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Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach      Èíslo 3, júl 2005

SPRAVODAJCA

Plánovaná rozkopávka ulíc pre kanalizáciu Z FONDU ISPA
Pod¾a dostupných informÆcií, ktorØ sa nÆm podarilo získa�, Doprastav a. s., ako zhotovite¾ stavby,
plÆnuje rozkopovØ prÆce v na�om meste pod¾a nasledujœceho harmonogramu:
1. �tÆtna cesta KuneradskÆ

a) od kri�ovatky s Pionierskou po hranicu katastrálneho územia termín: 18. 7. � 15. 11. 2005
b) od kri�ovatky Rajecká cesta po kri�ovatku s Pionierskou termín:   1. 9. � 15. 11. 2005

2. Ul. Oslobodite¾ov
a) od kúpaliska po kri�ovatku s Rajeckou cestou termín:   1. 9. � 15. 11. 2005

Tohoroèné hodové slávnosti sa niesli v znamení detských programov. Na ten istý termín pripadli u� tradièné
Raradosti � slávnosti detí k ich Medzinárodnému dòu, ktoré ka�doroène pripravujú pracovníci a dobrovo¾níci Obèian-
skeho zdru�enia Kultúra. Mesto Rajecké Teplice prizvalo k organizácii aj Základnú �kolu a vznikol tak trojdòový
program, v ktorom si ka�dý na�iel nieèo pre seba. V pia-
tok sa na�e deti predviedli v �portových a vedomostných
sú�a�iach, spolu s de�mi s po¾ských Wilamowic za�ili ve¾a
zábavy, na�li si nových priate¾ov, veèer opekali pri tábo-
ráku, tancovali, spievali. V sobotu v tvorivých dielòach
popustili uzdu svojej fantázii a modelovali z rôznych ma-
teriálov. Popoludní sa zabávali na rozprávkovom divadle,
tlieskali rezkým taneèným rytmom skupine moderného
tanca a po poznávacom výlete na Skalky ocenili príjem-
né melódie detí MZU� z Rajca. Dospelí strávili sviatoèný
veèer na koncerte organovej hudby, ktorým sa otvorilo
Kultœrne leto 2005 v Rajeckých Tepliciach. V závereèný
deò sa predstavila v ohnivom rytme skupina Flamengo
a dychová hudba.

Program detských Raradostí bol podporený z pro-
jektu Kultœra bez hraníc z fondov programu Phare
CBC CezhraniŁnÆ spoluprÆca.

Hody Rajecké Teplice 2005

Deti pri tvorivých dielòach

Vydarený výlet do Rajeckých Teplíc

ZO Únie �ien  v na�om meste u� nieko¾ko rokov orga-
nizuje aktivity v prospech detí z DetskØho domova v Do-
mani�i. Tento raz to bol výlet do ná�ho kúpe¾ného mes-
ta. Uskutoènil sa v nede¾u 26. júna a zúèastnilo sa ho
29 detí a 3 vychovávatelia. Deti sa vykúpali na kúpalisku,
èlnkovali sa na jazere, videli kultúrny program pred kú-
pe¾ným domom. Pochutnali si na domácich koláèoch a pri-
pravenom obèerstvení, dostali lopty a badmingtonové ra-
kety. Z výletu mali ve¾kú rados�.

Pekný zá�itok pre deti sme mohli pripravi� vïaka po-
chopeniu sponzorov. Srdeène aj v mene detí ïakujeme:
Slovenským lieèebným kúpe¾om a. s. Rajecké Teplice,
Fy Staninpex, CK Zenita, ZIPP Rajec a p. Milanovi Bittovi.

  Mgr. Viera VitkováDeti z detského domova na náv�teve v Rajeckých Tepliciach
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XV. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Z uznesenia Ł. 3/2005 riadneho zasadnutia MestskØho zastupite¾stva
v Rajeckých Tepliciach zo dòa 30. 6. 2005 vyberÆme:

MestskØ zastupite¾stvo:

I. BERIE NA VEDOMIE:

1/ kontrolu plnenia Uznesenia è. 2/2005
2/ správu hlavnej kontrolórky mesta o plnení rozpoètu mesta za I. kv. 2005
3/ správu riadite¾a Z� v Rajeckých Tepliciach o výchovno-vzdelávacej práci

�koly za �k. rok 2004/2005
4/ Uznesenie Okresného súdu v �iline o neplatnosti hospodárskej zmluvy

medzi navrhovate¾om Urbár � pozemkové spoloèenstvo Poluvsie
a odporcami Agrominèol a. s. Rosina a Mesto Rajecké Teplice

5/ �túdiu �portového areálu � ihrisko v k. ú. Poluvsie
6/ informáciu o výstavbe chodníka v k. ú. Poluvsie � v súèasnosti prebieha

ROEP a Mesto musí èaka� na LV
7/ rekon�trukciu lávky cez rieku Kuneradka na náklady investora
8/ Návrh zmluvy o nájme spla�kovej kanalizácie pre SVS a.s. OZ 01 �ilina �

Èadca pod¾a § 663 a nasl. Obèianskeho zákonníka
9/ list Krajského úradu v �iline o poskytnutí príspevku na vojnové hroby
10/ Upozornenie prokurátora vo veci podania è. Pd 2033/05 � 11 zo dòa

18. 5. 2005

II. SCHVA…UJE:

1/ príspevok na stravu pre dôchodcov mesta, ktorí vyu�ívajú stravovanie zo
�kolskej jedálne v Rajeckých Tepliciach pod¾a vý�ky dôchodku nasle-
dovne:

Dôchodok v Sk       Príspevok v Sk (1 obed)

do 5999 16,- Sk

6000 � 6999 14,- Sk

7000 � 7999 12,- Sk

8000 � 8999 11,- Sk

9000 � 9999   9,- Sk

K dôchodkom vy��ím ako 10000,- Sk sa príspevok neposkytuje. Stravná
jednotka pre túto kategóriu bude 47,- Sk.

2/ stravnú jednotku pre ostatných vo vý�ke 55,- Sk
3/ poplatok za pobyt detí v materskej �kole na území mesta Rajecké Tepli-

ce vo vý�ke 150,- Sk / mesiac / 1 die�a. Tieto prostriedky budú pou�ité na
nákup didaktických pomôcok a na be�né výdavky M�

4/ dohodu o budúcej kúpnej zmluve pod¾a § 51 Obèianskeho zákonníka me-
dzi Mestom Rajecké Teplice a Slov. vodohospodárskym podnikom, �. p.,
OZ Pie��any

5/ roz�írenie sortimentu predaja sezónneho tovaru pre firmu Libor Michálek
� LIMARO na mestskej tr�nici

6/ umiestnenie autobusového nástupi��a � variant B
7/ VZN è. 39 o mestskej polícii s úèinnos�ou od 1. 1. 2006
8/ doplnok è. 1 �tatútu Mesta Rajecké Teplice
                                                                                   Pokraèovanie na strane 3

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

NARODENÍ
Gregor Peter Szaniewski 24. 4. 2005
Olívia Vdovièíková 27. 4. 2005
Marián Hulec 8. 5. 2005
Dávid Lí�ka 17. 6. 2005
Luká� Piala 24. 6. 2005

Srdeène blaho�eláme !

MAN�ELSTVO UZAVRELI
Zuzana Kudelèíková
a Karol Dudík 7. 5. 2005
Anastázia Vrbová
a Vlastimil �ramo 27. 5. 2005
Jana �korvánková
a Juraj Macko 11. 6. 2005
Monika Turská
a Michal Èechoviè 11. 6. 2005
Zdenka Kravsková
a Martin �èepko 18. 6. 2005
Gabriela Adamcová
a Peter Piala 25. 6. 2005
Srdeène blaho�eláme !

OPUSTIL NÁS
Ján Lihocký 3. 5. 2005
Anna Majerèíková 21. 5. 2005
Terézia Brodòanová 12. 7. 2005
Vilma Zimanová 14. 7. 2005

Èes� ich pamiatke !

OZNAM
Obraciame sa na obèanov

miestnej èasti Poluvsie.
Kto spåòa podmienky na predaj

potravín a má záujem o zriadenie ta-
kejto obchodnej prevádzky, nech sa
prihlási na MsÚ, kde bude dohodnu-
tý ïal�í postup.

Tel. 509 9060 � sekretariát MsÚ.

OZNAM
�achový oddiel TJ Slovan Ra-

jecké Teplice oznamuje v�etkým zá-
ujemcom z radov �kolskej mláde�e,
�e od 6. 9. 2005 zaèína pravidelná
tréningová èinnos� v�dy v utorok
a �tvrtok od 16.30 h.

Ka�dý, kto prejaví záujem veno-
va� sa tomuto u�¾achtilému �portu,
mô�e sa prihlási� u p. Jozefa Rolné-
ho, ul. K. Ka�jaka 76/6, alebo na tel.
5493823.

�achové tréningy sa uskutoènia
v budove �kolskej jadálne.
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9/ VZN è. 38 o poskytovaní opatrovate¾skej slu�by, spôsobe a vý�ke úhrady
za túto opatrovate¾skú slu�bu

10/ prevádzkovanie Súkromnej základnej umeleckej �koly v budove MsÚ
11/ prerozdelenie finanèných prostriedkov (v tis. Sk)

a) asfaltovanie sídlisko Pionierska ul. 400,-
b) vybudovanie chodníka na ul. K. Ka�jaka   75,-
c) rekon�trukcia chodníka na ul. Horná   20,-
d) èiastoèná oprava strechy MsÚ 270,-
e) vybavenie mestskej polície 130,-
f) odvodnenie ul. Oslobodite¾ov 170,-
g) zakúpenie traktora 400,-
h) zakúpenie multifunkèného zariadenia na správu MsÚ   93,-
i) oprava chaty Mesta na ul. 1. mája   45,-
j) verejné osvetlenie IBV Vrchy 200,-
k) chodník Poluvsie 370,-

Celkom:        2.173,-

III. ZAMIETA:

1/ �iados� Ing. Jána Krá¾a, bytom �ilina a ¼ubomíra Gramera, bytom Poluv-
sie � Rajecké Teplice  o vytvorenie prístupovej komunikácie k záhradnej
chatke

2/ �iados� Maximiliána Kasmana o výstavbu RD v k. ú. Raj. Teplice na
p. è. KN 1186/1

3/ �iados� Martina Pekaru, bytom Zbyòov o zní�enie ceny pozemku a trvá
na Uznesení è. 8/2004 zo dòa 14. 12. 2004 v èasti II. Schva¾uje, bod 6/

4/ �iados� firmy Kredit PK s.r.o., Rajecká cesta 5, Rajecké Teplice
o oslobodenie od dane za ubytovanie

IV. UKLAD  ̀MsÚ:

1/ rokova� s SVS a. s.  OZ 01 Èadca � �ilina  vo veci návrhu  Zmluvy  o nájme
spla�kovej kanalizácie v majetku Mesta

2/ spracova� analýzu pre poskytovanie príspevku na stravovanie pre ïal�ie
kategórie obèanov mesta

3/ zabezpeèi� rokovanie s majite¾mi pozemkov v rámci zámeru �portového
areálu � ihrisko v Poluvsí � Piesky za úèasti poslancov èasti Poluvsie

4/ zabezpeèi� spracovanie PD pre územné rozhodnutie varianty B � autobu-
sové nástupi�te

V. RU�˝:

1/ Uznesenie è. 1/2000, èas� II. Schva¾uje, bod 9/
2/ Uznesenie è. 3/2003, èas� II. Schva¾uje, bod 4/
3/ VZN è. 33 o poskytovaní opatrovate¾skej slu�by na území mesta Rajecké

Teplice

VI. POVERUJE:

1/ poslanca Ing. Majerského, aby prerokoval s dodávate¾om stavby kanali-
zaèného zberaèa hrubú  prípravu územia pre  realizáciu �portového areá-
lu v Poluvsí � lokalita Piesky a chodníka popri �tátnej ceste III. triedy

XV. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Divadelná skúsenos�
mladých ¾udí v Taliansku

Obèianske zdru�enie Kultúra
dostalo ponuku od talianskej organi-
zácie Lavori in Corso zúèastni� sa na
konci mesiaca apríl divadelného pro-
jektu v meste Perugia.

Poèas jedného tý�dòa spolupra-
covali mladí ¾udia z Rajeckej doliny
so svojimi talianskymi kamarátmi na
divadelnom predstavení, ktoré sa
prezentovalo v posledný deò pobytu.
Témou divadelného predstavenia
boli rozprávky a ich symbolika.

Zaujímavos�ou je, �e predstave-
nie sa odohralo v troch jazykoch.
V slovenèine, angliètine a talianèine.

Upratovací servis
Konská 352

013 13 Rajecké Teplice
 tel. 0905 569 388

0910 216 226

Ponœka upratovacie prÆce pre
firmy a domÆcnosti za bezkon-
kurenŁnØ ceny:

� upratovanie po stavebných
prácach  príp. ma¾ovaní

� pravidelné be�né upratovanie

� ve¾ké sezónne upratovanie

� tepovanie

� èistenie okien, �alúzií

� slu�by pod¾a po�iadaviek zá-
kazníka (pranie, �ehlenie,...)

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
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� zasadnutie mestskej rady a mestského zastupite¾stva
� Hodová slávnos� v Rajeckých Tepliciach na sviatok Bo�ského Srdca J.
� IV. roèník celoslovenského musette festival detí a mláde�e v hre na akordeón
� Hodová slávnos� v Poluvsí na sviatok sv. Cyrila a Metoda
� memoriál J. Gabèíka XI. roèník v cezpo¾nom behu (�ilina - R. Teplice)
� cyklistické kritérium SR
� rokovanie s podnikate¾skými subjektami vo veci organizácie letnej sezóny
� Zasadnutie Euroregiónu Beskydy v Ostravici (CZ) 5. výroèie zalo�enia
� rokovanie o èiastkovej zmene územného plánu mesta
� zhodnotenie doteraj�ieho fungovania mestskej tr�nice
� rokovanie o podmienkach a mo�nosti zriadenia mestskej polície
� úèas� na valnej hromade SVS a. s. �ilina, mesto Rajecké Teplice ako

akcionára vodárenskej spoloènosti zastupoval primátor mesta
� prijatie èlenov senior klubu z partnerského mesta Dolní Bene�ov (CZ)

a Wilamovic (PL)
� zasadnutia odborných komisií MsZ
� príprava Letných slávností 2005 (5. � 7. 8. 2005) v Rajeckých Tepliciach
� rokovanie so zástupcami krajinského parlamentu z Nemecka vedený

honorárnym konzulom SR vo Wupertali (D)
� pracovné rokovanie Zdru�enia Rajecká dolina (obce a mestá) za úèasti

podnikate¾ov a bankovej sféry o mo�nosti ïal�ieho rozvoja cestovného
ruchu v Rajeckej doline

� ukonèenie �kolského roku a príprava ïal�ieho financovania �koly z h¾a-
diska údr�by a opravy budov

� rokovanie s Doprastavom vo veci harmonogramu zemných prác na ka-
nalizaènom zberaèi realizovaný SVS a. s. �ilina cez projekt ISPA

� pokraèovanie realizácie projektu Phare CBC � cezhranièná spolupráca
SK � PL v oblasti kultúry a turizmu

� rokovanie o alternatívach zmien autobusovej dopravy v meste v náväz-
nosti na pokraèovanie príprav projektovej dokumentácie námestia poda-
ním projektu

� prijatie delegácie mesta Dolní Bene�ov vedenej starostom  mesta Dr. Koskom

Udalosti � stretnutia � aktivity
Posledná etapa projektu
KULTÚRA BEZ HRANÍC

Verejnos� bola pravidelne informova-
ná na stránkach Spravodajcu o reali-
zácii spoloèného projektu Rajeckých
Teplíc a Wilamowic Kultúra bez hraníc.
Spolupráca sa rozvinula do mno�stva
aktivít. Vyvrcholením budú nadchá-
dzajúce tý�dne. 31. júla sa slávnost-
ne otvoria podujatia Tý�dòa Európy
v rámci Letných slávností.
Poèas siedmich dní si náv�tevníci
budú môc� pozrie� mno�stvo progra-
mov a podujatí s medzinárodnou
úèas�ou umelcov a podnikate¾ov
z Po¾ska, Èeska a Slovenska.
Kultúra je univerzálnym jazykom, kto-
rý mô�e prekonáva� rozdiely a nachá-
dza� cesty k porozumeniu. Spriatele-
né mesto Wilamowice pripravuje
podujatia, na ktorých zase vystupujú
umelci a remeselníci z ná�ho regió-
nu, v septembri pôjdu na náv�tevu
k nim aj deti zo Základnej �koly v Ra-
jeckých Tepliciach.
V septembri sa za úèasti asi 70 hostí
uskutoèní vyhodnotenie prínosu pro-
jektu spolu s prezentáciou videofilmu
o spolupráci dvoch susediacich prihra-
nièných regiónov, o cestovnom ruchu,
�ivote a kultúre ich obyvate¾ov.

Významná iniciatíva v podpore zamestnanosti

Mesto RajeckØ Teplice vstœpilo do partnerstva v rÆmci projektu NovØ stratØgie zamestnanosti v regióne,
ktorØho nosite¾om je neziskovÆ organizÆcia ̀ no pre  �ivot. Projekt uspel v tvrdej konkurencii a získal podpo-
ru z iniciatívy Európskej œnie pod nÆzvom EQUAL.

Cie¾om projektu je posilni� schopnosti a kapacity organizácií pomáhajúcich zaèleòova� nezamestnaných na trh
práce a taktie� vzdelávacími a poradenskými aktivitami pomôc� rôznym ohrozeným skupinám pri návrate do pracov-
ného procesu.

Od septembra zaŁne pracova� v Rajeckých Tepliciach Centrum bezplatnØho poradenstva. V priestoroch
obŁianskeho zdru�enia Kultœra, ktorØ je ïal�ím z piatich partnerov projektu, bude ka�dý tý�deò poskytova�
slu�by pre rodiŁov �peciÆlny pedagóg a psychológ, v priestoroch organizÆcie `no pre �ivot zase prÆvnik,
psychológ a sociÆlny pracovník.

V najbli��om období sa uskutoèní sociologický prieskum potrieb obyvate¾ov v sociálnej oblasti, uchÆdzaŁi o za-
mestnanie sa zœŁastnia kvalitných rekvalifikaŁných kurzov s certifikÆtom. Mesto Rajecké Teplice získa mo�-
nos� vzdelávania pre pracovníkov samospráv, pomáha pri získavaní údajov o vhodných kandidátoch do vzdelávacích
kurzov, poskytuje technické zázemie a priestory pre �kolenia, spolupracuje so zahraniènými partnermi a získava
mno�stvo potrebných kontaktov v tejto oblasti do budúcich aktivít.  Ïal�ími partnermi v projekte sú Domov vïaky
v Rajci a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v �iline. Zahraniènými partnermi je vzdelávacia in�titúcia Formaconsult
v Taliansku a Obèianske zdru�enie nemecko-po¾skej spolupráce v Po¾sku.
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Encián, kvet na�Ich hôr
Históriu rovnomennØho hotela v Rajeckých Tepliciach zaŁal písa� v dvadsiatych rokoch minulØho storoŁia pÆn

Ludevít Stanek, ktorý po nÆvrate z Maïarska postavil svoju re�taurÆciu. Sen, ma� œspe�ný podnik, ho zrejme
priviedol na nÆpad pomaïarŁi� si svoje meno a nÆzov re�taurÆcie na Re�taurÆciu SzÆsz. Roky mu tento malý
prehre�ok u� dÆvno odpustili.

Prosperujúcu re�tauráciu po smrti majite¾a prevzal pán Redlich, ktorý sa do rodiny Szászov aj pri�enil. Z tohto obdobia
tie� pochádza dne�ný názov. Nový vzh¾ad dostavbou podnik získal paradoxne v èase vojny. Neskor�ie ubytovacie kapa-
city dobudovala Slovenská sporite¾òa pôvodne ako evakuaènú náhradu za �ilinské administratívne priestory. Po druhej
svetovej vojne bol vedením hotela Encián poverený pán Hrehor Slamka, za� pôvodného majite¾a pána Szásza. V èase

zmien politických pomerov prevzal hotel Encián Komunál-
ny podnik Rajecké Teplice, neskôr Rajec.

Nechajme v�ak fakty a skúsme oprá�i� milí pamätníci
na�e spomienky. Mlados� strávenú na muzike, na prvom
rande, na zábavách. Ve¾a mien prevádzkarov, kuchárov, èa�-
níkov, muzikantov a hostí pre�lo po lavièke do Enciánu.

Mo�no práve preto nás v�etkých te�í, �e sa Encián poda-
rilo vráti� na svoje miesto. Rozvoj Rajeckých Teplíc sa dotkol
aj tohto podniku. Podarilo sa vykona� v krátkom èase ve¾a
opráv, úprav a v�etci sa te�íme na budúcu celkovú rekon-
�trukciu hotela. Zásluhu na tom má prirodzene ve¾a ¾udí. Za
v�etkých hádam najviac nový majite¾ pán Ing. Vladimír Blaha,
ktorý èa�ou vína prevádzku slávnostne otvoril 28. 7. 2005.

Èo doda� na záver.
Dobrœ zÆbavu, ve¾a príjemných zÆ�itkov a dobrœ chu�.
        Pod¾a dobových zdrojov autor èlánku Martin Kno�ko

Poh¾ad na Encián z obdobia okolo roku 1930

Pôvodná terasa Enciánu okolo roku 1930

Fontána a taneèný parket pred Enciánom - rok 2005

Poh¾ad na terasu po rekon�trukcii  - rok 2005

Poh¾ad na mostík pred Enciánom z obdobia okolo roku 1930
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Odmeòovanie najlep�ích pretekárov primátorom mesta P. Dobe�om

Domácich pote�il ví�azstvom mlad�í �iak Jakub Buèo,
èlen �portového krú�ku Rajecké Teplice. V tejto sezóne
to bolo u� jeho �tvrté ví�azstvo za sebou v pretekoch ce-
lo�tátneho významu. Jakub vedie priebe�né poradie Kri-
térijnej ligy aj cestného Slovenského pohára. V drese CyS
�ilina �tartovali aj ïal�í súèasní alebo bývalí èlenovia �por-
tového krú�ku Rajecké Teplice: Michaela Vy�òovÆ, Mar-
tin Slotta, Juraj �korvÆnek, TomÆ� VanÆk, Matej Vy�-
òa a LukÆ� PlÆtek.
Pred kritériom sa uskutoènili cyklistické preteky pre miest-
ne deti pripravené v spolupráci s OZ Kultúra R. Teplice.
Najlep�í v jednotlivých kategóriÆch neorganizova-
ných detí:
najmlad�í: 1. L. Bu�ík (R. Teplice), 2. D. BuŁo (Poluv-
sie),
deti nar. v roku 1997 a 1998: 1. P. Kardo� (K. Poruba),
2. T. Person (R. Teplice), 3. T. Pa�ický (R. Teplice)
deti nar. v roku 1995 a 1996: 1. M. LukÆŁ (R. Teplice),
2. I. Pa�ický (R. Teplice), 3. E. BuŁo (Poluvsie),
deti nar. v roku 1994 a star�ie: 1. M. Kalus (Dubnica),
2. O. Tamborský (R. Teplice), 3. M. Bu�ík (Poluvsie).

Z výsledkov Kritérijnej ligy:
mlad�í �iaci: 1. J. BuŁo, 2. R. Malik (obaja Cys �ilina),
3. J. �pÆnik (Dubnica), ... T. VanÆk po páde nedokonèil,
star�í �iaci: 1. P. Huòa (Dubnica), T. A�altoviŁ (H. Ob-
dokovce), J. DujŁÆk (Ro�òava) ... 15. M. Slotta (CyS
�ilina), ... M. Vy�òovÆ a  J. �korvÆnek nedokonèili,
kadeti: 1. M. Bô�ik (Krupina),  2. M. Fujdala (Pre�ov),
3. J. �pot (Trenèín),
juniori: 1. P. Tybor (Dubnica), 2. J. Sagan (CyS �ilina),
3. M. ¨anecký (Podbrezová), ... 8. M. Vy�òa (CyS �ili-
na), ... L. PlÆtek nedokonèil
mu�i � elite: 1. D. KluŁka (Inter Bratislava), 2. M. Hecl
(�P Podbrezová), 3. P. Fabian (�� Trenèín), 4. D. Gre-
beŁi (PR Bratislava), 5. A. Lalinský (Inter Bratislava).

Cyklistický spolok �ilina ïakuje spoluorganizÆtorom
a podnikate¾ským subjektom za podporu pri prípra-
ve a technickom zabezpeŁení pretekov KritØrijnej ligy.
Vïaka patrí najmä mestu a pracovníkom Mestského úra-
du Rajecké Teplice, primátorovi Rajeckých Teplíc, obèian-
skemu zdru�eniu Kultúra R. Teplice, rade rodièov pri Z�
R. Teplice, rodine Øehoøovej, Mièurovej, Jakubíkovej
a Majerèíkovej. Na zabezpeèení pretekov sa podie¾ali spo-
loènosti a podnikatelia: Imi Trade �ilina, J. P. Car - SEAT
�ilina, obèerstvenie Palatínka R. Teplice, apartmány Bie-
ly dom Stránske, Jednota �ilina, ELO Bánovce, ROSS
Rajec, Limaro R. Teplice, zelenina Garai R. Teplice, SUD-
VIN J. Knapcová R. Teplice, potraviny BO�O R. Teplice,
zlatníctvo Èervený R. Teplice, stavite¾ S. Urík, odevy
T. Tomiè, cukráreò S. Baranik R. Teplice, pizéria Marko
R. Teplice, penzion Bristol R. Teplice, ZINEX - Ing. Lörincz,
drogéria Remenec, re�taurácia ALAN R. Teplice, drevo-
výroba Kmetík R. Teplice, lekáreò Mária R. Teplice, pre-
dajòa �PORT ¼. Martiniak R. Teplice, klampiarstvo �.
Tkáèik,  BUFEMIX I. Peter �ilina, Bicykles J. Hoferica
�ilina, TAVROS, a. s. �ilina a  AMP � VECTOR Pova�-
ská Bystrica.                                                            M. Vy�òa

Cyklistické kritérium �Rajecké Teplice 2005�
Pretekov KritØrijnej ligy v cestnej cyklistike �RajeckØ Teplice 2005�, ktorØ zorganizoval Cyklistický spolok
�ilina v spoluprÆci s mestom RajeckØ Teplice v sobotu 18. jœna, sa zœŁastnila takmer stovka pretekÆrov zo
v�etkých klubov SR.

Národná cyklistická sú�a�

Aj v tomto roku sa uskutoènila NÆrodnÆ cyklistickÆ sœ�a�, èo sú vlastne �kolské majstrovstvá Slovenska v pretekoch
na horských bicykloch. Ve¾mi úspe�ne sa okresnØho kola NCS v �iline zúèastnili aj èlenovia �portového krú�ku �
�iaci Základnej �koly resp. M� v Rajeckých Tepliciach.
Kategóriu mili vyhral TomÆ� Person. V kategórii mikro zví�azil Milan LukÆŁ a Erik BuŁo bol druhý. TomÆ� VanÆk
bol tretí medzi mlad�ími �iakmi a Martin Slotta druhý medzi star�ími �iakmi. Medzi star�ími �iaèkami bola najlep�ia
Al�beta PersonovÆ a Patrícia BuŁovÆ bola druhá. Katarína PialovÆ zví�azila v kategórii dorasteniek. Bývalý èlen
�portového krú�ku, dnes u� stredo�kolák, LukÆ� PlÆtek porazil v�etkých vo vlo�ených pretekoch kategórie hobby
bez obmedzenia veku. Do celo�tátneho finále, ktoré sa uskutoènilo 18. júna v Bojniciach, postúpil v�dy len ví�az
kategórie (od mikro) v okresnom kole. Ani tu sa èlenovia �portového kú�ku nestratili aj keï boli oslabení o chorého
Milana Lukáèa. Katka PialovÆ finále vyhrala a stala sa tak �kolskou majsterkou Slovenska v jazde na horských
bicykloch. Betka PersonovÆ skonèila vo finále na peknom �iestom mieste.                                                 M.Vy�òa
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Kultúra

Koncert skupiny The K¾emones

Program pokraèoval divadelným
predstavením Kaviareò, ktoré pri-
pravili mladí ¾udia z Rajeckej doliny.
Hudobné spestrenie priniesli �iaci
ZU� Rajec, po ktorých nasledovali
koncerty skupín The K¾emones
a Amphibios. Sobota bola venova-
ná prezentácii práce dobrovo¾níkov,
tvorivých dielní a výsledkov celého
projektu.
Projekt realizuje ObŁianske zdru�e-
nie Kultœra RajeckØ Teplice vïaka
podpore programu EÚ Phare CBC
JSPF SR � PL spolu s hlavnými part-
nermi: Mesto Rajecké Teplice a Li-
ceum Ogólnoksztalcace Towarzystwa
Szkolnego im. M. Reja z Bielsko Bia-
la. Ïal�ím partnerom je Gymnázium
Andreja �krábika v Rajci.

Európa bez hraníc

TradiŁne na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda sa v Poluvsí uskutoŁòujœ hody � kultœrno-�portovØ pod-
ujatie. Tento rok u� od soboty 2. júla sa mohli ¾udia zabáva� pri kultúrnom dome na tradiènej hodovej zábave.
V nede¾u v spolupráci so �portovým klubom Lojzo �portovali, sú�a�ili malí i ve¾kí na futbalovom turnaji pri
re�taurácii Pltník.
Pondelok sa niesol v �týle rockových skupín a slávnostne sa hody ukonèili v utorok sv. om�ou, vystúpením
detí materskej �koly a dychovej hudby. Hodovej slávnosti sa zúèasnila delegácia obce Poluvsie pri Prievidzi,
vedená starostkou p. Gromovou, ktorú sprevádzal primátor mesta p. Peter Dobe�.

V�etkým, ktorí prispeli k prie-
behu hodov v Poluvsí, ïakuje-
me.

Na fotografii v¾avo sú deti materskej �ko-
ly pri vystúpení na hodových slávnostiach
2005 v Poluvsí.

Na fotografii vpravo je ví�azné futbalové
mu�stvo dolného konca.

Hody v Poluvsí

Festival mladých pre mladých, ktorý sa konal v dòoch 10. � 11. jœna 2005 v Rajeckých Tepliciach, bol vyvr-
cholením projektu Európa bez hraníc.
PoŁas festivalu bola prezentovanÆ publikÆcia o Euroregióne Beskydy, ktorœ vytvorili �tudenti z Po¾ska
a Slovenska. Po¾ský partner sa prezentoval muzikÆlovým predstavením svojich �tudentov.



�  8 �

Informácie

Schválené  Okresným úradom �ilina, odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových vz�ahov, dòa 20. 9. 2000 pod registraèným
è. OÚ 4/2000. Zdarma. Poèet výtlaèkov 800 ks. Uzávierka èísla 3/05 bola 15. 7. 2005. Informácie: www.rajecke-teplice.sk
Redakcia: MsÚ Rajecké Teplice, oddelenie kultúry a vzdelávania, tel. 041/5099068, e-mail: rteplice@energodata.sk
Sadzba a graf. úprava: BLAHA � vydavate¾stvo a výroba tlaèív, Kálov 3, �ilina, tel. 041/5620621, e-mail: blaha_jozef@energodata.sk
Tlaè: ROSEA �ilina, �portová 7, tel. 041/5622623. Toto èíslo sponzoruje firma ENERGODATA �ilina.


