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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 4, september 2009

100. výročie posvätenia Kostola Nanebovzatia Panny Márie

POZVÁNKA

P O Z V Á N K A

Október – mesiac úcty k starším
Stretnutie seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční

pre občanov starších ako 70 rokov v priestoroch Mestského úradu 
20. 10. 2009 (utorok) za účasti primátora mesta a poslancov MsZ.

Milí seniori, srdečne Vás pozývame.
Na MsÚ (č.t. 509 9060) sa môžu prihlásiť tí, ktorí sú odkázaní na dovoz a odvoz autom.

Program: 

13.00 – Sv. omša vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach
14.00 – Slávnostný program detí materskej a základnej školy

s príhovorom primátora mesta – Veľká sála MsÚ
15.00 – spoločenské posedenie – Vstupná hala MsÚ Rajecké Teplice

Celý deň sa niesol v duchovnej a slávnostnej 
atmosfére počnúc slávnostnou svätou omšou, 
Mariánskou pobožnosťou a končiac koncertom 
Ave Maria, na ktorom vystúpili občianske združe-
nie Harmonia Seraphica z Bratislavy a speváčka 
ľudových piesní Monika Kandráčová s rodinou 
z Krásnej Lúky.

Po svätej omši si veriaci mohli pozrieť historic-
ké fotografie kostolíka a Rajeckých Teplíc, ktoré 
zostavil zberateľ Milan Remenec. 

Dňa 15. augusta 1909, vo sviatok  Nanebovzatia Panny Márie, nitriansky biskup Viliam 
Batthyány posvätil vtedajší nový kostol v Rajeckých Tepliciach. 15. augusta 2009 sme si 
pripomenuli 100. výročie tejto významnej udalosti v histórii mesta. 

Dôležitým míľnikom tohto dňa je aj vydanie pa-
mätnej knižky o kostolíku. Publikácia bola prvýkrát 
predstavená a sprístupnená širokej verejnosti práve 
v deň 100. výročia posvätenia kostola.                   

     - eb -
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Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

XVIII. mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 5/2009 XVIII. Mimoriadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva zo dňa 10. 9. 2009 vyberáme:
Mestské zastupiteľstvo:
I.  SCHVAĽUJE:
1/   Poplatky za záujmové útvary Centra voľného času Rajecké Teplice
      (krúžky, kluby, súbory) podľa prílohy č. 1, na školský rok 2009/2010
2/   Štatút Centra voľného času Rajecké Teplice
3/   Organizačný poriadok Centra voľného času Rajecké Teplice

XX. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Z uznesenia č. 6/2009 XX. Riadneho zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva zo dňa 17. 09. 2009 vyberáme:
I.   BERIE NA VEDOMIE:
1/  Plnenie Uznesenia č. 4/2009
2/  Napĺňanie  a čerpanie rozpočtu Mesta Rajecké Teplice po I. polroku 

2009
3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k napĺňaniu  a čerpaniu rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice po I. polroku 2009
4/  Petíciu občanov Ul. Jozefa Gabčíka vo veci obmedzenia dopravy 
5/  Predloženú architektonickú štúdiu stavby „Stavebné úpravy na Domove 

sociálnych služieb“
6/  Žiadosť Spoločnosti bývalých urbárnikov v Stránskom, pozemkové 

spoločenstvo, Stránske 168 vo veci zmeny ÚPN SÚ Rajecké Teplice 
na pozemku parc. č. 915/8 KNC v k. ú. mesta Rajecké Teplice, ktorý je 
v ich vlastníctve 

7/  Žiadosť Martina Pohánku, Mudrochova 927/7, 015 01 Rajec vo veci 
výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1042/18, 1042/19, 230/8 
KNC  k. ú. Poluvsie 

8/  Žiadosť Miroslava Mangu, bytom Osloboditeľov 385/67, 013 13  Rajecké 
Teplice o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mes-
ta

9/  Žiadosť Tomáša Szaniewskeho, bytom Osloboditeľov 444, 013 13  
Rajecké Teplice o zmenu terénnych úprav na parc. č. 866, 867, 868 
KNC k. ú. Rajecké Teplice 

10/  Žiadosť Štefana Tkáčika, Zátočná 227/9, Rajecké Teplice vo veci vý-
stavby Penziónu na pozemkoch parc. č. 548/1, 549, 550, 551/9, 551/10 
KNC k. ú. Poluvsie

11/  Informáciu RNDr. Stankovej a Ing. Vráblovej o nenávratnom finančnom 
príspevok OP ŽP na projekt rozšírenia splaškovej kanalizácie v meste 
Rajecké Teplice

II.  SCHVAĽUJE:
1/  Zmenu dopravného značenia na Ul. Jozefa Gabčíka osadením dopravnej 

značky B1 v obidvoch smeroch s dodatkovou tabuľkou E12 s textom „Okrem 
obyvateľov Mesta Rajecké Teplice“ s účinnosťou od 01. 10. 2009

2/  Schvaľuje predaj nákladného automobilu Škoda 706 MTS 24 výrobné 
číslo karosérie 0144912084 pre p. Svätopluka Němca, bytom Aurela 
Stodolu 31, 036 01 Martin za cenu 800,- EUR

3/  Mesačný príspevok za pobyt žiaka v Školskom klube pri Základnej škole 
Rajecké Teplice vo výške 3,50 EUR

4/  Žiadosť Jána Jankecha, Bazovského 3, 949 11 Nitra vo veci výstavby 
rekreačného domčeka na pozemku parc. č. 1137/1, 1137/2 KNC k. ú. 
Poluvsie (Lokalita Čížová)

100 rokov trate
Žilina – Rajec

Keď prišiel do Žiliny dňa 20. de-
cembra 1870 prvý vlak od Těšína po 
Košicko-bohumínskej železnici, získa-
lo toto mesto na tú dobu najrýchlejšie 
a najvýkonnejšie spojenie s okolitým 
svetom. Snahy o postavenie želez-
nice vedúcej na juh zo Žiliny cez 
Rajeckú dolinu do Rajca a ďalej sa 
teda datujú od 80. rokov 19. stor.

Definitívna koncesia na stavbu 
a prevádzku na dobu 90 rokov bola 
vydaná 10. novembra 1898 s pred-
pokladaným ukončením prác v roku 
1900. Stavba bola zadaná firme Alvin 
Arnoldi z Viedne.

Slávnostné otvorenie prevádzky 
sa vďaka vysokému pracovnému na-
sadeniu uskutočnilo už 10. októbra 
1899.  Od otvorenia prevádzky bolo 
riadenie vlakovej dopravy zabezpe-
čené telefónnym spojením. Výmeny 
a výkoľajky boli vybavené výmeno-
vými zámkami a boli prestavované 
ručne.

Železničná trať Žilina – Rajec 
mala nesporne svoj historic-
ký význam. Pomohla v rozvoji 
Rajeckej doliny, ktorej obyvatelia 
si ju za to veľmi obľúbili. 

Poďakovanie
Dovoľte krátke obzretie za 

Hodovými slávnosťami v Poluvsí. 
Mnohí si spomínate na chutný guľáš, 
ktorý sa varil.  Výťažok z predaja bol 
venovaný deťom v elokovanej triede 
MŠ v Poluvsí. S radosťou konštatu-
jeme, že sa podarilo vyzbierať sumu 
50,00 EUR, ktoré boli odovzdané 
riaditeľke materskej školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili 
našich najmenších.                - mv -

pokračovanie na str. 3

Zber PET obalov
PET obaly sa zbierajú pravidelne 
vždy posledný pracovný deň v me-
siaci. Vrecia je potrebné vyložiť na 
chodník do 7,00 h rannej.
Prosíme občanov, aby pri zbere PET 
obalov odovzdávali plné a zaviazané 
vrecia z dôvodu lepšej manipulácie 
pri zbere.                                - pp -
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Informácie Mestského zastupite3⁄4stva

XX. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

5/  Žiadosť SVB Rajecké Teplice v zastúpení Ing. Petrom Pagáčom vo veci 
štúdie nadstavby bytového domu č. s. 183/5 na Ul. Pionierska podľa 
predloženej architektonickej štúdie s podmienkou realizácie inžinierskych 
sietí, parkovacích plôch, úpravy zelene na náklady žiadateľa 

6/  Názov ulice „Pri Rajčanke“ na štátnej ceste I/64 A od križovatky so 
železničným priecestím po hranicu s k. ú. Konská

7/  Schvaľuje architektonickú štúdiu stavby „Domov sociálnych služieb 
– Dom dôchodcov“ spracovanú Ing. Pagáčom Petrom

8/  Opakovanú žiadosť Štefana Tkáčika, Zátočná 227/9, Rajecké Teplice 
vo veci výstavby Penziónu na pozemkoch parc. č. 548/1, 549, 550, 
551/9, 551/10 KNC k. ú. Poluvsie, s podmienkou zapracovania stavby 
do dodatku č. 8  k ÚPN SÚ  Rajecké Teplice v zmysle stanoviska spra-
covateľa ÚPN SÚ Rajecké Teplice Ing. arch. Mariána Pivarčiho

 

III.   UKLADÁ:

1/  MsÚ registrovať žiadosť Spoločnosti bývalých urbárnikov v Stránskom, 
pozemkové spoločenstvo vo veci zmeny ÚPN SÚ na pozemku parc. č. 
915/8 KNC v k. ú. Rajecké Teplice

2/  MsÚ vyzvať žiadateľa Martina Pohánku, bytom Mudrochova 927/7, 
015 01  Rajec o predloženie územno-plánovacej štúdie rodinných do-
mov na pozemkoch parc. č. 1042/18, 1042/19, 230/8 k. ú. Poluvsie vo 
vlastníctve žiadateľa, inžinierske siete, predĺženie komunikácie stavebník 
zrealizuje na vlastné náklady

3/  MsÚ vyzvať žiadateľa Miroslava Mangu, bytom Osloboditeľov 385/67, 
Rajecké Teplice o predloženie situácie s vyznačením trasy a vlastníckych 
vzťahov prípojky kanalizácie a jestvujúcich inžinierskych sietí 

4/  MsÚ vyzvať žiadateľa Tomáša Szaniewskeho, bytom Osloboditeľov 
444, 013 13 Rajecké Teplice o predloženie situácie jestvujúceho stavu 
s podrobným vyznačením rozsahu terénnych úprav a presného vyzna-
čenia pozemkov vo vlastníctve žiadateľa   

5/  MsÚ spracovanie návrhu financovania výstavby „Domova sociálnych 
služieb – Dom dôchodcov“, v zmysle schválenej štúdie 

6/  Náčelníkovi Mestskej polície zvýšiť kontrolu dopravného značenia na 
Ul. Jozefa Gabčíka a k 30. 11. 2009 vyhodnotiť účinnosť schváleného 
dopravného značenia na tejto ulici

7/  MsÚ začať s prípravou Dodatku č. 8 k ÚPN SÚ Rajecké Teplice
 

IV.  RUŠÍ:

1/ Uznesenie č. 4/2009 v časti III. bod 1/ zo dňa 02. 07. 2009

pokračovanie zo str. 2

Pozvánka na voľby do VÚC
Voľby do Žilinského samosprávneho kraja 

sa uskutočnia 14. novembra 2009 
v troch volebných okrskoch:

1. Rajecké Teplice – Veľká sála

2. Rajecké Teplice – Obradná miestnosť

3. Poluvsie  – Kultúry dom

Zmena dopravného
značenia na ulici J. Gabčíka

Oznamujeme občanom, že 
dňom 1. 10. 2009 bude na Ul. J. 
Gabčíka zmenené dopravné zna-
čenie.

V oboch smeroch bude  osadená 
nová dopravná značka (B1) – zákaz 
vjazdu – s dodatkovou tabuľkou (E 
12) s textom „Okrem obyvateľov 
Mesta Rajecké Teplice“. Zmena bola 
vyvolaná petíciou občanov žijúcich na 
uvedenej ulici. Počas celého roka sú 
vystavovaní enormnej záťaži, ktorá 
je vyvolaná jednak nezodpovednými 
vodičmi, ktorí nejazdia predpísanou 
rýchlosťou, v letných mesiacoch sú 
navyše atakovaní nadmernou zaťa-
ženosťou cesty vďaka návštevníkom 
kúpaliska. Do 31. 11. 2009 bude 
priestor monitorovaný mestskou 
políciou a zároveň obyvateľmi uli-
ce. V prípade, že nedôjde k zlepše-
niu situácie, budeme nútení siahnuť 
po ďalších opatreniach, aby sme sa 
postarali o bezpečnosť obyvateľov 
žijúcich na uvedenej ulici.

Informácia
z OÚ ŽP v Žiline

Oznamujeme občanom, 
že 31. 10. 2009 sa končí 
amnestia (výnimka) z cestné-
ho zákona na odhlasovanie 
neexistujúcich motorových 
vozidiel (rozobraných na 
náhradné diely a pod.).

Dopravný inšpektorát v sú-
časnosti odhlási občanovi alebo 
firme len také motorové vozidlo, 
ktoré odovzdal do autorizované-
ho spracovateľského zariadenia 
(po predložení potvrdenia o 
spracovaní motorového vozidla 
v takomto zariadení).

Na základe tzv. amnestie 
do 31.10.2009 dopravný in-
špektorát odhlási aj neexistu-
júce motorové vozidlá, po tejto 
dobe ich bude možné odhlásiť 
len dočasne, alebo trvalo s ulo-
žením pokuty.
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Udalosti, komentáre

– zasadnutie Združenia Rajecká dolina vo veci ďalšieho skvalitnenia sepa-
rovaného zberu komunálneho odpadu

– rokovanie vo veci podania žiadosti pre širokopásmový internet v Rajeckej 
doline v rámci OP (Operačný program) informatizácia spoločnosti 

– Letné slávnosti – prijatie hostí z partnerských miest
– Príprava cyklistických pretekov pre Cyklistický spolok Žilina, prijatie pred-

staviteľov cyklistického spolku
– Pracovné stretnutie za účelom vyhodnotenia priebehu tohtoročnej turis-

tickej sezóny v autokempingu Slnečné skaly s poukázaním na rešpekto-
vanie ochrany prírody pre prírodnú rezerváciu, bezpečnosť mototuristov 
pri výjazde z autokempingu a hľadanie možností skvalitnenia prevádzky 
sociálnych zariadení

– Valné zhromaždenie Euroregiónu Beskydy na Mestskom úrade v Žiline
– Prijatie hostí a rodákov pôsobiacich vo farnosti Rajecké Teplice pri 

príležitosti 100. výročia posvätenia kostola Nanebovzatia Panny Márie. 
Prezentácia knihy.

– Účasť primátora na otvorení školského roka 2009/2010
– Rokovanie s vedením DHZ Rajecké Teplice
– Rokovanie o postupe, zahájení a činnosti CVČ Rajecké Teplice
– Pracovné rokovania vo veci prípravy žiadosti na odkanalizovanie ostáva-

júcich častí v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí
– Rokovanie so zástupcami Hotela Skalka vo veciach spolupráce a pre-

zentácie mesta v Slovenskom dome v Prahe.
– Rokovanie s vedením SLK, a. s. Rajecké Teplice vo veci odkanalizovania 

ulice Karola Kašjaka
– Prijatie delegácie seniorov z Drážďan z regiónu Sasko (D), zástupcami 

odborového zväzu Českých dráh v rámci skúmania možností rekondičných 
pobytov nemeckých seniorov a železničiarov v Rajeckých Tepliciach

– Príprava mimoriadneho mestského zastupiteľstva z dôvodu potreby 
schválenia dokumentov a poplatkov potrebných pre chod CVČ

– Zasadnutie Mestskej rady
– Príprava mestského zastupiteľstva
– Vyhodnotenie festivalu Euro Musette a Golden Tango s profesorom 

Košnárom – riaditeľom festivalu
– Na návrh vedenia klubu vojenských výsadkárov prijatie medaile Jozefa 

Gabčíka primátorom mesta, pri príležitosti 15. výročia vzniku tohto klubu 
za prípravu memoriálu v cezpoľnom behu

– Prijatie delegácie LION CLUB z Ríma, ktorí absolvovali študijnú cestu po 
Slovensku, kde navštívili rôzne centrá cestovného ruchu. Jedným z po-
dujatí bolo aj prijatie delegácie primátorom Rajeckých Teplíc a exkurzia 
v kúpeľoch

– Účasť na výročnom zasadnutí Áno pre život n. o. na pomoc matkám 
a ženám v núdzi

– Podpis zmluvy o realizácii v rámci úspešného projektu z OP Cezhraničná 
spolupráca Slovensko – Poľsko. Nositeľom projektu je partnerské mesto 
Wilamowice (PL).

– Privítanie účastníkov medzinárodnej konferencie „Globalizácia a jej 
sociálno–ekonomické dôsledky ´09“ poriadaná Žilinskou univerzitou, 
fakultou PEDAS

– Výrobné výbory s vyhodnotením priebehu prác na autobusovej stanici 
a prístupových komunikáciách

– Rokovanie vo veci osvetlenia miniihriska v Rajeckých Tepliciach

Spoločenská kronika
Narodení

Petra Stranianková 23. 6. 2009

Dávid Baránek 1. 7. 2009

Adam Knapec 13. 7. 2009

Lukáš Dobeš 18. 7. 2009

Eva Slyšková 1. 9. 2009

Manželstvo uzavreli
Katarína Tkáčiková 

a Ivan Matúš 27. 6. 2009

Katarína Kolmanová

a Branislav Súľovský 27. 6. 2009

Viera Capková

a Vladimír Hodás 22. 8. 2009

Eva Kulašníková

a Martin Lio  12. 9. 2009

Mária Chamajová

a Albín Fongus 19. 9. 2009

Opustili nás
Františka

Sandanusová 30. 6. 2009

Mária Pialová 13. 7. 2009

Rozália Katrenová 16. 7. 2009

Daniel Chovanček 29. 7. 2009

Slavomíra Čerňavová 31. 7. 2009

Margita Schmidtová 18. 8. 2009

Anton Trdlička 22. 8. 2009

Alexander Šujanský 15. 9. 2009

Rekonštrukcia kultúrneho 
domu Poluvsie

V tomto roku sa podarilo 
kompletne zrekonštruovať 
kultúry dom v Poluvsí.  Boli 
vymenené okná, zrekonštru-
ovali sa sociálne zariadenia, 
bolo vymaľované ako i opra-
vené exteriérové sedenie.

Celková investícia 30.000 
EUR poslúži občanom k sprí-
jemneniu ich posedení v kul-
túrnom dome.

V prípade záujmu o pre-
nájom, kontaktujte správcu 
kultúrneho domu p. Jozefa 
Knapca, ktorý Vám poskytne 
ďalšie informácie.
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Centrum voľného času Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice zriadilo Centrum voľného času Rajecké Teplice, 

ktorého hlavným poslaním je vypĺňať voľný čas detí, mladých ľudí do 30 
rokov, ako aj rodičov z Rajeckých Teplíc a okolia zaujímavými a rôznorodými 
aktivitami vzdelávacieho, záujmového i rekreačného charakteru.

Centrum vzniklo 1. apríla 2009 a svoje pomyselné brány otvára pre deti 
aj dospelých od septembra 2009. Činnosť CVČ RT budú predstavovať pra-
videlné aktivity v rámci krúžkov a klubov, príležitostné aktivity ako besedy, 
výstavy, exkurzie, výlety a počas prázdnin tábory.

Hoci len začíname, na školský rok 2009/2010 sme sa snažili zostaviť 
bohatú a pestrú ponuku pravidelných aktivít určených pre všetky vekové 
kategórie: od tých najmenších až po dospelých. Ako vedúcich krúžkov sme 
oslovili ľudí, ktorí sú pre dané oblasti nielen odborníkmi, ale hlavne nadšen-
cami s chuťou odovzdávať svoje poznanie či zručnosti ďalej.

Všetky informácie nájdete na našej stránke www.cvc-rt.sk.
Dúfam, že CVČ RT prinesie do Rajeckých Teplíc veľa možností zažiť 

príjemné, ale aj poučné chvíle v spoločnosti zaujímavých ľudí, ako aj veľa 
príležitostí pre deti a mládež stretávať sa a zmysluplne tráviť voľný čas.

Na záver by som sa chcela poďakovať mestu Rajecké Teplice na čele 
s primátorom RNDr. Petrom Dobešom za financovanie CVČ RT na rok 2009, 
ako aj za pomoc a podporu, vedeniu Základnej školy v Rajeckých Tepliciach 
a jednotlivým učiteľom za ochotu spolupracovať a za cenné rady, Rade 
CVČ RT za konzultácie, Mgr. Eve Babišovej za „neboj sa, to pôjde“, Janke 
Bohiníkovej za vedenie účtovníctva, firme Nelson services, s.r.o., za bezplatné 
poskytnutie hostingu pre našu stránku, Ing. Michalovi Čerňanskému, PhD., 
za spustenie a aktualizáciu stránky v súlade s mojimi predstavami a nárokmi, 
firme Drevomax, s.r.o. za materiál na výrobu originálnej „tabule“ CVČ RT, 
OZ Kultúra za poskytnutie priestoru na prezentáciu CVČ RT počas letného 
tábora. Osobitné ďakujem patrí Bc. Zuzke Bielikovej za morálnu podporu, 
Maťovi Knoškovi a Marcelovi Šedovi za nadšenie, za nápady a za to, že mi 
pomáhali dať CVČ RT tvary a farby.

             Mgr. Andrea Čerňanská Černáková
     riaditeľka CVČ RT

Nebezpečné a nepríjemné zlozvyky
Spaľovanie záhradného odpadu a vypaľovanie porastov je obmedzené 

viacerými predpismi (zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred po-
žiarmi, niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny a i.), napriek tomu sa každoročne opakuje aj v našom meste. 
Okrem poškodzovania životného prostredia je dôsledkom aj obťažovanie 
spoluobčanov dymom.

Upozorňujeme občanov, že spaľovanie suchého lístia, vňate, 
drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácností, 
je zakázané. Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať, napr. 
kompostovaním.

Okrem dymu a zápachu zo spaľovaného odpadu sa najmä vo večerných 
hodinách často šíri aj zápach zo splaškov. Na polia, záhrady, aj do potoka 
Bystrička je vypúšťaný obsah žúmp z domácností. Pripomíname, že v zmysle 
§ 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z. z. „vypúšťať čistiarenský kal a obsah 
žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.”

Za toto porušenie môže Obvodný úrad životného prostredia alebo obec 
udeliť pokutu do výšky 165 EUR.

V prípade, že zaznamenáte vykonávanie vyššie uvedenej nedovolenej čin-
nosti, oznámte to Mestskej polícii alebo pracovníkom mestského úradu.

               - es -

Vizualizácia námestia
V júli 2009 mesto podalo žia-

dosť o nenávratný finančný prí-
spevok na rekonštrukciu námestia 
prostredníctvom Regionálneho 
operačného programu. V snahe 
čo najviac prezentovať investič-
né zámery vám chceme priblížiť 
ciele projektu. 

Hlavnou ideou je maximál-
ne vylúčenie dopravy z centra 
a vytvorenie pešej zóny. Priestor 
námestia bude prirodzene za-
členený do kúpeľného centra. 
Autobusové nástupište a parko-
visko budú premiestnené mimo 
centra. Vybudovaním centrálnej 
plochy pre kultúrne podujatia 
podporíme jednu z najdôleži-
tejších funkcií námestia – zhro-
mažďovanie a stretávanie ľudí 
v atraktívnom a bezpečnom 
prostredí. Zaujímavým prvkom 
bude fontána v centrálnej časti 
námestia. 

Významnou mierou v kom-
pozícii priestoru je zelená kulisa 
stromov zo severnej strany námes-
tia, ktorá nadväzuje na kúpeľný 
park. Vybudovanie verejného 
osvetlenia, chodníkov, lavičiek, 
fontány, dopravného značenia 
výraznou mierou prispeje k zvý-
šeniu bezpečnosti, atraktivity 
a konkurencieschopnosti mesta.

                                  - eb - 

Úprava vysielacieho času 
mestského rozhlasu

Od 1. 10. 2009 bude zmena vysie-
lacieho času mestského rozhlasu 
nasledovne: 

Pondelok: 9,00 h       15,00 h
Utorok: 9,00 h       15,00 h
Streda: 9,00 h       16,00 h
Štvrtok: 9,00 h       15,00 h
Piatok: 9,00 h

Zmenou vysielacieho času chceme 
priblížiť informácie aj občanom, kto-
rí prichádzajú z práce do Rajeckých 
Teplíc neskôr.
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V júni 2009 Mesto Rajecké 
Teplice podalo žiadosť o poskyt-
nutie dotácie v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia číslo 16/
2009 ŽSK na podporu rozvoja 
cestovného ruchu. Žiadosť bola 
schválená v auguste 2009. 

Hlavným cieľom projektu s ná-
zvom „U nás sa nestratíte“ je 
skvalitniť služby v oblasti cestovné-
ho ruchu vybudovaním dvoch infor-
mačných tabúľ s mapou v kúpeľnom 
meste Rajecké Teplice. Tabule budú 
umiestnené na dvoch strategických 
miestach v meste – Námestie SNP 
a bezprostredné okolie jazierka. 
V nich bude môcť každý návštevník 
a obyvateľ mesta nájsť základné 
informácie o atraktivitách mesta, 
dôležitých inštitúciách, ubytovacích 
a stravovacích zariadeniach. Výhodou 
informačných tabúľ s mapou je ich 
osvetlenie, ktoré zabezpečí nepre-
tržitý prístup k informáciám počas 
celého dňa a roka. 

Cesta za dobrodružstvom
Pod týmto názvom bol podpore-

ný projekt, ktorý predložila dlhoročná 
podporovateľka našej organizácie 
Monika Tretinová z Kamennej Poruby 
v zamestnaneckom programe „Dobré 
srdce“ Nadácie Tatra banky.

V utorok 11. augusta 2009 sme 
vďaka tejto podpore mohli uskutočniť 
„dobrodružnú cestu“ do Bojníc. Matky 
so svojimi deťmi z Domova Gianny 
B. Mollovej spolu so zamestnancami 
organizácie navštívili ZOO a pozreli si 
vystúpenie sokoliarov pod Bojnickým 
zámkom. Na  výlet boli pozvané aj 
deti so svojimi mamami z niektorých 
obcí Rajeckého regiónu, z Ďurčiny, 
Kuneradu a Konskej, ktoré sa zúčast-
ňujú sociálno-výchovných programov 
v našom zariadení. Neoceniteľnou 
pomocou počas celého výletu boli 
dobrovoľníci, ktorí pravidelne vypo-
máhajú pri aktivitách s deťmi. Veľkým 
zážitkom pre deti i dobrovoľníkov bolo 
fotografovanie s dravcami po vystú-
pení sokoliarov.

Hlavným cieľom výletu bolo 
prežiť deň plný zážitkov, vytvoriť 
pútavý program pre deti, ich matky 
a dobrovoľníkov – zažiť cestu za 
dobrodružstvom. Túto myšlienku sa 
podarilo do bodky naplniť.

                  Terézia Podolanová
                  Áno pre život n.o.

Ako každý rok, keď sa blížia 
letné slávnosti, začnú diskusie 
o tom, či a kto bude tento rok hod-
notiť záhradky, či to má v dnešnej 
dobe význam, či je to objektívne, 
či to ľudí motivuje, alebo skôr 
odrádza.

Napriek nejednoznačnému ná-
zoru na všetky spomínané otázky, 
prešla trojčlenná komisia opäť poctivo 
všetky ulice Rajeckých Teplíc a Po-
luvsia  s cieľom objektívne vybrať tú 
najkrajšiu záhradu.

Lenže čo to je najkrajšia záhra-
da? Malý klasicky upravený vidiecky 
dvor s čistým trávnikom, záhonom 
pestrých trvaliek a hriadkami mrk-
vy, ktorý Vás svojou pohodou láka 
sadnúť si na starú drevenú lavicu 
pred domom a snívať? Alebo mo-
derné čisté línie záhonov s prísne 
strihanými ihličnanmi a dokonalým 
trávnikom, na ktorý sa bojíte vkročiť? 
Alebo niečo medzi tým?

Všetky súťaže o nemerateľnú ve-
ličinu „najkrajší“ sú vždy výsledkom 

subjektívnych názorov hodnotiteľov. 
Záhrada pri dome je naozaj  miesto 
na oddych majiteľov domu, takže je 
podstatné, v čom sa oni cítia príjem-
ne. Pokiaľ však ich pozemok nie je 
od cesty nepriehľadne chránený, 
minimálne predná časť záhrady sa 
chtiac nechtiac stáva súčasťou ulice 
i celej obce. A vtedy je dôležité, či kus 
tej pohody v záhrade, alebo lásky, 
s ktorou sa venujú svojim rastlinám 
či trávniku, ponúknu aj okoloidúcim, 
a tak prispejú k spríjemneniu celého 
mesta. Preto je naozaj veľmi ťažké 
vybrať jedinú záhradu, ktorá by sa 
páčila všetkým. 

Hodnotiaca komisia ohodno-
tila desiatky záhrad a po zvážení 
všetkých spomínaných kritérií vybrala 
tieto záhradky:
Poluvsie – manželia Grupáčovci 
– najčastejšie používaná forma 
úpravy okolia rodinného domu
Rajecké Teplice – manželia 
Stehlíkovci – svojpomocne založe-
ná záhrada

Súťaž o najkrajšiu záhradu
Najkrajšia okenná kvetinová vý-
zdoba – p. Mária Knapcová – spes-
trenie celej ulice. 
Najkrajšia tradičná záhradka 
s ohľadom na architektúru stav-
by a osadenie v teréne – manželia 
Igondovci                Milota Murčová

Poznámka redakcie
Všetci výhercovia obdržali 

nákupnú poukážku v hodnote 
34,00 EUR na nákup tovaru v zá-
hradníctve. Niektorí výhercovia sa 
svojej výhry vzdali – pani Zuzana 
Grupáčová venovala túto výhru 
deťom v elokovanej triede MŠ 
v Poluvsí, pani Zuzana Igondová 
venovala sumu na skrášlenie 
mesta. 

Úspešné projekty, ktoré sa práve realizujú

V júli 2009 bol schválený 
projekt s názvom „Modernizácia 
centra kultúry vo Wilamowiciach 
a oddelenia kultúry Mesta Rajecké 
Teplice na účely medzinárodnej 
spolupráce“. Projekt bude finan-
covaný Programom cezhraničnej 
spolupráce 2007 – 2013. Hlavným 
cieľom projektu je zvýšenie významu 
a povedomia o prírodnom a kultúr-
nom dedičstve poľsko-slovenského 
pohraničia, ako činiteľov rovnováž-
neho hospodársko-spoločenského 
rozvoja Gminy Wilamowice a Mes-
ta Rajecké Teplice. V rámci projektu 
mesto zrealizuje práce týkajúce sa 
vybavenia konferenčnej sály (no-
tebook, elektronické plátno, klima-
tizácia), konferenciu „Spoznajme 
sa lepšie“ a Letné slávnosti v roku 
2010. Veríme, že realizáciou projektu 
prispejeme k skvalitneniu cezhranič-
ných kontaktov a k posilneniu a za-
chovaniu vlastnej regionálnej identity 
oboch partnerských miest. 
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Starobylé banícke mesto, celé 
podkopané. Pri prehliadke upútal 
našu pozornosť Morový stĺp hrad, 
kostol sv. Kataríny s výbornou 
akustikou pre organové koncer-
ty. Staré, ale upravené domy, 
ktoré lemujú námestie, aj hradné 
múry pamätajú z dejín mesta veľa. 
V Kremnici sa razili dukáty a rôzne 
mince už v roku 1328. Českí králi 
aj cári a panovníci z celej Európy 
navštevovali Kremnicu a zadávali 
si platidlá pre svoje krajiny. 

O odbornosti a pracovitosti 
baníkov a razičov mincí sme sa 
presvedčili v Múzeu mincí. Krásne 
platidlá aj papierové peniaze za 
Rakúsko-Uhorska, prvej ČSR až po 
dnešnú dobu. Kremnická mincovňa 
razila peniaze do 60 štátov sveta. 
Teraz razí pessá pre Argentínu.

Tisíce odznakov pokrývalo celú 
stenu. Každý vyjadroval určitý sym-
bol a dobu, pre ktorú bol vyrobený. 
Odznaky, medaily pre rôzne povola-
nia a vyznamenania – tiež nádhera 
motívu aj práce.

Výlet ZP Nádej
Píš zovšadiaľ, kde tvoj vlak zastane, aby kraje tebou poznávané boli aj iným známe. 
Kremnica – od slova kremeň tvrdý kameň a v ňom pár zrniečok zlata.
Taká tvrdá a ťažká bola aj práca baníkov, tavičov aj razičov dukátov.

Navštívili sme starobylé baníc-
ke mesto Banskú Štiavnicu.

Pekný pohľad z cesty na celé 
mesto, zvlášť sa vynímali veže kos-
tola na Kalvárii.

Úzke uličky, dláždené cesty, ale 
všetko v strmých polohách. Trojičné 
námestie, dom Sládkovičovej lásky 
Maríny a rôzne stavby zvláštne svojou 
architektúrou doby.

„Je tu pekne, ale bývať by som tu 
nechcel, lebo by som nevládal chodiť 
do kopca,“ povedal Martin.

Jemne sa vlnila hladina 
Počúvadelského jazera. Jazero 
počúva, ak zakričíte kraj aj jaze-
ro vám odpovie. Skúšali sme to 
a je to tak.

Rytierov zakliatych vo vrchu Sitne 
sme nezobudili. Pripomenuli sme si 
kňaza – milovníka prírody a zberateľa 
flóry – Andreja Kmeťa. 

Boli sme nadšení prehliadkou 
kaštieľa vo sv. Antone. Veľkolepá 
stavba so symbolmi dní, týždňov, 
mesiacov pri stavbe komínov, častí 
aj počtu okien.

Vzdávali sme úctu majstrom 
krbov, nábytku, tapiet, gobelínov, 
obrazov aj maľbám stien a stro-
pov. Vtedajší majitelia boli múdri 
aj bohatí a vedeli si skrášliť svoje 
bývanie. Priniesli vzácnosti, obra-
zy, sošky z rôznych krajín sveta, 
ktoré teraz môžeme obdivovať. 

Zaujímavá bola aj expozícia z po-
ľovníckej časti prírody. Vtáky, ryby, 
dravce, vysoká, aj lovecké zbrane, 
náboje. Všetko usporiadané akoby 
to bolo priamo v prírode. Statný je-
leň s krížikom medzi parožím, symbol 
Huberta. 

Pri našej návšteve Kremnice, 
Banskej Štiavnice, Počúvadla aj 
kaštieľa v sv. Antone sme sa stretli 
s ochotou a pekným sprievodným 
slovom.

Počasie bolo krásne aj výborná 
nálada ľudí zdravotne postihnu-
tých „Nádej“ z Rajeckých Teplíc.

                  Za Nádej
  J. Koššová

Nadišiel september a s ním 
i koniec letných prázdnin, počas 
ktorých si žiaci i pedagógovia 
oddýchli a načerpali nové sily do 
ďalšieho školského roka. Dňa 2. 
septembra sa znova otvorili brány 
škôl a žiaci zasadli do školských 
lavíc. 

Začal sa nový školský rok 2009/
2010. Na našej škole sme školský 
rok otvorili už tradičnou malou 
školskou slávnosťou, na ktorej sa 
žiakom i pedagógom prihovoril p. 
riaditeľ a p. primátor. Naši žiaci túto 
slávnosť spestrili krátkym kultúrnym 
programom.

Do našej školy nastúpilo v novom 
školskom roku spolu 351 žiakov, z to-
ho 171 dievčat. 

OTVORILI SA BRÁNY ŠKOLY
Do prvého ročníka sme privítali 

22 nových prváčikov, z toho 13 diev-
čat. Zriadili sme dva piate ročníky. 
Škola má spolu 15 tried. Pracovné 
uplatnenie v novom školskom roku 
našlo 25 kvalifikovaných pedagó-
gov.

Školský systém prechádza už 
druhý rok reformou. V tomto školskom 
roku škola naďalej pokračuje Štátnym 
a školským vzdelávacím programom 
ISCED I pre 1.stupeň ZŠ a ISCED II 
pre 2.stupeň ZŠ. 

Ale reforma sa nezaobišla 
bez problémov. Škola nemá nové 
učebnice pre druhý a šiesty ročník. 
Pedagógovia musia naozaj využiť 
svoje majstrovstvo, aby žiakov na-
učili aj bez učebníc.

Od septembra naša škola po-
skytuje mliečne výrobky dotované 
Európskou úniou v rámci európske-
ho školského mliečneho programu. 
V škole sa nachádza automat na 
ochutené mlieko. Každý žiak si má 
možnosť zakúpiť za mesiac 20 kusov 
mliek. Jeden kus stojí 0,25 €. 

Škola v mesiaci októbri organi-
zuje Školu v prírode pre 4. ročník, 
návštevu Bábkového divadla v Žiline 
pre žiakov 1. stupňa, Účelové cvičenie 
v prírode pre žiakov 2. stupňa.

Všetkým pracovníkom školy, 
ale i žiakom želám v novom škol-
skom roku veľa zdravia, síl, pra-
covných i osobných úspechov.

           Mgr. Zuzana Výbochová
           učiteľka 1.stupňa
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Kritérium „Rajecké Teplice 2009“
Cestné cyklistické preteky na mestskom okruhu – kritérium „Rajecké 

Teplice 2009“ boli  súčasťou celoštátnej extraligy pre mladších a star-
ších žiakov a išlo sa aj ako 3. etapa medzinárodných pretekov juniorov 
Cena Slovenska. Kritérium pripravil Cyklistický spolok Velosprint Žilina 
v spolupráci s mestom Rajecké Teplice. 

V oboch žiackych kategóriách sa výrazne presadili pretekári usporiada-
júceho klubu. Medzi mladšími žiakmi naviac bodov v bodovacích špurtoch 
nazbieral Žilinčan Juraj Michalička. Preteky starších žiakov sa išli ako súboj  
medzi dvoma člemni CyS Žilina Martinom Dubeňom a Patrikom Urbancom. 
Lepším záverečným špurtom strhol víťazstvo na svoju stranu domáci Urbanec 
a Dubeňovi zostalo druhé miesto. Patrik Urbanec je obyvateľom Rajeckých 
Teplíc a pripravuje sa v Školskom športovom stredisku pri ZŠ Rajecké Teplice 
pod vedením trénera Vyšňu. V tejto sezóne je v kategórii starších žiakov naj-
lepší na Slovensku a to na ceste aj v pretekoch MTB. Vedie cestnú extraligu 
aj Slovenský pohár MTB a stal sa aj majstrom SR v oboch disciplínach. 

Vyvrcholením kritéria bola súťaž juniorov. Pelotón 65 mladých  pretekárov 
z Lotyšska, Ruska, Poľska, Čiech a Slovenska od začiatku bojoval o víťaztvo 
v 3. etape  a aj o body do súťaže šprintérov v rýchlostných prémiách o fia-
lový dres. Vedenie v tejto súťaži si upevnil víťazstvom v etape a aj v oboch 
rýchlostných prémiách Lotyš Artis Pujats z Tandems drinkme. Druhý v etape 
skončil Čech Hošek z Favoritu Brno, ktorý takmer celé kritérium odjazdil 
spolu s Lotyšom Pujatsom v úniku pred hlavným peletónom. Peletón do 
cieľa na treťom mieste priviedol Svoboda z českého SCOTT Scania Kolín. 
V celkom poradí Ceny Slovenska sa prakticky nič nezmenilo a do žltého 
dresu po 3. etape sa obliekol víťaz 1. etapy v Žiline  slovenský reprezentant 
Johan Schwabik zo Spišskej Novej Vsi. Ten si nakoniec vedenie udržal aj 
v nasledujúcej ťažkej 4. etape na 126 km so štartom a cieľom v Divinke.

Kritériu predchádzali cyklistické preteky pre neorganizované deti pred-
školského a školského veku pripravené s podporou neziskovej organizácie 
Alizea-radosť deťom. Deti súťažili vo viacerých  kategóriách a najlepší boli 
K. Pažická z Rajeckých Teplíc, Z. Michaličková zo Žiliny, D. Bučo z Poluvsia, 
D. Oravec zo Žiliny, M. Muránska z Púchova, P. Urbanec, N. Pialová a I. 
Pažický, všetci traja  z Rajeckých Teplíc.

Na zabezpeční úspešného 
priebehu kritéria sa okrem členov 
CyS Velosprint Žilina a pracovníkov 
Mestského úradu Rajecké Teplice 
podieľalo aj množstvo obetavých 
dobrovoľníkov najmä z radov prí-
buzných pretekárov CyS Žilina. 
Všetkým za ich odvedenú prácu 
patrí poďakovanie. Na technické 
zabezpečenie a na ceny pre naj-
lepších finančne alebo materiálne 
prispeli okrem mesta Rajecké 
Teplice a  n.o.Alizea-radosť deťom 
aj firmy, spoločnosti resp. podnikate-
lia:  ASIX, KORATEX, VELOSPRINT 
Žilina, ENERGODATA, BENO Žilina, 
ALAN A.Jakisch,  AUTHOR Ľ. 
Martiniak, SUDVIN J. Knapcová, 
JEDNOTA COOP,  lekáreň MÁRIA, 
reštaurácia RAJ J. Novosad a rodi-
ny Řehorová a Mičurová.

Z výsledkov kritéria
„Rajecké Teplice 2009“

mladší žiaci (6 okruhov):
1. J.Michalička (CyS Velosprint 
Žilina) 19 bodov, 2. I. Labajová (CK 
MTB Dohňany) 7 b., 3. P. Kvietok 
6 b., 4. T. Medveďová (obaja 
ŽP šport Podbrezová) 4b., 5. P. 
Rangelov (CK Karpaty Smolenice) 
1 b.,

starší žiaci (15 okruhov):
1. P. Urbanec 31 bodov, 2. M. Dubeň 
(obaja CyS Velosprint Žilina) 14 b., 
3. D. Zverko (MŠK Žiar nad Hronom) 
13 b., 4. M. Holomek (CK Karpaty 
Smolenice) 7 b., 5. S. Šmondrk (MŠK 
Žiar nad Hronom) 5 b.,

3. etapa Ceny Slovenska (30 
okruhov):
1. A. Pujats (Lot., Tandems drinkme) 
52:26 min., 2. J. Hošek (ČR, Favorit 
Brno) + 1 s., 3. M. Svoboda (ČR, 
SCOTT Scania Kolín), 4. A. Becis 
(Lot., RRS Riga), 5. S. Lepers, 6. M. 
Bogdanovičs (obaja Lot., Tandems 
drinkme), 7. M. Lasák (ČR, SK 
VEHA Team), 8. S. Strzedula (Pol., 
CK Ziemia Raciborska) 9. A. Badeev 
(Rus., Premier Moskva), 10. J. 
Schwabik ( SR, Cykloklub Schwabik) 
všetci + 29 s.
                                M. Vyšňa
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Informácie

1. Ponuka stravy bola počas 
festivalu rôznorodá. Mnohým však 
chýbala tradičná pečená klobáska, 
čapovanie malého piva... Ako sa na 
túto pripomienku pozeráte vy?

Po dohode so spoluorganizáto-
rom sme sa rozhodli uprednostniť 
čapovanie do 0,5 l pohárov z dô-
vodu rýchlejšej obsluhy a  podania 
občerstvenia. Radi by sme pozna-
menali, že na hudobných festiva-
loch je bežnou praxou čapovať len 
pollitrové pivo. Navyše návštevníci 
mali možnosť zakúpiť si malé pivo 
v neďalekých zariadeniach. 

Čo sa týka stravy – naším 
zámerom bolo priniesť na Letné 
slávnosti niečo nové – sprostred-
kovať ľuďom okrem programu aj  
gastronomický zážitok – grilované 
marinované mäso, mäsové rolády, 
steaky, bryndzové pirohy – teda je-
dlo, ktoré je cenovo porovnateľné 
s klobáskou, hranolkami, ale kvali-
tou a technológiou spracovania je 
na vyššej úrovni. Snažili sme sa 
občerstvenie posunúť z priemernej 
úrovne na nadštandard a v nasta-
venom trende mienime pokračovať. 
Ponuka však môže byť rozšírená aj 
na typické festivalové jedlá, na ktoré 
sú ľudia zvyknutí.

2. Ako jednu z najčastejších pri-
pomienok návštevníci festivalu 
uvádzali príliš veľkú hlučnosť 
v stane. Čo sa dá do budúcnosti 
s týmto problémom urobiť?

Hlučnosť je relatívny pojem a do-
jem. Zvuk v uzavretom stane sa šíri 
inak ako na otvorenom priestranstve. 
Rovnako aj umelci majú rôzne požia-
davky na silu zvuku svojho vystúpe-
nia. Ozvučenie stanu bola pre nás 
nová skúsenosť. So zvukom sa dá 
pracovať a my sa budeme snažiť, aby 
v budúcnosti šírený zvuk neohlušoval 
divákov. Je však jasné, že nikdy ne-
uspokojíme nároky každého diváka 
a mnohým sa môže napriek všetkému 
hudba zdať hlasná, kým iným bude 
vyhovovať.  

3. Letné slávnosti prišli tento rok 
s novinkou  – veľkokapacitný stan 
poskytoval konfort, chránil účinku-
júcich i divákov pred nepriazňou 
počasia. Problémom však bola 
jeho kapacita. Mnoho ľudí sa do 
stanu nedostalo, nemohli vidieť 
program. Ako plánujete v budúc-
nosti riešiť túto situáciu?

Základná myšlienka bola prísť 
s niečím novým, vylepšiť Letné 
slávnosti, zvýšiť kapacitné možnos-
ti pre divákov. A to sa podarilo. Kým 
v roku 2008 sme mali pre divákov len 
200 miest na sedenie, v roku 2009 
mohlo sedieť 700 divákov. Množstvo 
ľudí uvítalo stan ako vynikajúcu vec 
s pozitívami, ktoré ste už uviedli 
v otázke. Je tiež pravda, že mnohí 
diváci, ktorí stáli,  mali problémy 
s kontaktom na umelca. Riešenie 
vidíme vo zväčšení veľkokapacitného 
stanu a vysunutí bočných stien. Je 
potrebné si uvedomiť, že je nemožné, 
či už na voľnom priestranstve alebo 
v uzavretom priestore, aby bol z kto-
réhokoľvek miesta vynikajúci výhľad 
na pódium.

4. Ako vidíte budúcnosť festiva-
lu?

Je možné, že podoba Letných 
slávností v budúcnosti bude iná. 

Vieme, že je podaný projekt na 
rekonštrukciu námestia (poznámka 
redakcie: viď článok „Vizualizácia 
námestia“). Charakter nového ná-
mestia ovplyvní dispozičné riešenie 
i dizajn Letných slávností. 

Ambíciou organizátorov Letných 
slávností je, aby bol festival aj na-
ďalej multižánrovým vyvrchole-
ním kultúrneho leta v Rajeckých 
Tepliciach.

Vzhľadom na priestor námestia 
je zrejmé, že festival sa kapacitne 
nemôže veľmi rozrastať. Môže však 
rásť kvalitatívne. 

Na porovnanie – Hody v Po-
luvsí sú neopakovateľné svojou ro-
dinnou atmosférou. Vďačíme za to 
partii nadšencov, ktorí v spolupráci 
s mestom spoluorganizujú hodové 
slávnosti, sponzorujú a účinkujú 
v programe a akosi mimovoľne 
vytvárajú pomyslený magnet, ktorý 
láka ľudí do Poluvsia.

 Letné slávnosti sú iné. Vzhľadom 
na kúpeľný charakter mesta je žiadu-
ce, aby vyhovovali čo najširšiemu 
okruhu ľudí, aby pritiahli do mesta 
návštevníkov, a tým podporili ces-
tovný ruch. 

Vzhľadom na každoročne sa zvy-
šujúci počet turistov počas Letných 
slávností, sa nám to darí. 

    
     - okv, agentúra „Music-station“ -

Štyri otázky pre organizátora Letných slávností 2009
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Informácie

Letné slávnosti 
Posledný júlový víkend 

patril v Rajeckých Tepliciach 
festivalu Letné slávnosti.

Počas troch dní bol návštevní-
kom k dispozícii bohatý kultúrny 
program, jarmok s tradičnými re-
meslami, výstava gladiol. Veľkému 
úspechu sa tešila karaoke show. 
Deťom sa venovali animátori, 
ktorí mali pre ne pripravené 
súťaže, hry, maľovanie na tvár.
Zaujímavosťou je, že všetky kul-
túrne programy sú poskytované 
širokej verejnosti zdarma. 

Festivalom sa vedenie mesta snaží 
spropagovať Rajecké Teplice a priblížiť 
kultúru v celej svojej šírke všetkým, ktorí 
do Rajeckých Teplíc zavítajú.

Ďakujeme reklamným partnerom: 
Pivovary Topvar, a. s.,
Autocentrum Minárik, 
Suzuki – A-auto, s. r. o., 
VIX, Fenestra SK, s. r. o.,  
Hotel Skalka, 
Agentúra Music Station, 
firma Comwoy. 
             -  eb -

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


