/  Plnenie Uznesenia č. 3/2009
2/  Informáciu primátora vo veci odstránenia nepovolenej skládky odpadu 

v k.ú. Stránske a podanie Obce Stránske 
3/  Podnet Občianskej iniciatívy (OI) „STOP nelegálnym skládkam odpadov“, 

Žilina a OZ KRAJINKA, Bratislava 
4/  Žiadosť Jarmily Koššovej a Ing. Petra Marku vo veci prístupu na pozemky 

v ich vlastníctve
5/  Žiadosť Jaroslava Jankecha, bytom Javorová 185/2, 015 01  Rajec 

o zmenu ÚP SÚ Rajecké Teplice na pozemku p. č. 185/1 KNC v k. ú. 
Poluvsie

6/  Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 
Mesta Rajecké Teplice na pozemku ŽSR, pre umiestnenie splaškovej 
kanalizácie Ul. J. Gabčíka

7/  Informácie:
 - o ponuke mestského informačného turistického systému                 
 - o projekte na rekonštrukciu ZŠ
 - o projekte Revitalizácia Námestia SNP Rajecké Teplice
 - o II. etape dažďovej kanalizácie a príprave žiadosti na splaškovú
    kanalizáciu z OP ŽP 
 - o rekonštrukcii budov v majetku mesta
 - o výbere daní a  miestnych poplatkov
 - o činnosti mestskej polície za I. polrok 2009
 - o opatrovateľskej službe podľa zák.448/2008 o sociálnych službách    
 - o voľbách do Európskeho parlamentu v r. 2009       
 - o kultúrnych akciách Mesta Rajecké Teplice za I. polrok 2009
    a kultúrnom lete 2009
 - o umiestnení žiakov ZŠ Rajecké Teplice na celoslovenských maj-
    strovstvách Slovenska vo Futsalovej lige 2008 - 2009
8/  Návrh Ing. Matysa vo veci zmeny dopravného režimu na ul. J. Gabčíka, 

ul. Kvetná, Rajecké Teplice

II.  SCHVAĽUJE
1/  Koncepciu Centra voľného času Rajecké Teplice na rok 2009
2/  Žiadosť Ondreja Knapca a Heleny Knapcovej, bytom Poluvsie 138, 

013 13  Rajecké Teplice o zrušenie  retardéra pred rodinným  domom 
súp. č. 138 

3/  Žiadosť Alexandra Nagyho, bytom M. R. Štefánika 898/3, 010 01 Žilina 
o predbežný súhlas na výstavbu rekreačného domčeka na pozemku p. 
č. 1144 KNC v  k. ú. Poluvsie 

4/  Žiadosť SVB Rajecké Teplice zastúpené Ing. Petrom Pagáčom, Družinská 
463, Rosina o nadstavbu bytového domu na Ul. Pionierska súp. č. 183/5, 
na pozemku p. č. 403/2 KN C v k. ú. Rajecké Teplice

5/  Ukončenie nájmu nehnuteľnosti Chata č. s. 75 a pozemku p. č. 120/2 
v k.ú. Rajecké Teplice s Jurajom Dubovcom, Rajecká cesta 232/38, 
Rajecké Teplice

6/  Prenájom Chaty súp. č. 75 a pozemku p. č.120/2 v k. ú. Rajecké Teplice 
pre Libex, s.r.o., Bytčianska 114, 010 01 Žilina za cenu 1.022,- EUR/
mesiac na dobu určitú do 30. 06. 2019

7/  Žiadosť Občianskeho združenia Kultúra, Štefánikova 10, 015 01 Rajec 
o odpustenie nedoplatku vo výške 3.260,59 EUR

Centrum voľného času 
Rajecké Teplice

Centrum voľného času Rajecké 
Teplice (CVČ RT) vzniklo s cieľom 
poskytnúť deťom a mladým ľuďom 
do 30 rokov, ako aj rodičom z Ra-
jeckých Teplíc a okolia priestor na 
aktívne trávenie voľného času.

Činnosť CVČ budú predstavovať 
pravidelné krúžkové a klubové aktivi-
ty, nepravidelné aktivity ako súťaže, 
výstavy, besedy, výlety a denné tá-
bory počas školských prázdnin.

Definitívnu ponuku krúžkov 
na školský rok 2009/2010 môžete 
ovplyvniť vyplnením anketového 
lístka.  Vítané sú aj Vaše nápady či 
požiadavky na ďalšie aktivity, ako aj 
záujem o spoluprácu s CVČ.

Poplatky za krúžky budú 
stanovené na základe finančnej 
náročnosti aktivity.

CVČ BUDE PRIJÍMAŤ VZDELÁ-
VACIE POUKAZY.

Informácie o CVČ RT budú už 
čoskoro na internete, v prípade otá-
zok volajte na 0917/432 331.
       Anketové lístky budú k dispo-
zícii na Mestskom úrade. V prípade 
záujmu Vám anketový lístok po-
šleme mailom, stačí oň požiadať 
na adrese: 
andrea.cernakova@gmail.com 

OZNAM
Oznamujeme občanom, že 

v čase konania Letných sláv-
ností v Rajeckých Tepliciach 
(24. – 26. 07. 2009) sa po-
súva hodina nočného poko-
ja z 22,00 hodiny na 01,00 
hodinu ráno.

Zber PET obalov
Prosíme občanov, aby pri 

zbere PET obalov a tetrapakov 
odovzdávali plné a zaviazané vre-
cia z dôvodu lepšej manipulácie 
pri zbere.

PET obaly sa zbierajú pravidel-
ne vždy posledný pracovný deň 
v mesiaci. Vrecia je potrebné vylo-
žiť na chodník do 7,00 h rána.
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Spoločenská kronika
Narodení

Linda Danková 6. 5. 2009
Filip Hőnsch 11. 5. 2009
Nela Angela Baďurová 21. 5. 2009
Eliška Lamošová 22. 5. 2009
Šimon Štefan Sádecký 5. 6. 2009

Manželstvo uzavreli
Jana Knapcová a
Jozef Hrdý 16. 5. 2009
Katarína Liová a
Tomáš Valkovič 16. 5. 2009
Jana Martinková a
Tibor Belan 6. 6. 2009
Ľubomíra Piteková a
Jaroslav Záň 6. 6. 2009
Zuzana Hanuljaková a
Radoslav Sandanus 6. 6. 2009
Zuzana Suchoňová a
Stefan Jansik 12. 6. 2009

Opustili nás
Štefan Zátopek 18. 4. 2009
Mária Škorvánková  15. 5. 2009
Jaroslav Kňazúr 20. 5. 2009
Jozef Straňanek 4. 6. 2009

XIX. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

pokračovanie zo strany 3

8/  a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 1.1.2009/01 ROP 
za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy objektov a vonkajších 
úprav Základnej školy Rajecké Teplice“, ktorého ciele sú v súlade s plat-
ným územným plánom Mesta Rajecké Teplice a platným Programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Rajecké Teplice.

 b) Zabezpečenie realizácie projektu „Stavebné úpravy objektov a von-
kajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice“ po schválení žiadosti 
o NFP

 c) Financovanie projektu „Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav 
Základnej školy Rajecké Teplice“ vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt t. j. vo  výške 41.021,89 EUR

9/  a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP 
za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Námestie SNP Rajecké 
Teplice“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta 
Rajecké Teplice a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Mesta Rajecké Teplice

 b) Zabezpečenie realizácie projektu „Revitalizácia Námestie SNP Rajecké 
Teplice“, Mestom Rajecké Teplice po schválení žiadosti o NFP

 c) Financovanie projektu „Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice“, 
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške 
43.713,82 EUR

10/  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009 pre hlavného kontrolóra Mesta 
Rajecké Teplice

11/  Zriadenie zariadenia pre seniorov (domov dôchodcov), bývalý objekt 
MŠ na ul. Pri Bystričke

12/  Osadenie 2 ks retardérov na ul. Lúčky, Rajecké Teplice
13/ Vecné bremeno, ktoré sa zriadi odplatne za cenu stanovenú ako jed-

norazová náhrada vo výške 1.599,78 EUR na pozemku p. č. KN 611/1 
vo vlastníctve ŽSR Bratislava v prospech Mesta Rajecké Teplice

III.  ZAMIETA
1/ Žiadosť Štefana Tkáčika,  bytom Zátočná 227/9, 013 13 Rajecké Teplice 

na realizáciu Penziónu na pozemkoch p. č. 548/1, 549, 550, 551/9, 551/10 
KNC v k. ú. Poluvsie z dôvodu nesúladu stavby s ÚP SÚ R. Teplice

IV.   UKLADÁ
1/  Riaditeľke CVČ Raj. Teplice predložiť Koncepčný zámer rozvoja  Centra 

voľného času Rajecké Teplice na roky 2010 - 2011
2/  MsÚ  rokovať so ŽSR vo veci zníženia ceny za zriadenie vecného bre-

mena (splaškovej kanalizácie na Ul. J. Gabčíka)
3/  MsÚ pripraviť informáciu pre občanov do mestského rozhlasu zameranú 

na zamedzenie vzniku nelegálnych skládok s pravidelným opakovaním 
raz za mesiac na dobu do konca roka  

4/  MsÚ evidovať žiadosti občanov na požiadavky zmeny ÚP SÚ Rajecké 
Teplice

5/  MsÚ zabezpečiť štúdiu rekonštrukčných prác objektu  pre zriadenie 
zariadenia pre seniorov, bývalý objekt MŠ na ul. Pri Bystričke

6/  MsÚ vyzvať OZ Kultúra na predkladanie správ o činnosti
V.   RUŠÍ
1/  Uznesenie č. 6/2008 v časti III. zamieta bod 1)
VI.  ODPORÚČA
1/  Primátorovi mesta rokovať s OZ Kultúra o možnosti poskytnutia a vyu-

žitia priestorov, súp. č. 11, aj iným zložkám s následným vypracovaním 
harmonogramu využitia predmetného objektu

2/  Primátorovi mesta rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy s Libex, s.r.o. 
Bytčianska 114, 010 01 Žilina vo veci prenájmu chaty súp. č. 75 a po-
zemku p. č.120/2 v k. ú. Rajecké Teplice

Deň rodiny v Bratislave
Nezisková organizácia Áno 

pre život v spolupráci s Úniou 
žien usporiadali 16. mája 2009 
autobusový zájazd na Family 
day – Deň rodiny v Bratisla-
ve. Podujatie bolo sprevádzané 
bohatým kultúrnym programom. 
Slávnostná sv. omša za účasti bis-
kupov Slovenska bola v Dóme sv. 
Martina, nasledovali sprievodné 
spoločenské akcie na námestí 
v centre Bratislavy. V jednotlivých 
stánkoch sa predstavili občianske 
združenia a neziskové organizácie, 
ktoré obhajujú význam rodiny ako 
stabilného prvku spoločnosti, jej 
udržanie na osvedčených prípa-
doch, ako aj poukázanie útokov 
na inštitút rodiny v dnešnej 
spoločnosti. Účastníci podujatia 
boli z celého Slovenska. Autobus 
sponzorovala europoslankyňa 
Anna Záborská a tak i rodičia 
s rodinami sa mohli vďaka tomu 
zúčastniť tohto podujatia.
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Udalosti – stretnutia - prijatia

- príprava podania žiadosti na projekt rekonštrukcia Základnej školy - 10. júla, 
infraštruktúra  MVRR Operačný program Školská infraštruktúra

- príprava podkladov pre podanie žiadosti na rekonštrukciu námestia - 
15. júla  ROP – regenerácia sídiel v gescii MV RR

- slávnosť 10. výročia založenia senior klubu za účasti  delegácie z Dolního 
Benešova vedenej starostom Martinom Štefekom

- oslava Dňa matiek
- výberové konanie na riaditeľa CVČ - Centra voľného času v Rajeckých  

Tepliciach
- príprava MsR a zasadania MsZ
- účasť primátora na  XIX. Sneme ZMOS-u v Bratislave
- Podanie projektu Združenia Rajecká dolina (ZRD) pre skvalitnenie sepa-

rovaného zberu komunálneho odpadu OP ŽP 24 obcí a miest združených 
v ZRD.

- príprava technickej dokumentácie a rokovanie o kamerovej a tlakovej 
skúške  kanalizačného zberača  popri I/64 v Poluvsí - ľavá strana v smere 
Žilina

- príprava podkladov pre podanie žiadosti - Aglomerácia Rajecké Teplice 
vrátane obcí Konská, Kamenná Poruba, Stránske, pre budúce odkanali-
zovanie miestnych ulíc mimo hlavného kanalizačného zberača, ktorý bol 
zrealizovaný z projektu ISPA

- Dobrovoľný hasičský zbor - váľanie mája - kultúrno-spoločenská ak-
cia

- MDD - oslava dňa detí
- Memoriál Jozefa Gabčíka - XV. ročník - trasa ZA - kasárne - Rajecké 

Teplice námestie
- rokovanie so starostom obce Stránske vo veci zatápania z lokality Sedliská 

a eliminácia nepovolených skládok pod Dielom a pri starom salaši
- Odovzdanie staveniska pre realizáciu nového autobusového nástupišťa 

pri železničnej stanici, neskôr uvoľnenie plochy námestia 
- prijatie medzinárodnej delegácie behu - World Harmony Run. - šírenie 

myšlienky, pokoja, mieru a porozumenia medzi ľuďmi a národmi.
- rokovanie s občanmi o problémoch sídliska - poškodzovanie zelene
- rokovanie s firmou ARD o informačnom sytéme orientačných tabúľ v mes-

te
- VIII. Ročník celoslovenského Musette-festivalu a Golden Tango, zároveň 

I. medzinárodný ročník v hre na akordeóne
- rokovanie ZRD o možnosti bezdrôtového pokrytia signálu pre internet 

a príprava  žiadosti k projektu z OP IS (operačný program Informatizácia 
spoločnosti)

- výberové konanie na riaditeľku MŠ v Raj. Tepliciach
- Prebratie ocenenia Slovenskej humanitnej rady pre Áno pre život n.o.za 

prácu v sociálnej oblasti za pomoc matkám a tehotným ženám v núdzi 
na návrh mesta R. Teplice

- slávnostná akadémia ZŠ z príležitosti ukončenia školské roku v priestoroch 
veľkej sály MsÚ

- III. ročník Raj Cup -  športový deň mladších žiakov pod záštitou primátora 
mesta

- Hodové slávnosti v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí
-  60. výročie vzniku Materskej školy v Rajeckých Tepliciach

Hudobná škola 
informuje

Vo Veľkej sále Mestského úra-
du v Rajeckých Tepliciach sa 17. 
júna 2009 konal koncert žiakov 
Hudobnej školy YAMAHA. 
Koncert bol prezentáciou zruč-
ností a umenia, ktoré si počas 
školského roka deti osvojili.

Žánrovo pestrý koncert 
pripravili učitelia Miroslav 
Košnár, Ján Halač a Ján 
Sikora. 

Hody Rajecké Teplice

Kostol je zasvätený Božskému 
Srdcu Ježišovmu, ktorého úcta vo 
farnosti je veľká.

Podobne ako ľudia prichádzajú 
do Rajeckých Teplíc za žriedlom 
liečivej vody, mal by byť kostol 
žriedlom Života, ktorý vyviera z 
Ježišovho Božského Srdca.

Tradične sa s týmto sviatkom 
spájajú aj Hodové slávnosti v Ra-
jeckých Tepliciach.

Tento rok sa hody konali 20. 
– 21. júna. V sobotu sa konal 
Hodový šachový turnaj o pohár 
primátora Rajeckých Teplíc. 
Víťazom turnaja, ktorého sa 
zúčastnilo 48 súťažiacich, sa 
stal Martin Zvarík z TJ Mladosť 
Žilina.

Hody pokračovali v nedeľu 
slávnostnou sv. omšou, festiva-
lom speváckych zborov Spievaj 
Pánovi a kultúrnym programom 
na Námestí SNP.

60. výročie vzniku 
Materskej školy 

v Rajeckých Tepliciach

Dňa 21. júna 2009 sme si 
pripomenuli okrúhle jubileum 
miestnej materskej školy.

Pozvanie na kultúrny 
program a recepciu prijali 
súčasní i bývalí zamestnanci 
tejto inštitúcie. 
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Kvôli tým, ktorým je tento druh 
slušnosti neznámy, zintenzívnilo 
Mesto Rajecké Teplice monitoring 
tvorby „čiernych“ skládok odpadu vo 
svojom území. Zároveň spolupracuje 
pri prevencii tvorby skládok s Obcou 
Stránske, v ktorej katastrálnom území 
vznikajú nelegálne skládky v lokali-
tách v blízkosti nášho mesta, a to aj 
na miestach dostupných miestnymi 
komunikáciami z Rajeckých Teplíc. 
Obec Stránske už začala s odstraňo-
vaním materiálu z nelegálnych sklá-
dok, a budú prijaté ďalšie opatrenia 
na zabránenie ich tvorby. Riešeniu 
problematiky nelegálnych skládok 
na území mesta sa venuje Mestská 
polícia v Rajeckých Tepliciach, ako 
aj aktivisti z mimovládnych organi-
zácií a občianskej iniciatívy, ktorí sa 
angažujú v problematike nelegálnych 
skládok.

Nelegálne skládky odpadov majú 
škodlivý vplyv na životné prostredie 
a zdravie človeka. Nešetria ani 
peňaženky občanov, pretože pri 
nezistenom pôvodcovi odpadu za-
bezpečuje likvidáciu skládky mesto. 
Náklady, ktoré mestu na odstránenie 
„divokých“ skládok vzniknú,  zahrnie 
ako náklady pre výpočet miestneho 
poplatku za komunálne odpady.

Opätovne vyzývame občanov, 
aby sa nepodieľali na tvorbe nele-
gálnych skládok odpadu. 

Pre efektívne odstraňovanie 
a prevenciu nelegálnych skládok po-
trebujeme poznať pôvodcov odpadu. 
Preto občanov vyzývame k spolupráci 
a poskytnutiu konkrétnych informácií 
(fotografie, poznávacie značky áut, 
mená osôb) vedúcich k zisteniu 
pôvodcov uloženého odpadu na 
nepovolenú skládku. 

Dovoľujeme si tiež pripomenúť 
povinnosť vyplývajúcu zo Zákona 
223/2001 o odpadoch: ak vlastník, 
správa, nájomca nehnuteľnosti zistí, 
že na jeho nehnuteľnosti v katastri 
Rajeckých Teplíc alebo Poluvsia, 
bol umiestnený odpad v rozpore so 
zákonom o odpadoch, je túto skutoč-

nosť povinný bezodkladne oznámiť 
Obvodnému úradu životného prostre-
dia v Žiline a súčasne Mestu Rajecké 

Teplice. Toto oznámenie môže vyko-
nať aj osoba iná ako vlastník /správca/
nájomca nehnuteľnosti. 

Prísnejšie na pôvodcov nelegálnych skládok - výzva
Ukladať odpad na nelegálne skládky zakazuje legislatíva (zákon o odpadoch, VZN mesta a pod.). Ale 

bez ohľadu na predpisy, je to najmä vec obyčajnej ľudskej slušnosti. Slušný človek totiž kusy asfaltu, 
pneumatiky, zvyšky farieb, stavebný ani iný odpad nevyvezie len tak na kopu do voľnej krajiny.

Som nežný aj krutý!
Ale som život.
Plačeš? Plač!
Aj v slze je sila.
Tak vstaň a choď!
Žijeme medzi vami. Niektorí 

tíško a opatrne kráčajúc, naše kro-
ky sprevádza klepot paličky, iného 
zase kolieska vŕzgajúceho invalidné-
ho vozíka. Pozeráme na svet očami, 
ktoré sú ukryté za hrubými sklami 
okuliarov. Mnohých z nás ani nepo-
znáte. Poznajú nás a naše žitie len 
blízki, ktorí nás každodenne opatrujú 
a dávajú nám silu prežiť.

Sme „Nádej“ - skupina 91 ľudí 
zdravotne postihnutých z Rajeckých 
Teplíc, Poluvsia, Kamennej Poruby, 
Konskej, Jasenového a Rajca.

Nesmútime, nenariekame, ale 
si život spríjemňujeme vzájomnými 
stretnutiami, výletmi a posedeniami 
pri hudbe. Navštívili sme mnohé 
pekné miesta aj mestá a hrady na 
Slovensku. Múzeum M. Benku, 
Slovenské národné múzeum skan-
zen Jahodnícke háje, Vychylovku, 
Oravský Podzámok, Zuberec, 
Dolný Kubín, Budatín, hrad Trenčín, 
zrúcaniny Beckova. Previezli sme 
sa loďou po Sĺňave a históriu sme 
si pripomenuli v Balneologickom 

múzeu v Piešťanoch. Boli sme 
v rodnom dome M. R. Štefánika 
a veľkosť nášho národovca a spo-
luzakladateľa štátu sme si uctili na 
mohyle na Bradle. Videli sme krásu 
koníkov v Topolčiankach, kúpali sme 
sa v Podhájskej a pekný zážitok 
sme mali aj z vinobrania v Pezinku. 
Navštívili sme Múzeum SNP v Ban-
skej Bystrici, Zvolene, Vodné dielo 
Gabčíkovo a Žilina.

Učarila nám Špania Dolina, aj 
Vtáčí raj Ing. Sanigu. Poďakovať 
a poprosiť za zdravie sme išli na 
Staré Hory a do Šaštína. Svedkovia 
dávnej minulosti – hrad Strečno, 
Lietava, Kunerad, aj krížová cesta 
na Súľovské skaly. Romantika, ale 
aj tvrdá práca je na salašoch, čo nám 
potvrdil aj Múdry grunt pani farmárky 
v Papradne.

Je krásne, to naše Slovensko, 
škoda, že ho tak málo poznáme.

Veríme, že sponzori nám pomôžu, 
aby sme mohli uskutočniť zájazdy 
a iné podujatia pre „Nádej“. Srdečná 
vďaka za finančnú pomoc.

Dovidenia priatelia pri Jánskom 
ohníku a opekaní v krásnej prírode 
Kuneradu.

          Za „Nádej“ 
         Koššová, Rajecké Teplice 

S „Nádejou“ do ďalších dní.
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Kupón
30 % Zľava

 Lymfa - slender
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V Rajeckom regióne môžu občania opäť využívať 
bezplatné odborné poradenstvo

Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých 
Tepliciach opäť ponúka pravidelné služby odborných pracovní-
kov v podobe poradenstva právnika, psychológa, špeciálneho 
pedagóga a sociálneho pracovníka.

V živote každého z nás sa vyskytli alebo vyskytujú krízové situácie, kedy 
si sami nedokážeme pomôcť. Nevieme riešiť životnú krízu, hroziace alebo 
aktuálne problémy, niektorí dokonca ani nevedia, kde by mohli pomoc hľadať. 
Dochádza tak k zbytočným rozpadom rodín a ľudských vzťahov, ktoré by sa 
vhodnou intervenciou a starostlivosťou mohli dať zachrániť.

V obidvoch mestách Rajeckého regiónu, v Rajci i v Rajeckých 
Tepliciach, sú od 1. júna 2009 opäť k dispozícii odborníci v oblasti 
práva, psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce. 

Miesta poskytovania odborného poradenstva:
   •  Centrum poradenstva, ul.  Farská 543/2, Rajecké Teplice (kancelária 

Áno pre život n.o. pri budove farského úradu)

   •  Komunitné centrum pri Domove Gianny B. Mollovej, ul. Kosotlná 
658/60, Rajec 

Pre poskytnutie poradenstva je potrebné objednať sa, môžete tak 
urobiť:
   •  telefonicky – 041/549 49 50, 041/542 44 34, 0903 534 894
   •  mailom – apz@nextra.sk
   •  osobne – v Domove Gianny B. Mollovej, ul. Kostolná 658/60, v Rajci

Poskytovanie bezplatného odborného poradenstva je realizované vďaka 
projektu podporeného Nadáciou SOCIA, ktorý je financovaný z Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

               Anna Verešová
               hlavná manažérka projektu

rekondičné stoly - Slender
Prístrojová Lymfodrenáž

Kozmetické Štúdio
 Masáže

                          

Rajecká cesta 5/3, Rajecké Teplice
0917 577 321 - (slender, lymfa, masáže)   

0917 279 905 - (kozmetika)

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU !

RAJ CUP 2009

Tradičný futbalový turnaj sa 
konal 27. 6. 2009 na futbalovom 
ihrisku v Rajeckých Tepliciach. 

Organizátorom turnaja bol TJ 
VTJ Rajecké Teplice – Konská 
a FKI Rajec. Súťaže sa zúčastnili 
4 mužstvá. Víťazným družstvom sa 
stalo družstvo Výber ObFZ Žilina, 
druhé miesto obsadili futbalisti z TJ 
Bánová, tretí boli FKI Rajec. So cťou 
odišli futbalisti TJ VTJ Rajecké Teplice 
– Konská.                       Ján Capko

Športové úspechy 
futbalistov

Ročníku 2008/2009 bol pre fut-
balistov Rajeckých Teplíc úspešný. 
O výsledkoch hovorí nasledujúci 
prehľad úspechov:
-  Muži  3. miesto v I. triede oblastnej 

súťaže
- Dorast  1. miesto v II. triede oblast-

nej súťaže a postup do I. triedy 
-  Mladší a starší žiaci 2. miesto v III. 

lige Stredoslovenského kraja a po-
stup do II. ligy Stredoslovenského 
kraja

- Prípravka sa zúčastňuje rôznych 
turnajov v rámci Stredoslovenského 
kraja, na ktorých si najmladší fut-
balisti overujú svoje schopnosti.

Futbalisti pod hlavičkou Základnej 
školy v Rajeckých Tepliciach skončili 
v celoslovenskej súťaži v rámci malé-
ho futbalu alebo futsalu na krásnom 
5. mieste.

K úspechom gratulujeme a pra-
jeme veľa síl a nadšenie do ďalšej 
práce.                            Ján Capko

l Komplexné dodávky

pre riadenie v energetike l

l Technické a programové 

vybavenie energetických 

dispeèingov a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Kálov 3

ENERGODATA
RIADIACE SYSTÉMY

RELAX CENTRUM
Zelený dom
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Ponúka tieto služby:
 - životné a úrazové poistenie
 - dôchodkové poistenie
 - poistenie pre deti
 - poistenie rodinných domov, bytov, chát
 - poistenie motorových vozidiel
 - poistenie majetku podnikateľov
 - poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
 - cestovné poistenie

Informácie Vám radi poskytneme telefonicky na čísle 0903 544 090 
alebo mailom: pialamir@gmail.com  

Hory a lesy v peknej prírode 
Kuneradu patrili grófovi Mikulášovi 
Balleströmovi. Tento v roku 1914 na 
najkrajšom mieste Svitáčovej doliny 
dal vystavať krásny lovecký kaštieľ, 
ako secesnú stavbu s náročnými 
terasami a arkádami. V roku 1916 
bol kaštieľ dostavaný. Pôvodne mal 
slúžiť ako letovisko pre dvoch vtedaj-
ších najväčších európskych cisárov 
– rakúskeho Františka Jozefa a ne-
meckého Wilhema II. Cisári sa tu však 
nikdy nestretli – bola I. svetová vojna. 
Chodil sem len dvakrát do roka jeho 
majiteľ s rodinou a priateľmi.

Zo spomienok pamätníkov: 
U grófa pracovali ľudia v kuchyni, 
starali sa o obývacie priestory, chlapi 
čistili špacíre – lesné chodníky, re-
zali, rúbali drevo. Horári hájili lesy, 
koniari sa starali o kone a koče, lebo 
grófa s rodinou bolo treba doviezť do 
zámku. Potok poháňal turbínu, vďaka 
ktorej sa v zámku svietilo elektrinou. 

Memoriál 
Jozefa Gabčíka

V sobotu 30. 5. 2009 sa ko-
nal 15. ročník Memoriálu Jozefa 
Gabčíka. 

Organizátormi športovo-kultúrne-
ho podujatia boli Žilinský klub Jozefa 
Gabčíka, Klub vojenských výsadká-
rov SR a Mesto Rajecké Teplice.

Absolútnym víťazom preteku sa 
stal p. Mirosalv Vanko, ktorý repre-
zentoval TJ Obal Servis Košice. 13 
km trasu prebehol za 48 minút a 4 
sekundy.

Na druhom mieste v absolút-
nom poradí sa umiestnil Rastislav 
Galovič z MK Rajec (0:48:32), tretím 
bol Róbert Rolko z AŠKP Žilina (0:
48:45). Najrýchlejšou ženou sa stala 
Alena Pochybová z MŠK Kysucké 
Nové Mesto s časom 0:58:20.

Účastníkom behu na 13 km cross 
bol aj poslanec Mestského zastupi-
teľstva v Rajeckých Tepliciach p. Ján 
Majerský, ktorý bežal v C kategórii 
a skončil na vynikajúcom 18. mieste. 
Trať zabehol za 1 hodinu, 13 minút 
a 14 sekúnd.

Dvakrát v roku 
bolo v zámku 
rušno, keď gróf 
prichádzal na 
poľovačky. Za 
dobré a verné 
služby dával 
ľuďom drevo 
na drevenice.  

Kuneradu 
daroval v roku 
1916 zvon a ha-
sičskú striekač-
ku.

Počas II. 
svetovej vojny, 
ani po nej, gróf už do zámku neprišiel. 
V kaštieli bolo sídlo 2.partizánskej bri-
gády M. R. Štefánika. Velil tu major 
Popov, Ancupov, A. Sedláček, Rauch, 
Stránai a iní. Bola tu aj tlačiareň par-
tizánskych novín. 25. septembra 
1944 Nemci obsadili Kunerad, aj 
dolinu a kaštieľ vypálili. Po vojne 

začali kaštieľ 
obnovovať. Po 
dokončení tam 
bola liečebňa 
pre chorých na 
pľúca. Neskôr 
tam zriadili kú-
peľno-rekreačné 
zariadenie pre 
účastníkov SNP 
a ich rodiny.
    V tomto čase 
zámok má iného 
majiteľa a skvost 
v Svitáčovej do-

Zámok pod Krupáčovou skalou – Zabudnutý skvost v doline.

Novootvorená kancelária Kooperativa Vienna 
Insurance Group je otvorená na Zdravotnom 
stredisku v Rajeckých Tepliciach (prízemie). 

line chátra, hnije. Pri poslednej náv-
števe bol na vchodových dverách 
lístok s textom: „Je hanba a tres-
tuhodné, že necháte túto pamiatku 
– krásu, takto zničiť!“ Kto pozná 
históriu zámku, toho určite z jeho 
dnešného stavu zabolí aj srdce.                                                                                              
                                      J. Koššová 
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Cyklistický spolok Žilina je 
v tomto roku druhýkrát organizá-
torom medzinárodných etapových 
pretekov juniorov a kadetov „Cena 
Slovenska“. 

Toto významné cyklistické 
podujatie sa uskutoční v dňoch 14. 
až 16. augusta 2009 na cestách v Ži-
line a okolí s podporou Ministerstva 
školstva SR, miest Žilina a Rajecké 
Teplice a obce Divinka. Očakáva 
sa štart  reprezentačných výberov  
viacerých európskych krajín a ďal-
ších klubových družstiev, najmä zo 
Slovenska a Čiech. 

Národná cyklistická súťaž o pohár 
olympijského víťaza Antona Tkáča sú 
vlastne majstrovstvá Slovenska v jaz-
de na horských bicykloch pre žiakov 
základných a stredných škôl. Súťaž 
sa uskutočňuje formou postupových 
okresných kôl a finálovými celoslo-
venskými pretekmi. Aj v tomto roku 
Rajecké Teplice, ako 
veľké centrum mlá-
dežníckej cyklistiky, 
dostali právo zorga-
nizovať „okresné“ 
kolo tejto súťaže pre 
deti zo škôl Rajeckej 
doliny. Preteky sa pod 
patronátom neziskovej 
organizácie Alizea ra-
dosť deťom uskutočni-
li na dvore Základnej 
školy v piatok 19. 
júna. Technicky ná-
ročnú trať v jednot-
livých kategóriách 
absolvovalo 35 detí 
a z víťazstva sa tešili 
Andrej Bušík, Karolí-
na Kubová, Samuel 
Šoška, Tomáš Per-
son, Patrik Urbanec, 
Alžbeta Tomčíková, 
Tomáš Žucha a Juraj 
Škorvánek. Štartovali 
tu aj pretekári zo 

Medzinárodné cyklistické preteky „Cena Slovenska“
budú opäť aj v Rajeckých Tepliciach

V sobotu 15. augusta je na 
programe týchto pretekov 3. 
etapa, ktorou bude kritérium na 
mestskom okruhu v Rajeckých 
Tepliciach so štartom o 17.00 
hod. 

V rámci Ceny Slovenska sa 
v sobotu uskutoční aj kritérium 
„Rajecké Teplice 2009“, ktoré 
je zaradené do seriálu celoštát-
nej kritérijnej ligy pre mladších 
a starších žiakov.  

Pred kritériom, s podporou ne-
ziskovej organizácie Alizea-radosť 
deťom, budú preteky pre neorgani-

zované deti vo veku od najmenších 
až do 15 roku. Deti môžu štartovať 
na ľubovoľných bicykloch. Štart tých-
to pretekov je naplánovaný na 15.00 
hodinu. Obyvateľov a návštevníkov 
mesta a okolitých obcí pozýva-
me povzbudiť cyklistické nádeje. 
Vodičov žiadame o ohľaduplnosť 
a rešpektovanie pokynov organi-
zátorov pretekov. 

Automobilová doprava v Rajec-
kých Tepliciach bude 15. augusta 
od 14.00 do 19.00 hodiny úplne vy-
lúčená z ulíc Školská, Pionierska 
a časti Kuneradskej cesty.

Národná cyklistická súťaž v Rajeckých Tepliciach

Žiliny, ktorí sú síce členmi Školského 
športového strediska  pri ZŠ Rajecké 
Teplice, ale títo nemohli postúpiť do 
finále. Právo štartovať vo finálových 
pretekoch Národnej cyklistickej súťa-
že v polovici septembra v Slovenskom 
raji za Rajeckú dolinu si teda vybojo-
vali: Karolína Kubová, Tomáš Person, 

Patrik Urbanec a Dominik Hudek zo 
ZŠ Rajecké Teplice, Michal Bušík zo 
ZŠ Stránske a Peter Gardian, Igor 
Pažický a Lukáš Pekný z Gymnázia 
A. Škrábika Rajec. Štartovať tu bu-
de aj Juraj Škorvánek, ktorý síce už 
študuje v Žiline, ale je obyvateľom 
Rajeckých Teplíc.              M.Vyšňa
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Informácie

Euro Musette a Golden Tango 2009 

Matej Vyšňa - cyklistickým majstrom Slovenska
Matej Vyšňa z Rajeckých Teplíc, v tejto sezóne 

jazdiaci za Duklu Trenčín, sa stal majstrom Slovenska 
v cestných pretekoch jednotlivcov na rok 2009 v ka-
tegórii mužov do 23 rokov. Preteky sa išli 28. júna na 
okruhoch z Bánoviec nad Bebravou cez Jankov vŕšok 
a Uhrovec a mali cekovú dĺžku 194 km. Boli to spo-
ločné majstrovstvá Slovenska a Čiech v kategóriách 
muži elite a do 23 rokov. Štartovalo tu celkom 130 
pretekárov a zo Slovenska nechýbal nik z absolut-
nej špičky vrátane bratov Velitsovcov, Jurča, Rišku, 
Valacha a ďalších profesionálov. Z Čiech trochu pre-
kvapujúco neštartovali dvaja najlepší - Kreuziger a 
Raboň. Matej Vyšňa sa v polovici pretekov dostal do 
úniku nádejnej skupiny, kde mali zastúpenie najlepšie 
tímy. Únik sa podarilo udržať až do konca, aj keď 
v predposledom stúpaní na Jankov vŕšok sa skupi-
na rozpadla na jednotlivcov. V absolutnom poradí 
prišiel prvý do cieľa Čech Mareš a stal sa majstrom Čiech v kategórii elite. Vyšňa skončil ako najlepší Slovák tretí a 
ako majster SR v kategórii do 23 rokov porazil aj všetkých slovenských pretekárov elite. Matej športovo vyrastal pod 
vedením svojho otca v Školskom športovom stredisku pri Základnej škole v Rajeckých Tepliciach a v mládežníckych 
kategóriách štartoval za Cyklistický spolok Žilina. Bol členom reprezentačných výberov SR v kategóriach kadetov aj 
juniorov. Po prechode medzi dospelých prestúpil do Dukly Trenčín, kde pôsobí doteraz a je aj členom reprezentácie 
SR v kategórii do 23 rokov. V júli bude štartovať na majstrovstvách Európy v Belgicku a v septembri sa bude snažiť 
kvalifikovať aj na majstrovstvá sveta do Švajčiarska.                                                          Michal Vyšňa

Po prvýkrát sa festival realizoval ako medzinárodný, zúčastnili sa ho žiaci z Čiech a Poľska. Tieto krajiny mali 
zastúpenie aj v porote Mgr. Ladislav Horák - CZ, Dr. Miroslav Dymon - PL a tiež v porote č. 1 pracovala Prof. Claudia 
Buder z Vysokej školy Franza Liszta vo Weimare, ktorá je aj vynikajúcou koncertnou akordeonistkou,

Výkony žiakov všeobecne dokázali, že túto hudbu hrajú veľmi radi, majú z nej potešenie a muzikantsky na nej 
„rastú“. Bezprostredne s patričnou dávkou radosti  z vlastnej hry muzicírovali najmä tí najmenší. 

V každej kategórii bol určený víťaz kategórie 
v sólovej i komornej hre, ktorý obdržal pohár 
a v jednotlivých pásmach boli udelené medaile 
s logom festivalu a diplomy.

V rámci festivalu je udeľované aj ďalšie 
ocenenie „Pohár pre najlepšieho pedagóga” 
ktorý tento rok získala pani Mária Budáková 
zo Starej Ľubovne. 

Ako najlepšia ZUŠ bola vyhodnotená 
ZUŠ v Rajci. Tieto poháre sú putovné a sú 
pre menovaných prepožičané do budúcoroč-
ného festivalu. 

Absolútnym víťazom festivalu pre rok 2009 
sa stal Filip Olejník z Dubnice n/Váhom.

Na fotografii je  absolútny víťaz s primátorom 
mesta Petrom Dobešom a riaditeľom festivalu 
Miroslavom Košnárom.

Foto: Majster s mamou


