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Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach      Èíslo 2, máj 2005

SPRAVODAJCA

Nová výdajòa stravy pre obèanov

DEÒ MATIEK

Ka�dý z nás poznal alebo stále pozná èloveka, ktorého si vá�i a zároveò obdivuje. Tento vz�ah nevzniká náho-
dou. Je to dlhodobý jav, pri ktorom si u� v najútlej�ích rokoch uvedomujeme, èo vlastne èlovek, ktorého obdivujeme,
pre nás znamená.

Ide o èloveka, o ktorého sa mô�eme oprie� v krajných �ivotných situáciách a vieme, �e nám poskytne lásku, radu
a pocit bezpeèia.

Pre ka�dého z nás týmto èlovekom je matka.
To najkraj�ie èarovné slovo, ktoré vieme vyslovi� e�te prv ne� vieme chodi�. To slovo je mama, ktorá nám dala to

najcennej�ie � �ivot a s ka�dým z nás sa trápila nespoèetné mno�stvo dní a nocí.
Matka, ktorá nám svojou usilovnos�ou a pracovitos�ou i�la vzorom a sna�ila sa nám da� v�etko èo má.
My sme jej nekoneène dl�ní vïakou za v�etko, èo pre nás urobila. ��astní sú tí, ktorí majú mamu, majú ku komu

ís�. A� èlovek stratí mamu, potom pochopí pravý význam tohto slova.
Lásku, ktorú nám dala a celý �ivot rozdávala plným priehr�tím, sme prijímali s takou samozrejmos�ou ako chlieb,

ktorý bol doma na na�om stole. S úsmevom a milým slovom nás sprevádzala do nového dòa, do �koly, do práce.
Matka nás nauèila milova� sa navzájom, v�íma� si ¾udí okolo seba, neby� ¾ahostajným voèi ich bolestiam. Nauèila nás
vníma� premeny v prírode i v �ivote.

Taká bola alebo taká je na�a drahá mama, ktorá vedela a vie nekoneène ¾úbi�.
Ïakujeme za jedineènos�, ïakujeme za �ivot, ïakujeme za lásku.

   RNDr. Peter Dobe�, primátor mesta

Mesto Rajecké Teplice prebudovaním skladových
priestorov �kolskej jedálne zriadilo výdajòu stravy. Obèa-
nia majú mo�nos� stravu si odobra� domov, alebo ju pria-
mo konzumova� v jedálni. Mo�nos� dovozu stravy ostáva
tak, ako bolo doposia¾.

Nová výdajòa stravy v �kolskej jedálni

Otvorenie novej výdajne stravy v �kolskej jedálni
primátorom mesta, prednostom úradu
a zamestnankyòami �kolskej jedálne

Prihlá�ky a bli��ie informácie o odbere stravy je
mo�né dosta� na MsÚ Rajecké Teplice, 1. poschodie
è. dv. 61. Tel. 509 9063

Týmto krokom sa napåòa ïal�í bod rie�enia so-
ciálneho programu v meste Rajecké Teplice.
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XIV. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

NARODENÍ
Marek Pa�ický 18. 2. 2005
Mária Mièianiková 6. 3. 2005
Patrik Kupka 10. 3. 2005
Reneé Tamara U�kovit�ová 17. 3. 2005
Luká� Pi�tek 22. 3. 2005

Srdeène blaho�eláme !

OPUSTILI NÁS

Jozef Knapec 28. 3. 2005
Jozef Pekara 5. 4. 2005
�tefan Vdovièík 11. 4. 2005
Anna Vdovièíková 18. 4. 2005

Èes� ich pamiatke !

Z uznesenia è. 2/2005 riadneho zasadnutia Mestského zastupite¾stva
zo dòa 14. 4. 2005 vyberáme:
Mestské zastupite¾stvo:

I. BERIE NA VEDOMIE:
1/ kontrolu plnenia Uznesenia è. 1/2005
2/ vyhodnotenie splnenia podmienok vyplývajúcich z ústavného zákona

è. 357/2004 Z. z. pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov

3/ informáciu primátora mesta o zákone è. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
4/ informáciu primátora mesta o návrhu  nového kúpe¾ného zákona
5/ informáciu primátora mesta o Memoriáli J. Gabèíka dòa 21. 5. 2005
6/ opätovnú �iados� SLK a. s. Rajecké Teplice o zní�enie dani z nehnute¾nosti

zo dòa 14. 3. 2005
7/ správu o hospodárení za rok 2004 Základnej �koly v Rajeckých Tepli-

ciach predlo�enú riadite¾om �koly
8/ informáciu primátora mesta vo veci prijímania detí do Materskej �koly

v Rajeckých Tepliciach v roku 2005/2006

II. SCHVA¼UJE:
1/ Rokovací poriadok komisie MsZ na ochranu verejného záujmu

III. ZAMIETA:
1/ predlo�ený návrh Ing. Du�ana Smutného a man�elky na výstavbu RD

v èasti IBV Vrchy Rajecké Teplice

IV. UKLADÁ MsÚ:
1/ odpoveda� SLK a. s. Rajecké Teplice v zmysle listu Mesta Rajecké Tep-

lice pre SLK a. s. Rajecké Teplice, ktorý bol prerokovaný na MsZ dòa
24. 2. 2005 Uznesením è. 1/2005, v èasti I., bod 7/

2/ spracova� ekonomické, vecné a organizaèné podklady pre rozhodovanie
o zriadení obecnej polície do budúceho zasadnutia MsZ

3/ zorganizova� stretnutie s majite¾mi pozemkov ohranièených ulicami
R. Sú¾ovského, ¼. �túra, Oslobodite¾ov a riekou Kuneradka spolu so sta-
vebnou komisiou za úèelom prerokovania vypracovania návrhu územné-
ho plánu zóny èasti mesta Rajecké Teplice, ktoré sa nachádzajú v danom
priestore. Vypracovanie návrhu územného plánu zóny súvisí s návrhom
novej výstavby v predmetnej lokalite centra mesta

4/ prerokova� s majite¾om pozemku p. è. KN 561/1 v k. ú. Rajecké Teplice
zámenu èasti pozemku v �írke 30 m za adekvátnu náhradu mestských
pozemkov v predmetnej lokalite za úèelom realizácie centrálnej zastávky
autobusov v meste a parkoviska osobných automobilov

5/ v prípade neúspe�ného rokovania o zámene èasti pozemku p. è. KN 561/1
v k. ú. Rajecké Teplice zabezpeèi� spracovanie �túdie stavby � zmena
zástavky autobusov (variant F) v rozsahu pre prerokovanie s dotknutými
majite¾mi pozemkov a dotknutými organizáciami

V. SÚHLASÍ:
1/ s vypracovaním �túdie vyu�itia územia v k. ú. Poluvsie, lokalita Piesky

pre realizáciu �portového areálu

Spomienka na
majstra Pekaru

So zármutkom sme prijali
správu o úmrtí pána Jozefa
Pekaru, èestného obèana mes-
ta Rajecké Teplice, ktorý zomrel
5. 4. 2005 vo veku 84 rokov.

Jeho �ivotné dielo Sloven-
ský Betlehem v Rajeckej Lesnej,
ktorého je autorom a za ktoré mu
bolo udelené èestné obèianstvo,
u� videlo tisícky ¾udí zo v�etkých
kontinentov. Ïakujeme za toto die-
lo, ktoré �íri um a �ikovnos� slo-
venských rezbárov a reprezen-
tuje obec, mesto, región a celé
Slovensko ïaleko v zahranièí.

Èes� jeho pamiatke!

Majster Jozef Pekara pri práci
na Slovenskom Betleheme

O Z N A M
Severoslovenská vodárenská spoloènos� a. s. �ilina vyzýva obèa-
nov Rajeckých Teplíc, ktorí sa neprihlásili na zriadenie kanalizaènej
prípojky, aby tak urobili èo najskôr na kontaktnom èísle 0905 850 661.
Ide o realizáciu cca 6 m kanalizaènej prípojky od kanalizaèného zbe-
raèa k rodinnému domu.
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Materská �kola prijímala deti

Prijímanie detí sa uskutoènilo na základe podania prihlá�ky (v mesiaci
marec) s prilo�ením potvrdenia o zdravotnom stave die�a�a.

Prijímacie konanie sa uskutoènilo v zmysle vyhlá�ky M� SR è. 540/2004
Z.z., ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka M� SR è. 353/1994 Z. z. § 6 odsek 2
a znie: �Poèet detí prijatých do triedy materskej �koly s poldennou
a celodennou výchovnou starostlivos�ou nemô�e by� vy��í ako

� 22 detí od 3 do 4 rokov
� 28 detí od 5 rokov do zaèiatku plnenia povinnej �kolskej dochádzky
� 24 detí od 3 rokov do zaèatia plnenia povinnej �kolskej dochádzky�

Pri vy��om poète prihlásených detí ako je mo�né prija�, prednostne boli
prijaté deti s odlo�enou povinnou �kolskou dochádzkou a deti, ktoré dovà�ili
5 rokov veku.

Na Ul. Oslobodite¾ov v triede 3 � 4 roèných detí zostáva z predchádzajú-
ceho �kolského roku 12 detí.

Novoprijatých je 13 detí. Spolu 25. V triede 5 � 6 roèných detí zostáva
8 detí, z predchádzajúceho roèníka prechádza 17 detí, novoprijatých 6. Spo-
lu 31 detí.

V Poluvsí zostáva z predchádzajúceho �kolského roku 16 detí. Prijatých
bolo 8, spolu 24 detí.

Neboli prijaté deti, ktoré sú mlad�ie ako 3 roky a jedno 4 roèné die�a
v Poluvsí.

X1. roèník memoriálu
Jozefa Gabèíka

�ilinský pluk Jozefa Gabèíka, Klub
vojenských výsadkárov SR a mesto
Rajecké Teplice v  sobotu 21. mája
2005 usporadúvajú 11. roèník me-
moriálu Jozefa Gabèíka, organizo-
vané preteky na poèes� ná�ho rodá-
ka, významného predstavite¾a proti-
fa�istického odboja.
Na 13 km cross trati sa predstavia
mu�i aj �eny v 6 kategóriách. Prete-
ká sa pod¾a pravidiel ¾ahkej atletiky.
Prvý raz v histórií pretekov je �tart zo
�iliny (telovýchovný areál �ilinského
pluku) s cie¾om na námestí v Rajec-
kých Tepliciach.

ÈASOVÝ HARMONOGRAM:

7.00 hod.
prezentácia (telovýchovný areál)
9.15 � 9.30 hod.
slávnostné otvorenie pretekov, kla-
denie venca (pamätník J. Gabèíka -
�ilina)
9.45 hod. - �tart
10.00 hod.
kladenie venca èestnými hos�ami
(rodný dom J. Gabèíka v Poluvsí)
10.15 hod.
predpokladaný príchod do cie¾a -
námestie
12.00 hod.
vyhlásenie výsledkov

Sprievodnými akciami poduja-
tia, za priaznivého poèasia, bude
zoskok padákom a kultúrny pro-
gram na námestí v R. Tepliciach.

UDIALO SA
Vo ve¾kej sále MsÚ Rajecké Teplice
sa 30. � 31. marca 2005 uskutoènilo
pod zá�titou prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Ga�parovièa a pre-
zidenta Po¾skej republiky Aleksandra
Kwa�niewskeho X. ekonomické fó-
rum Slovensko � Po¾sko � Èeské.
Medzinárodnej konferencii dominova-
li odborné predná�ky a obchodné ro-
kovania zástupcov rôznych firiem
zúèastnených �tátov.
Slovenská obchodná a priemyselná
komora ïakuje mestu Rajecké Tep-
lice a SLK a. s. Rajecké Teplice za
profesionalitu a dobrú reprezentácie
mesta.

Konferencia �Vyber si �ivot�

Nezisková organizácia Áno pre �ivot v spolupráci s obèianskym zdru-
�ením Fórum �ivota organizovala pod zá�titou primátora Rajeckých Teplíc
RNDr. Petra Dobe�a a europoslankyne MUDr. Anny Záborskej v dòoch
2. � 3. apríla 2005 v Rajeckých Tepliciach u� VII. roèník medzinárodnej
konferencie �Vyber si �ivot�.

Konferencia bola vyvrcholením celoslovenskej kampane �Deò poèaté-
ho die�a�a�. Cie¾om konferencie bolo vytvori� priestor pre diskusiu v duchu
hesla kampane �Necha� �i� je správna vo¾ba�.

Svojimi predná�kami konferenciu obohatili vzácni domáci i zahranièní
hostia � MUDr. Anna Záborská, MUDr. Roman Kováè, MUDr. Jozef Gla-
sa, Prof. Jozef Jaráb, MUDr. Jozef Miklo�ko, zahranièní Antun Lisec
z Chorvátska, Pius Stössel zo �vajèiarska a Stojan Adasevic zo Srbska.

V programe konferencie bol slávnostný koncert, ktorý bol venovaný úèast-
níkom konferencie a na ktorom bola odovzdaná Cena Antona Neuwirtha za
ochranu �ivota osobám z domova i zo zahranièia za ich celo�ivotnú snahu
ochraòova� �ivot od poèatia po prirodzenú smr�.

Cena bola udelená v troch kategóriách � v kategórii Slovenská osobnos�
MUDr. Imrichovi Benickému, v kategórii Zahranièná osobnos� ju získal Pius
Stössel zo �vajèiarska a v kategórii Organizácia Gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Trstenej.

Na záver konferencie bola v miestnom kostole v Rajeckých Tepliciach
posvätená kaplnka venovaná úcte svätej Gianny Beretty Mollovej, ktorá
obetovala svoj �ivot za �ivot svojho nenarodeného die�a�a. V kaplnke sú ulo-
�ené jej relikvie.

               Anna Vere�ová
          riadite¾ka �Áno pre �ivot�
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ÈO JE NOVÉ
V mesiaci marec z rozpoètu mesta bola zakúpená zametacia metla, kto-
rá má slú�i� na udr�anie èistoty v meste. Toto zariadenie napomô�e rých-
lej�ej a lep�ej údr�be na�ich ciest. Ostáva dúfa�, �e bude bezporucho-
vo slú�i� dlhé roky.

Deò narcisov
U� po deviatykrát organizova-

la Liga proti rakovine SR Deò nar-
cisov. ZO Únie �ien do akcie prihlá-
sila aj tento rok na�e mesto.

Mnohí na�i obèania, mláde�, ale
aj kúpe¾ní hostia sa pridali k dobrým
¾uïom, ktorí podporili finanènú zbier-
ku a na znak porozumenia, spolupat-
riènosti a pomoci pacientom s onko-
logickým ochorením pripli si 8. apríla
drobný �ltý narcis � symbol boja
s rakovinou.

Tento rok sme v Rajeckých Tep-
liciach vyzbierali sumu 16.250,- Sk.

Popri zbierke boli rozdávané aj in-
formaèné letáky a bro�úrky s temati-
kou prevencie a príznakov onkologic-
kých ochorení s radami odborníkov.

V�etkým, ktorí v Rajeckých
Tepliciach túto humánnu akciu
podporili, ÏAKUJEME.

           za ZO Ú�
      Viera Vitková

Nová web
stránka mesta

V posledných tý�dòoch mesto Rajec-
ké Teplice pracuje na novej interne-
tovej stránke mesta.
Aj keï je stránka e�te vo výstavbe,
mo�no na nej u� teraz získa� rôzne
informácie o meste, mestskom úra-
de, dokumentoch mesta a priestor je
aj pre podnikate¾ské subjekty.

Adresa: www.rajecke-teplice.sk

SPP OZNAMUJE

V období 9. 5. 2005 � 27. 5. 2005
budú vykonávané v Rajeckých Tepli-
ciach na uliciach Oslobodite¾ov, Zá-
toèná, Za dielom rekon�trukèné prá-
ce na miestnych plynovodoch v rámci
stavby: �Rekon�trukcia miestnych
plynovodov Rajecké Teplice�.
Keï�e v tomto období bude preru�e-
ná dodávka zemného plynu, �iadame
obèanov dotknutých ulíc, aby si za-
bezpeèili náhradné zdroje energie.

Oznam pre majite¾ov psov

(1) Daò za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) dr�ite¾om psa, ak sa nedá preukáza�, kto psa vlastní

(2) Základom dane je poèet psov
(a) Sadzba dane je 250,� Sk roène za jedného psa.
(b) Sadzba dane je 1000,� Sk roène za jedného psa dr�aného vo vnú-

tornom kúpe¾nom území mesta
(3) Daòová povinnos� vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujú-

ceho po mesiaci, v ktorom daòovník nadobudol psa a zaniká prvým dòom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daòovník u� nie je vlastní-
kom alebo dr�ite¾om psa

(4) Daòovník je povinný:
a) bezodkladne po nadobudnutí, najneskôr do 30 dní, prihlási� psa do

�Evidencie psov� na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach, a to
bez oh¾adu na jeho vek v súlade s osobitným právnym predpisom
mesta.

b) Daòovník je tie� povinný bezodkladne ohlási� správcovi daní v pí-
somnej podobe akéko¾vek zmeny daòovej povinnosti: napr. pri uhy-
nutí psa, utratení psa alebo jeho predaji.

(5) Daò na zdaòovacie obdobie je splatná bez vyrúbenia do 31. januára tohto
zdaòovacieho obdobia.

Po zaplatení dane na rok 2005 je vlastník resp. dr�ite¾ psa povinný:

1. podpísa� evidenèný list psa u správcu dane (1. poschodie è. dv. 72)
2. prevzia� si novú evidenènú známku pre psa u správcu dane
3. pripnú� evidenènú známku psovi na obojok

Zametacia metla �ahaná traktorom
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Oddychová zóna
na Staniènej ulici

Nielen náv�tevníkom miestneho kostola, ale aj ostat-
ným obèanom a kúpe¾ným hos�om bude slú�i� oddycho-
vá zóna na Staniènej ulici. Terénnymi úpravami, dovo-
zom lavièiek a výsadbou trávy skonèila 1. etapa rie�enia
� Stanièná ulica, parkovisko, Lipová alej.

Detské ihrisko
po zime

Príchodom jarných dní sa uskutoènilo èistenie a údr�-
ba detského ihriska, ktoré sa nachádza na �kolskej ulici.
Prosíme obèanov, aby dbali o èistotu a tak udr�ali kul-
túrne prostredie okolia ihriska s hygienickým �tan-
dardom pre na�e deti.

V upr�aný deò 25. 4. 2005 Obèianske zdru�enie KUL-
TÚRA zorganizovalo stretnutie mladých zo Slovenska
a Po¾ska v rámci projektu �EURÓPA BEZ HRANÍC� cez
CBC PHARE, na ktorom sa �tudenti kultúrnej a publicis-
tickej skupiny oboznamovali so slovenskými zvykmi a tra-
díciami.

Predpoludním nás na Mestkom úrade v Rajeckých
Tepliciach privítal primátor pán RNDr. Peter Dobe�, mla-
dým Poliakom a Slovákom porozprával o histórii mesta,
o mo�nostiach rekreácie a o plánoch do budúcnosti. So
�elaním príjemného dòa pokraèoval program v Rajci na
Gymnáziu Andreja �krábika, ktoré je slovenským part-
nerom projektu OZ Kultúra, podobne ako mesto Rajecké
Teplice. V gymnáziu pracuje skupina dievèat na sloven-
sko-po¾skej publikácii o Euroregióne Beskydy so zame-
raním na Rajeckú dolinu a po¾ský partner Liceum Ogol-
noksztalcace Towarzystva szkolnego im. M. Reja zame-
raný na oblas� Bielsko-Biala. S riadite¾om gymnázia
Ing. ¼ubomírom Krajèim sa po¾ská koordinátorka projek-
tu Mgr. Magdalena Malecka - Lyszczek, vedúca skupiny
pre tvorbu publikácie Mgr. Andrea Joneková a riadite¾ka
OZ KULTÚRA Ing. Katarína Krá¾ová zhovárali o mo�nos-
tiach ïal�ej spolupráce.

Stále neprestávalo pr�a� a my sme sa vybrali do Èiè-
mian za ¾udovou architektúrou, kde sme si pozreli staré
kroje, náradie a výrobky, ktoré ¾uïom zabezpeèovali �i-
vobytie. Mladých najviac zaujali príbytky, malé domèeky,
v ktorých èastokrát bývalo aj �tyridsa� ¾udí. Ïalej sme
nav�tívili Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, ktorý sa

PROJEKT �EURÓPA BEZ HRANÍC� V OZ KULTÚRA
Poliakom ve¾mi páèil a poslednou zastávkou v na�om
nabitom programe bol Ekoskanzen v Lietavskej Svinnej.
Tu sme si z blízka obzreli staré koèe, mechy, mlá�aèky
a aj do Guinessovej knihy zapísaný najväè�í meè a naj-
väè�ie koryto na svete. Bola to príjemná bodka na záver.
S prianím v�etkého dobrého sme sa rozlúèili s na�imi
po¾skými priate¾mi.

Realizácia projektu bude ïalej pokraèova� v práci
na divadelnom predstavení dobrovo¾níkov OZ Kul-
túra a dokonèovaním publikácie.

V�etko vynalo�ené úsilie vyvrcholí festivalmi v Po¾sku
20. 5. 2005 v Bielsko-Biala a 10. 6. 2005 na Slovensku
v Rajeckých Tepliciach.

              Ing. Katarína Krá¾ová, riadite¾ka OZ Kultúra

Èas� oddychovej zóny Detské ihrisko

Úèastníci stretnutia
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PALATÍNKA
RAJECKÉ TEPLICE

(oproti novej tr�nici)

VÁS POZÝVA NA
RÝCHLE OBÈERSTVENIE

�DO RUKY�

HOT � DOG
od 13,� Sk

MAXI�BURGER
od 27,� Sk (6 druhov)

FRANCÚZSKA PALACINKA
od 24,� Sk (8 druhov)

OHRIEVANÉ OBLÁTKY
7,� Sk/ks

GOFRY
od 18,� Sk

OVOCNÉ, ZMRZLINOVÉ
POHÁRE
35,� Sk

KÁVA, ÈAJ, NEALKO
od 12,� Sk

Te�íme sa na Va�u náv�tevu!

TERMÍNY KULTÚRNYCH AKCIÍ

Kultúrne leto 2005 � 3. 5. - 18. 9. 2005
HODY 2005 � 3. - 5. 6. 2005

HODY Poluvsie � 4. - 5. 7. 2005
Tý�deò Európy � 30. 7. - 7. 8. 2005

Letné slávnosti � 5. - 7. 8. 2005

MEDZINÁRODNÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

Kedy?  od 4. do 15. júla 2005

Kde?  Z� Rajecké Teplice

Èo tam bude? ve¾a zahranièných lektorov, zábavy, zaujímavých aktivít

PRÍÏTE � uvidíte sami!

Viac informácií a prihlá�ky:
OZ KULTÚRA, 013 13 Rajecké Teplice
Rajecká cesta 13 (1. poschodie Zdravotného strediska)
tel. 041/5494 021, e-mail: ozkultura@nextra.sk

HODY 2005
RARADOSTI � Spoznajme sa lep�ie

V rámci projektu cezhraniènej spolupráce medzi po¾ským mestom Wilamowice
a Rajeckými Teplicami pripravuje projektový tím podujatie pre deti a mláde�
RARADOSTI � Spoznajme sa lep�ie na prvý júnový víkend.
Prvé dva dni � 3. a 4. júna � budú venované de�om z oboch spriatelených
miest. V spolupráci s Obèianskym zdru�ením Kultúra a Základnou �ko-
lou organizátori pripravil i bohatý �portovo-spoloèenský program
s vystúpeniami a sú�a�ami.
V sobotu a nede¾u bude program doplnený o Hodové slávnosti 2005.
Program pre deti je financovaný vïaka podpore EÚ z programu PHARE CBC.
3. júna - piatok 13.00 � 17.00 � �portové sú�a�e � �kolský dvor

� tvorivé dielne � �kolský dvor
19.00 � 21.00 � posedenie pri táboráku � �kolský dvor

4. júna - sobota  9.00 � 12.00 � výlet do okolia a tvorivé dielne
13.30 � vystúpenie taneèného súboru GDI z Rajca
14.30 � vystúpenie detí z po¾ských Z� Wilamowice
19.00 � Hommage á Bach � organový koncert

                             (Otvorenie KL 2005)
20.30 � Hodová zábava

5. júna - nade¾a   9.30 � Hodová sv. om�a
15.00 � �panielske tance FLAMENGO � KD Aphrodite
16.00 � Bojnická kapela � dychová hudba

Zmena programu vyhradená !

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 �ILINA, Kálov 3


