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Nefungujú parkovacie 
automaty v meste a je zru-
šený parkovací automat 
pri poliklinike.

Pripravuje Mesto Rajec aj iné projekty?

Mesto Rajec plánuje zateplenie bytového 
domu na ul. 1. mája. V rámci regionálneho operaèného pro-

gramu boli schválené dva projekty.

Zaèali sa výkopové práce na novom byto-
vom dome, ktorý bude stá� na ul. Sama 
Chalúpku.

Blížia sa vo¾by prezidenta.

výstavby podpíšeme zmluvu o financo-
vaní. Predpokladáme, že práce zaènú na 
MŠ v priebehu dvoch mesiacov a na ZUŠ   
v priebehu piatich až šiestich mesiacov.

V rámci operaèného programu život-
ného prostredia bol schválený projekt ve-
rejnej kanalizácie a rekonštrukcie èistièky 
odpadových vôd (ÈOV) v Rajci v objeme   
3 361 127,29 € (približne 101 mil. Sk). 

V rámci tohto projektu sa vybuduje ka-
nalizácia na ulici Fuèíkova, Partizánska a 
Bystrická a zrekonštruuje sa ÈOV v Rajci.

Parkovacie automaty     Žiadate¾om aj investorom projektu je 
v meste nefungujú, pretože na nich prebie- SEVAK Žilina.
ha prestavenie na euromince. Firma, ktorá 
nám tieto práce zmluvne vykonáva spo-
jazdní automaty do 15. februára. Dovtedy Pre rok 2009 sa chceme uchádza�         
je parkovanie na námestí bezplatné. v rámci projektov o finanèné prostriedky   

Automat pri poliklinike nefunguje od- v objeme zhruba 6 640 tis. až 8 300 tis. € 
kedy je otvorený obchodný dom Tesco. (200 – 250 mil. Sk). 
Tento automat využijeme na inej ploche. mie. Tak ako pri iných vo¾bách aj teraz 

budú štyri volebné okrsky. Opakovane budeme podáva� projekt na 
ZŠ ul. Lipová, tu sa chceme uchádza� pri-
bližne o 1 493 726,35 € (45 mil. Sk). 

Mesto vlastní 3 nájomné bytové domy. 
Bytové domy na ul. Lúènej a S. Chalúpku Po dvoch neodsúhlasených projektoch Koncom marca by sme mali vedie� roz-
sú postavené pod¾a noriem èo sa týka nám v ôsmom hodnotiacom kole boli hodnutie k rekonštrukcii dvora polikliniky 
tepelnej priepustnosti a tepelného odporu. schválené dva projekty. pre potreby požiarnej zbrojnice. S plánova-

Bytový dom na ul. 1. mája bol postave- ným rozpoètom cca 664 tisíc € (20 mil. Sk).
ný v 60-tych rokoch a nespåòa tieto normy. Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ zo 
V 90-tych rokoch sme na tomto bytovom schváleným rozpoètom 929 429,73 €    Pr ip ravujeme prepojenie vody a kana-
dome prerobili ústredné kúrenie (bolo tu (28 mil. Sk), z toho je nenávratný finanèný lizácie v lokalite Rajec – Charubiná v ob-
lokálne) a zhruba pred dvoma rokmi sme príspevok vo výške 95 %. Zrekonštruujú sa jeme 3 319 391,89 € (100 mil. Sk). 
vymenili všetky okná za plastové. Vo fonde všetky zvyšné èasti, ktoré ešte neboli zre-
byt. domu sú finanèné prostriedky, tak sme konštruované, t.j. suterén, tretie nadzemné Ïalší projekt, ktorý tohto èasu spracú-
sa rozhodli, že nájomníkom ušetríme fin. podlažie a podkrovie tak, aby mohli slúži� vame, je rekonštrukcia námestia a všetkých 
prostriedky na vykurovanie a zateplíme ob- potrebám ZUŠ. Zrekonštruuje sa strecha, pri¾ahlých ulíc. Na námestí by sa opravilo 
vodový pláš� tohto domu. Dali sme vypra- spraví sa nová fasáda, budú prebieha� práce to èo je poškodené. Na všetkých uliciach        
cova� projekt, požiadali sme o stavebné aj v jedálni, urobí sa vonkajšia dažïová ka- v rámci námestia chceme vymeni� povrch 
povolenie a následne vyberieme firmu, nalizácia a úprava celého dvora. vozoviek tak, aby bolo zrejmé, že sa nachá-
ktorá bude stavbu realizova�. Keï sa toto všetko urobí, tak nás v bu- dzame v pamiatkovej zóne. Plánuje sa aj 

dúcnosti ešte èaká rekonštrukcia javiska a oprava lavièiek, smetných nádob, osvetle-
kuchyne. nia na námestí, osvetlenie radnice, nasvie-

tenie Trojièného ståpa. Tu poèítame s finan-
Na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ na ènými prostriedkami v objeme zhruba     

Po dlhých problémoch v rokovaní s do- ul. Obrancov mieru bolo schválených  9 95 817,57 € (30 mil. Sk).
dávate¾om, zaèali práce na stavbe bytové- 318 661,62 € (9 600 tis. Sk), kde je tak isto Za rozhovor ïakuje Šzá
ho domu. Na stavbu je podpísaná s dodáva- 95 % nenávratný fin. príspevok. Bude sa tu 
te¾om zmluva, v ktorej je urèený termín rieši� vnútorná zdravotechnika, elektroin-
odovzdania stavby. Termín dokonèenia štalácia a následne výmena všetkých okien 
stavby je niekedy v júli – auguste 2009. (tých, ktoré ešte neboli vymenené), zate-

Tohto èasu sú vykonané zemné práce. plenie strechy a celej fasády. Do poèítaèo-
Vykopala sa stavebná jama, trochu iným vej uèebne budú zakúpené nerozbitné note-
spôsobom ako vo ved¾ajšej bytovke, lebo booky pre deti.
sú tu inak projektované podzemné garáže. 
V najbližšej dobe by sa mala urobi� betóno- Pri oboch projektoch sme sa museli dr-
vá platòa a zaène sa stava� obvodový pláš� ža� maximálneho limitu na jedného žiaka  
bytového dom. pri ZUŠ je to 2 323,57 € (70 000,- Sk) a pri 

MŠ je to 3 319,39 € (100 000,- Sk).
Na tieto stavby sa uskutoèní výberové 

Mesto pripravilo v zmysle zákona orga- konanie, následne pošleme Ministerstvu 
nizaèno-technické zabezpeèenie volieb a výstavby a regionálneho rozvoja zmluvy    
mestské zastupite¾stvo ho zobralo na vedo- s dodávate¾om stavby a s Ministerstvom 

Foto: archív MsKS

Mestský úrad oznamuje 
obèanom, že  sú 
úradné hodiny predåžené 

v stredu

do 17.00 hod.

ZMENA 
ÚRADNÝCH HODÍN 

NA MsÚ

ZMENA 
ÚRADNÝCH HODÍN 

NA MsÚ
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UPOZORNENIE

POPLATOK ZA ZNEÈISTENIE OVZDUŠIA 

Upozoròujeme podnikate¾ov (fyzické aj právnické osoby), 
ktoré na území mesta prevádzkujú malý zdroj zneèis�ovania 

ovzdušia (napr. kotol na zemný plyn, uhlie, drevo, vykonávajú 
lakovacie práce, spracovanie dreva a pod.) na 

povinnos� poda� priznanie poplatku za zneèis�ovanie 
ovzdušia 

v zmysle zákona 401/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Priznanie sa podáva do 15. februára 2009. 
V priznaní sa uvádzajú údaje za rok 2008.

Tlaèivo je možné si nájs� na internetovej stránke mesta alebo 
vyzdvihnú� na oddelení výstavby è.d. 5. 

UPOZORNENIE

POPLATOK ZA ZNEÈISTENIE OVZDUŠIA 

MsÚ

OZNAM

Mesto Rajec v súlade s VZN è. 5/2008 a so zákonom   
è. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplat-
koch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady      
v znení neskorších predpisov ustanovilo

SADZBU DANE ZA JEDNÉHO PSA 
v katastrálnom území mesta Rajec za kalendárny rok 

vo výške 8,04 eura.

Správca dane, oznamuje, 
že DAÒ ZA PSA JE SPLATNÁ DO 31. MARCA 2009 
v hotovosti do pokladne mesta na prvom poschodí è. 14, 

alebo bezhotovostne na úèet è. 23621432/0200 
s var. èíslom 133001.

MsÚ

Mesto Rajec rozšírilo už existujúci kamerový systém o ïalšie 
štyri kamery. Finanèné prostriedky na realizáciu tohto projektu boli 
použité zo štátneho rozpoètu prostredníctvom Obvodného úradu   
v Žiline, vo výške 19 916,35 € (600 000,- Sk) a z rozpoètu Mesta 
Rajec vo výške 11 997,83 € (361 446,50 Sk).

Rozšírením kamerového monitorovacieho systému mesto za-
bezpeèuje elimináciu akéhoko¾vek protispoloèenského konania a 
prispieva tým k skvalitneniu života obèanov a návštevníkov mesta, 
k ochrane verejného poriadku, bezpeènosti zdravia a majetku 
obèanov a návštevníkov mesta Rajec.

Mesto Rajec, ako aj iné mestá, sú centrom turistického ruchu, 
toto so sebou prináša aj ve¾ké riziko kriminálnej èinnosti.

Kamerovým monitorovacím systémom bude zabezpeèovaná 
prevencia, ktorá bude eliminova� rastúcu kriminalitu, krádeže, po-
škodzovanie majetku a ïalšie formy protispoloèenského konania.

Prínosom je, že na jednej strane sa s�ažuje potencionálnym 
páchate¾om spáchaný trestný èin alebo iný delikt a na druhej strane 
zvyšuje odhalenie reálneho páchate¾a.

kpt. Juraj Šimkuliè 
náèelník Mestskej polície v Rajci

KAMEROVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM

OZNAM

Mestská polícia oznamuje všetkým 
obèanom a návštevníkom nášho mesta, 
že bola zavedená bezplatná tiesòová 

linka na skrátené telefónne èíslo

      159
Súèasne žiadame všetkých obèanov, aby toto èíslo 

používali len v núdzi a nie na bežné hovory.

Poslanci mestského zastupite¾stva sa 29. januára 2009 zišli 
na svojom prvom tohtoroènom zasadnutí.

Ako prvý bod sa prerokovávala kontrola plnenia uznesení. 
Správu o tejto kontrole predniesla poslancom hlavná kontrolór-
ka mesta Ing. Sekáèová. V ïalšej správe informovala o výsled-
koch kontrolnej èinnosti za december 2008 až január 2009. 

Po tomto bode sa poslanci zaoberali predajom niektorých 
nehnute¾ností mesta. 

Riadite¾ka MsKS požiadala o zrušenie pracovného miesta 
ekonomický pracovník – hospodár ku dòu 31. január 2009. Táto 
žiados� bola schválená.

V nasledujúcich bodoch predkladala hlavná kontrolórka 
správu o kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra za rok 2008 a 
kontrolu plnenia plánu mesta Rajec na zavedenie eura. Obe 
správy zobrali poslanci na vedomie. 

Poslanci sa zaoberali aj úpravou programového rozpoètu 
mesta na rok 2009, v ktorom bolo schválené rozpoètové opa-
trenie.

Vedúca finanèného oddelenia predložila na rokovanie návrh 
nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a 
taktiež prílohu è. 5 k Smernici pre vedenie úètovníctva. Oba do-
kumenty boli schválené.

Riadite¾ka MsKS predložila poslancom návrh Smernice     
o urèení poplatkov v MsKS, ktorú poslanci schválili.

Vzh¾adom k tomu, že zo strany poslancov vzišla požia-
davka, aby sa na MsÚ predåžili stránkové hodiny, bolo potrebné 
schváli� túto úpravu aj na MZ. Poslanci schválili, že v stredu sa 
na MsÚ bude pracova� do 17.00 hod. a v piatok do 13.00 hod.

V interpeláciách predložili poslanci svoje pripomienky a ná-
vrhy od obèanov mesta.

V závere rokovania boli schválené termíny rozborov prís-
pevkových a rozpoètových organizácii mesta a termíny riad-
nych zasadnutí MZ pre rok 2009.

MsÚ
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RAJEC V ROKU 2008 V SKRATKE

Rajec oslávil 815. výroèie 
prvej písomnej zmienky (jún)

Výstavba a otvorenie 
dreveného supermarketu Tesco

(máj – september)

Otvorenie 
GOLF PARKU 

Rajec 
pre verejnos� 

(5. jún)

Výstavba a otvorenie 
SKEJT PARKU v Rajci (máj – jún)

Zaèiatok výstavby bytového 
domu firmou GREENHAUS (marec)

Najlepší športovec roka 2007 
Zdeno Koleda (24. máj)

Výstavba novej skládky 
pre Rajeckú dolinu (október)

Rajecké Ladislavské hody (27. – 29. jún)

VE¼KÝ RAJECKÝ DEÒ,
 Rajecký jarmok, 

25. výroèie Rajeckého maratónu 
(9. august)

Výmena svietidiel 
na sídlisku Sever 

a na Partizánskej ul. 
(marec)

Foto: archív MsKS



RAJÈAN 2/2009

silu a jeho vyvezením na pole 
sa zabezpeèila dobrá úroda. 
Slameník – muž zamotaný do 
slamy z obilia alebo z hrachu, 
nazývaný aj medveï alebo ku-
rina baba. Slama symbolizova-
la obilie, hojnos�, prièom kuri-
ne baby (èasto chlapci prezle-
èení za staré ženy) po domoch Fašiang je obdobie od Troch krá¾ov až do polnoci pred škaredou – 
zbierali do koša vajcia. Gazdi-Popolcovou stredou po ktorej nasleduje štyridsa�dòový pôst až do 
né si od nich brali nieko¾ko ste-Ve¾kého piatku. Je to však aj prechodné obdobie medzi zimou a ja-
biel slamy a dávali ju sliepkam rou, fašiangy sú akýmsi spojivom medzi Vianocami a predve¾ko-
do hniezd kde znášali vajcia.noèným obdobím.

V sprievodoch dominovali Pod¾a prameòov z obdobia Ve¾kej Moravy sa u nás v 9. storoèí 
masky  a masky predstavujúce najrozliènejšie po-používal termín (koniec jedenia mäsa pred pôstom),      svadobného párumjasopust 
volania – . Zúèastòovali sa sprievodov a spravi-v Èechách sa toto slovo zachovalo dodnes ako masopust. hájnik, lekár, vojak
dla parodovali zobrazované profesie  v žartovných improvizova-Na Slovensku sme prebrali nemecký názov fašiangy, zo slova 
ných scénkach. Masky ve¾mi èasto zo-vast-schane, èo znamená výèap.
smiešòovali i urèité ¾udské vlastnosti, ale 
èasto predstavovali i ¾udí iných národ-
ností a náboženských vyznaní (Indiánov, 
Turkov).

Okrem týchto masiek možno vidie� vo 
fašiangových sprievodoch množstvo ro-
zlièných masiek ako žobráka, starú babu 
s deckom, babu s košom (muž na trupe      
s košom, ku ktorému je upevnená figurína 
ženy, ktorá akože kôš nesie), polochlapa-
položenu, mužov prezleèených za ženy a 
naopak, hrubého pána (Bakcha), murí-
nov, kominárov... Sprievody masiek sa 
nezaobišli bez muzikantov.

K typickému pohosteniu patrili, a pa-
tria, rôzne šišky, pampúšiky, fánky èi bo-
žie milosti, huspenina, klobásy a rôzne 
zabíjaèkové špeciality.Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, zábavy, hodova-

Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok nia a pitia. V obmedzenej podobe sa s oslavami fašiangov stretáva-
– posledná zábava spojená s . Pri tomto symbo-me takmer vo všetkých regiónoch Slovenska dodnes. pochovávaním basy
lickom pohrebe obyvatelia prestrojený za farára, organistu, kostol-Je to pôvodne pohanská slávnos� zasvätená bôžikovi vína a 
níka, a samozrejme nesmeli chýba� ani plaèky, uskutoènili obrad nestriedmosti Bakchovi nazývané Bakchanália – prezentované ho-
plný plaèu, smiechu a zábavy, pri ktorom pochovali basu – symbol dovaním, obžerstvom, opilstvom a všetkými možnými prejavmi 
hudby, zábavy a veselosti. Od škaredej stredy nastupoval štyridsa�-nemravnosti. 
dòový pôst plný odriekania, modlitieb, pôstu a striedmeho života, Oslavovali sa predovšetkým hravos�ou a veselos�ou. V tomto 

období ako príprava na ve¾konoèné sviatky. neboli žiadne zákazy a pôsty, naopak jedlo sa ve¾a mäsa a 
ve¾a sa pilo, odohrávalo sa mnoho svadieb, taneèných zábav a bolo 
to aj obdobie zabíjaèiek.

Svojské formy fašiangových kratochví¾ mali všetky stavy tak 
na dedine a v mestách, ako i v š¾achtických a panovníckych sídlach. 
Krá¾ Matej dostal masky až z Ferrary od príbuzných svojej manžel-
ky Beatrice. ¼udovít II. sa roku 1525 dobre zabával v maske èerta.

V meste sa poèas fašiangov okrem zábav a plesov konali rôzne 
sprievody remeselníckych cechov, prijímanie tovarišov za uèòov a 
pod. Jednotlivé cechy konali sprievody a každý sa snažil o èo naj-
väèšiu atraktívnos�.

Veselé skupiny mládencov v maskách, chodili s muzikou po do-
moch v dedine poslednú fašiangovú nede¾u. Navštívili jednotlivé 
domy, v ktorých tancovali s domácimi a oni ich za to obdarovali 
slaninou, vajíèkami, koláèmi a v každom dome dostali samozrejme 
vypi� aj páleného. 

Masky mali rôznu symboliku. Turoò predstavoval tura – symbol 
sily a plodnosti.  niesol na tyèi Mestské kultúrne stredisko pripravilo pri príležitosti ukonèe-Hlavu turoòa s pohyblivou papu¾ou
mládenec zakrytý vrecom. Spolu s ním šiel po¾ovník, ktorý ho nia fašiangov 24. februára o 15.00 hod. pochovávanie basy na 
zastrelil, a mäsiar, ktorý turoòovi zvalenému na hnojisku vyrezal Námestí SNP v Rajci. Srdeène vás pozývame.
sadlo, v skutoènosti kus hnoja. Kontaktom s turoòom získal hnoj 

FAŠIANGY SA KRÁTIA‚FAŠIANGY SA KRÁTIA‚
už sa nenavrátia‚

a dievcatá placú‚

že sa nevyskácu...

Spracovala Šzá
Zdroj: Rok vo zvykoch nášho ¾udu, Tatran 1986

Foto: archív MsKS

Foto: archív MsKS

Foto: internet

Foto: internet
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Aj tento rok sa konal v budove Základnej školy Nastávajúci školáci si mohli odnies� rôzne darèeky ako aj 
na Lipovej ulici 16. a 17. januára zápis do 1. roèníka. základnú sadu školských písaniek a potrieb do 1. roèníka zdarma.

Už tradiène sme sa tešili ve¾kému záujmu zo strany rodièov. 
Spolu prišlo 47 detí z ktorých 9 by malo ís� do školy až o rok. 

S potešením konštatujeme, že celkový poèet školopovinných 
detí, oproti minuloroènému zápisu narástol. Tento fakt len potvrdil 
dobrú poves� najpoèetnejšej školy v Rajeckej doline.

Zúèastnili sa ho deti narodené v èase od 1. septembra 2002 do 
31. augusta 2003, ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom 
roku odložená školská dochádzka. 

Budúci prváci prišli spoloène s rodièmi. V školských laviciach 
mali možnos� preukáza� svoje doterajšie poznatky, na základe kto-
rých posúdili prítomné panie uèite¾ky spolu so špeciálnou pedago-
gièkou ich školskú zrelos�. 

Aj v školskom roku 2008/2009 pokraèujeme v skvalitòovaní 
vybavenia školského zariadenia. Tentokrát sme komfort zvýšili 
zakúpením kvalitných ergonomických lavíc pre žiakov 1. roèníka.

V tomto trende sme rozhodnutí pokraèova� aj naïalej a postup-
ne vybavi� takýmto druhom nábytku aj vyššie roèníky. Nové lavice 
rešpektujú rozmanitos� telesného vývoja žiakov, sú výškovo nasta-
vite¾né a farebne rozlíšené (èervené, žlté, zelené), èo ocenili hlavne 
žiaci.

PaedDr. Marian Paprskár
riadite¾ školy

BUDÚCI PRVÁCI 
ODCHÁDZALI S DARÈEKMI

BUDÚCI PRVÁCI 
ODCHÁDZALI S DARÈEKMI

Dovo¾te mi, aby som sa vám predstavil. samozrejme v tajnosti. Bolo to skutoène ïakujem za priate¾stvo a lojálnos�. Podpí-
Volám sa Valentín a žil som v Ríme v tre�om vzrušujúce. Predstavte si malú miestnos� sal som ho „S láskou Tvoj Valentín“.
storoèí. Bolo to pred ve¾a rokmi, vtedy, keï osvetlenú iba svieèkou, kde boli len neves- Verím, že tento odkaz zaèal tradíciu 
v Ríme vládol cisár Claudius. ta, ženích a ja. Poèas celého obradu sme vymieòania si za¾úbených správ v Deò sv. 

šepkali a celý ten èas sme striehli, èi neza- Valentína. Napísal som ho v deò smrti, èo 
Nemal som ho rád a nebol som jediný. èujeme kroky vojakov. Jednu noc sme po- bolo 14. februára 269. 

Ve¾a ¾udí zdie¾alo moje pocity. Claudius èuli kroky. Bolo to hrozivé. Naš�astie pár, V tento deò, každý rok si ¾udia spome-
chcel ma� ve¾kú armádu. Oèakával, že ktorý som sobášil, staèil utiec� vèas. Mòa nú. Ale najdôležitejšie je, že myslia na lás-
muži sa dobrovo¾ne pridajú avšak ve¾a mu- chytili. Uväznili ma do žalára a bolo mi po- ku a priate¾stvo a pri mene Claudius si spo-
žov nechcelo bojova� vo vojnách, nechceli vedané, že mojim trestom je smr� (porušil menú, že to bol ten, ktorý chcel stá� v ceste 
opusti� svoje manželky a rodiny. som predsa zákon). LÁSKE a len sa usmejú, pretože vedia, že 

Ako možno hádate, nie ve¾a mužov sa Snažil som sa zosta� veselý. A stala sa láska nemôže by� porazená.
upísalo Claudiusovi. Claudia to nahnevalo krásna vec. Ve¾a mladých ¾udí ma prišlo Zdroj: internet; preklad DT
a dostal šialený nápad. Myslel si, že ak navštívi� do väzenia, hádzali mi kvety a 
mužom zakáže, aby sa ženili tak potom im nechávali mi odkazy. Chceli, aby som ve-
nebude vadi�, aby sa pripojili k jeho armá- del, že aj oni veria v lásku. 
de. A tak aj rozhodol, zakázal sobáše. Ve¾a Jedným z týchto ¾udí bola dcéra žalár-
mladých ¾udí si myslelo, že tento nový zá- nika. Jej otec jej dovolil, aby ma navštevo-
kon je krutý. Ja som si myslel, že je nezmy- vala. Niekedy sme len tak sedeli a rozprá-
selný a absurdný. Samozrejme, že som ho vali sa hodiny a hodiny. Pomáhala mi a pov-
nepodporil. zbudzovala ma. Súhlasila, že som spravil 

Spomenul som, že som kòaz? Jednou   s právnu vec, keï som ignoroval nariadenie 
z mojich ob¾úbených èinností bolo sobáši� vládcu a pokraèoval v sobášení. 
mladých ¾udí. Dokonca aj potom, èo Clau- V deò, keï som mal zomrie� nechal som 
dius rozhodol. Stále som sobášil ¾udí, jej u môjho priate¾a lístok s odkazom, že je 

SVIATOK VSETKÝCH ZAMILOVANÝCHSVIATOK VSETKÝCH ZAMILOVANÝCH

Foto: archív ZŠ Lipová

Foto: archív ZŠ Lipová
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Pred Vianocami nás potešil 
list, v ktorom nám oznámili, že 

naša organizácia bola podpo-
rená v rámci charitatívneho 
programu Darujte Vianoce. 

Program Darujte Via-
noce už siedmi rok dáva 
nám všetkým príležitos� 
sprostredkova� radostné 

chvíle a splni� sny ¾uïom   
v �ažkej situácii poèas Via-

noc. A to bol úmysel aj nášho 
projektu – všimnú� si èloveka      

v núdzi, vyh¾ada� ho, ponúknu� mu 
pomoc a hlavne pozva� ho medzi seba.

Mnohé deti zo sociálne slabých rodín poèas celého detstva 
nenavštívia divadlo. Deti z dysfunkèných rodín èasto celé dni poze- V tento deò je v našom domove smutnejšie ako obvykle a preto 
rajú televíziu a ve¾a èasu nevenujú ani knihám. Z týchto dôvodov každá návšteva prinesie de�om aj ich mamám rados�. V podveèer 
sme sa rozhodli pozva� deti zo sociálne slabších rodín aj s ich Štedrého dòa sme ešte spolu šli poteši� aj našich susedov – starkých     
matkami do divadla. z Domova vïaky.

V nede¾u 21. decembra 2008 sme sa vybrali do Mestského di- Vianoce sú pekné zvláš� preto, že sme spolu so svojimi najbliž-
vadla v Žiline pozrie� si rozprávku „Ako išlo vajce na vandrovku“. šími. Niektorí tento dar nemajú a je teda na nás, aby sme im ponúkli 
Obsadili sme celý autobus, bolo nás spolu 45 – deti a ich mamy    k ú s ok z nášho š�astia. Tento projekt sa uskutoènil vïaka pro-
z Domova Gianny B. Mollovej, deti z rodín z Rajeckého regiónu gramu Darujte Vianoce Konta Orange, n.f.
(tiež spolu so svojimi mamami), naši mladí dobrovo¾níci i zamest-
nanci. 

Staršie deti i dospelí si na zaèiatku mysleli, že rozprávku dávno 
poznajú a že to možno bude pre nich aj nuda. Aké ve¾ké bolo naše Pri tejto príležitosti chceme tiež poïakova� všetkým ¾uïom 
prekvapenie! Herci boli skvelí a veru sme sa poriadne nasmiali. dobrej vôle z Rajca i z okolia za dary, za duchovnú podporu i ma-

V rámci projektu sme s de�mi aj s ich matkami navštívili teriálnu pomoc. Taktiež ïakujeme študentom a uèite¾om z Peda-
mestskú knižnicu a kníhkupectvo, v ktorom si mohli vybra� knihu gogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a zo Strednej zdra-
ako darèek na Vianoce. votníckej školy sv. Františka z Assissi z Èadce, ktorí sa aj tento rok 

Týmto sme chceli v de�och vzbudi� záujem o divadlo a o èíta- postarali o vianoèné darèeky pre deti a matky z Domova Gianny B. 
nie kníh. Mollovej.

Anna VerešováZamestnanci (mimo svojej služby) i dobrovo¾níci aj poèas Šte-
Áno pre život, n.o.drého dòa prichádzajú do nášho domova. Spievame spolu koledy, 

Foto: archív Áno pre životporozprávame sa, potešíme sa navzájom... 

DIVADLO A KNIHY PRE VŠETKÝCH: VSTÚPTE, PROSÍM!

inzercia

inzercia

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI 

ïakuje

obyvate¾om Rajca a okolia za darované 
knihy, ktoré obohatili knižnièný fond 

Mestskej knižnice v Rajci.

Anna Tordová
riadite¾ka MsKS v Rajci

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI

ïakuje

Františkovi Mandáèkovi 
za výstavu umeleckých fotografií.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI



V decembri sme si zabehli Hôreckú 
šestku vo Hôrkach (12 Rajèanov). Tu sa už 
pravidelne na Štefana stretne ve¾ké pole 
bežcov z celého Slovenska a 31. 12. bol 
Silvestrovský beh v Lietave, kde nechýbali 
ani naši bežci Z. Koleda, B. Žideková,      
O. Veselovský a P. Zafka.

V januári sa už každý zaène pozera� na 
novú sezónu a na to, èo pre seba urobil, aby 
to za nieèo stálo. Dá sa poveda�, že január 
bol pre nás mesiacom stretnutí.

Stretli sme sa na viacerých akciách. Pr-
vý bol ples, ale aj ten mal z h¾adiska vytrva-
losti a pohybu nieèo do seba. Potom zaèali 
športové stretnutia.

nálada a sú�až mohla zaèa�. Svoju bojov-Zima zaèala pekne pri�ahova�, a tak BEŽCI NÁŠHO KLUBU
nos� nezapreli Pe�o Uhlárik a Damián sme nemuseli chodi� bežkova� na Krem-

Janko Kavec – stály, úprimný, dobrý 
Cesnek ako najmladší úèastníci, ktorí sa nické bane. Staèilo cez kopec prebehnú� na 

kamarát, oco aj manžel a samozrejme náš 
nebáli pusti� do boja s dospelými.rybník. Bola tam mesiac výborná bežkár-

bežec, pre ktorého je šport nielen dobíjanie 
ska dráha a aj korèuliari mali dostatok 

ale aj vybíjanie energie. V minulom roku sa 
22. januára – Stretnutie bežcov v Žili-miesta na hokej. Tu bolo vidie�, ako majú 

aktívne zapájal do organizácie a pomáhal 
ne je to vlastne zhodnotenie celého roka be-¾udia radi korèule, zimné prechádzky a 

vybavi� a zohna� mnohé veci potrebné pre 
žeckej ligy Žiliny a tiež niektorých Sloven-našu úžasnú prírodu. Obèas bolo akoby na 

klub a maratón. Dá sa na neho spo¾ahnú�, je 
ských behov, ktoré do ligy spadajú.rybníku vypredané.

zodpovedný a v športe všestranný. Má rad 
Konštatovanie, že zaèína beha� stále 

beh, bicykel aj lyže. Okrem toho bežal ma-
12. januára stretnutie Rajeckých bež- viac ¾udí nás potešilo ako aj umiestnenie 

ratón v Prahe, polmaratón v Bratislave, Ko-
cov našich najaktívnejších bežcov. a vyhodnotenie roka bolo v reštaurácii 

šiciach, Liptove a iné.
Dubová za prítomnosti 20 bežcov. 

K športu vedie aj svoje deti – Matúša a 
24. januára – Majstrovstvá SR v zimnom Pochvala èakala na každého a �ažko bolo 

Alexandru a Lenka ich obdivuje.
triatlone, Látky – Mláky.urèi� toho najlepšieho, pretože výsledky 

Pavol Stehlík – aj keï ho nevidíme 
P. Uhlárik, Janka a B. Žideková, Z. Koleda, mali všetci výborné. Ako najlepší bežec 

celý týždeò, vieme, že na spoloèný tréning 
J. Vanák, Joz. Stupòan  všetci si v �ažkých klubu za rok 2008 sa stal Ras�o Galoviè, 

vždy príde a vytiahne nás aspoò na 20 km 
podmienkach vyskúšali svoju vytrvalos� a ktorý vyhral viaceré preteky a dosiahol vý-

dlhý beh. Zdravotné problémy neobchá-
silu v behu, na bicykli a na bežkách.borné èasy. Po slávnostnej veèeri bola vo¾-

dzajú ani jeho, ale relaxova� treba aktívne. 
Janka Žideková sa stala opä� majsterka ná diskusia, ktorá tiež priniesla nieèo nové, 

Okrem toho si nesie so sebou svoju veselú 
SR v zimnom triatlone, Barborka obsadila ako návrh Zdena K. stretnú� sa na rybníku a 

náladu a vtipné historky. Polmaratón bežal   
2. miesto a Pavol Uhlárik 4. miesto vo svo-zasú�aži� si na bežkách.

v Bratislave, Košiciach a v Rajci bol pri 
jej kategórii.

organizácii. Postavil chalupu, zasadil 
A tak sa o týždeò, v sobotu 17. januára Èakajú nás ešte ME v zimnom triatlone  , 

strom, ale bežec žije stále v òom. Manželka 
Biela stopa. Potom už príde bežecká klasi-opä� konalo stretnutie za krásneho mrazi-

Ivetka od zaèiatku pomáha pri všetkých 
ka. Ale to vám ešte predstavíme našich bež-vého slneèného dòa. Èasy nám merali ¼ub-

akciách klubu, tak ako aj Jarka Uhláriková 
cov zdatných nielen v športe, ale aj v orga-ka Cesneková, Majka a Jožko Pekní. Bolo 

èi Evka Stupòanová.
nizácii.pripravené jednoduché obèerstvenie, dobrá 

Dominika a Janko Vanákovci –  mla-
dá maratónska rodinka, ktorá si momen-
tálne plní svoje rodièovské povinnosti. Aj 
keï žijú v Èadci, prichádzajú èasto medzi 
nás. Janko sa stará o maratónsku webstrán-
ku, fotky, návrhy plagátov. Spoluprácu si 
pochva¾uje aj Pavol Uhlárik. S de�mi si 
odbehnú malé behy aj s koèíkom. Najmen-
šia Nataša bežala v maminom náruèí na 
Rajeckom maratóne už ako mesaèné die-
�atko, Ninka cupitkala so starkou Majkou. 
Dominika s Jankom sú výborní a všestranní 
bežci. Janko zabehol maratón za 2:46:13, je 
výborný cyklista, bežkár a èlovek, ktorého 
si všetci vážime. Dominika dosiahla viace-
ré pekné umiestnenia, a keï deti odrastú, 
urèite svoje výkony vylepší, a tak sa tešíme 
na ich návrat medzi rodinu bežcov. 

RAJÈAN 2/2009

JANUÁR – MESIAC STRETNUTÍSTRETNUTÍ

J. Žideková, MK Rajec



Jubilanti február 2009Jubilanti február 2009

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

RAJÈAN 2/2009

Zbavuje neurochirurgiu masového zomiera na operaènom stole a 
výsledky práce kliniky sú vynikajúce. 

Za obdobie rokov 1941-1956 bolo uskutoènených 3 626 neuro-
chirurgických operácií, z ktorých prakticky všetky vykonal doc. 
Žucha. Problematiku oboch smerov chirurgie rozvinul do plnohod-
notných samostatných odborov, a to v období naj�ažšom – poèas  

10. februára si pripomenieme 45 rokov od úmrtia 
II. svetovej vojny a po nej.

a 14. marca 100. výroèie narodenia Doc. Žucha je právom považovaný za zakladate¾a slovenskej 
neurochirurgie a súèasne zakladate¾a modernej detskej chirurgie 

doc. MUDr. Jozef ŽUCHA na Slovensku okrem toho bol aj výborným prednášate¾om.
Zjavom bol vyslovený gentleman, až prive¾mi aristokratický * 14. 3. 1909 – † 10. 2. 1964

na vtedajšie pomery, èo vyvolávalo nevô¾u a závis� vtedajších 
neurochirurg, èestný obèan mocných a preto bol od februára 1948 až do svojej smrti persona 

non grata. Doc. Žucha nikdy neodmietol svojich spoluobèanov     
z Rajca a každému kto sa naòho obrátil pomohol.Narodil sa v Žiline, svoje detstvo prežil v Rajci. Jeho otec bol   

v rajeckej textilnej fabrike vrátnikom. 
V ïalšom štúdiu mohol mladý Žucha pokraèova� len vïaka 

tomu, že poèas prázdnin pracoval vo fabrike. 100. výroèie narodenia
Medicínu vyštudoval v Prahe, už ako mladík pracoval na Inter-

nej klinike prof. Pelnáøa. Promoval v roku 1933. Keïže na chirur- Maria PECHO – PEÈNEROVÁ
gickej klinike v Prahe nebola nádej na umiestnenie, odchádza na 

* 13. 2. 1909 - † apríl 1957chirurgicko-gynekologické oddelenie vo Vysokom Mýte. V roku 
1936 nastupuje pracova� na I. chirurgickú kliniku v Prahe. Žucho- krajinská náèelníèka slovenských katolíckych skautiek
va chirurgická èinnos� bola tak intenzívna a dôkladná, že prof. 
Jirásek uvažuje o jeho habilitácii. Plány prekazili udalosti konca 

Rajecká rodáèka, významná slovenská skautka, je pochovaná 
roku 1938, kedy bolo na základe úradných dohôd rozhodnuté         

na cintoríne v Rajci. 
o preložení Slovákov z Èiech na Slovensko. Preto doktor Žucha 

13. decembra 1939 spolu so Štefániou Pallóovou utvorili 
odchádza do Bratislavy, kde nastupuje na Chirurgickú kliniku prof. 

spolok „Ústredie slovenských katolíckych skautiek v Bratislave“. 
Kostlivého. V Bratislave sa zaèína zaujíma� o neurochirurgiu, kde 

Ministerstvo vnútra 6. februára 1940 schválilo stanovy spolku. 
sa v tejto oblasti robia iba prvé pokusy. V roku 1940 je jeho snaha 

Spolok sa však nestaèil organizaène rozbehnú�, lebo pod¾a telefo-
zdokonali� sa v neurochirurgii na špièkových svetových pracovis-

nického pokynu ministerského radcu Dr. Kosa z 9. 4. 1940 mala 
kách podporená aj prof. Kostlivým a tak odchádza Dr. Žucha na 

by� èinnos� organizácie okamžite zastavená. Poèas mesaèného 
roèný študijný pobyt k prof. Tönnisovi do Berlína a k prof. Olive-

fungovania zorganizovali dve akcie, ktoré im však nedovolili 
cronovi do Štokholmu. Tu sa zoznamuje so špièkovou neurochirur-

uskutoèni�. 
giou. Po návrate sa snaží uplatni� èo videl, ale sprevádza ho 

V Skautskom múzeu v Ružomberku sa nachádza jej pôvodná 
nedôvera prostredia. 

skautská uniforma a je tu aj zachovaná zástava spolku Slovenských 
V roku 1947 je habilitovaný na docenta chirurgie. V roku 1953 

katolíckych skautiek.
sa jeho oddelenie v Detskej nemocnici, stáva Klinikou detskej Spracovala Šzá
chirurgie a neurochirurgie a doc. Žucha sa stáva jej prednostom. 

doc. MUDr. Jozef ŽUCHA

Maria PECHO – PEÈNEROVÁ

65 rokov
Paulína Slyšková 80 rokov

Marta Šedová Mária Tordová
Štefan Šujanský

Štefan Tinko 89 rokov
Anna Villínová ¼udovít Kardoš
Anna Vysoká

94 rokov
70 rokov Štefánia Pekaríková

Mária Pauliniová

Narodili sa
Ján Horník – január

MATRIKA

PREHLAD ZA ROK 2008

Poèet obyvate¾ov k 31. 12. 2008:  6036

Narodení: 60 (33 chlapcov a 27 dievèat)
Zomrelí: 43 (25 mužov a 18 žien)
Sobáše: 48 (25 v Rajci a 23 mimo Rajca)

Prihlásení k pobytu: 46 obyvate¾ov
Odhlásení z pobytu: 76 obyvate¾ov

SPOMIENKA NA RODÁKOVSPOMIENKA NA RODÁKOV
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Martina Solèanská
POÈKÁM TU NA TEBA

Ïalšie dielo z pe-
ra autorky úspešné-

nemocniènej sestry, zohavenej nezvyèajným ho románu Boris Filan „Aprí-
spôsobom. Keï rovnaký osud postihne aj lové dievèa“. BRATISLAVSKÉ KRUTOSTI
ïalších troch ¾udí, všetky nitky vedú k Norri-Èo je najväè-
sovi. Ak chce od seba odvráti� podozrenie, šou traumou pu- Najnovšia knižka Bo-
neostáva mu niè iné, ako za pomoci pôvabnej bertiakov okrem akné a risa Filana je tentoraz 
Rose odhali�, kto sa skrýva za vraždiacim zastaraného mobilu? Keï ukotvená výluène doma a 
monštrom známym ako Westendská smrtka. vás rodièia v štrnástich obdaria malými brat- tvorí ju prúd krátkych 
O život môžu prís� i ïalší ¾udia, nevynímajúc mi? Keï má vaša nenávidená spolužiaèka prozaických útvarov, skå-
Norrisa a jeho lásku...opätovne navrch? Keï vás na rande pozve bených do podoby akého-

úplne neznámy chalan, ktorý je váš pravý si bratislavského panopti-
Amanda Quickováopak? Keï sa zah¾adíte do chlapca, ktorý ka. Pred našimi oèami 

však miluje vašu otravnú sesternicu? ožívajú známe aj menej 
Mirka a Pe�a sa nelíšia od svojich vrstov- známe bratislavské figúry 

Keï sa Adam Har-níèok, a predsa na ne v nasledujúcich mesia- i figúrky, ktoré v nás ve-
desty, príslušník londýn-coch èaká nieko¾ko prekvapení, ktoré im dia vyvola� trpký úsmev, ale nás aj rozosmejú 
skej smotánky, vyberie (možno) zmenia život... alebo chytia za srdce.
za špiritistkou Elizabeth 
Delmontovou, aby od Zuzka Šulajová Jozef Heriban

DIEVÈA Z MINULOSTI nej získal denník objas-INTIMITA VLKOV
òujúci jeho pôvod, nájde 

V knihe sa prelínajú ju leža� màtvu v kaluži krvi...Nová kniha ví�aza èi-
dva úplne odlišné a pri- Jednou z posledných, ktorí Elizabeth vi-tate¾skej ankety „Kniha 
tom vzájomne prepoje- deli živú, je Caroline Fordycová, populárna roka 2007“ dvojtýžden-
né príbehy prostredníc- autorka napínavých románov. Adam ju hneï níka Knižná revue je na-
tvom Izabeliných snov. v nasledujúci deò navštívi. Od tej chvíle zaèí-bitá odvážnymi erotic-

Sen, v ktorom má na sa ich spoloèný príbeh h¾adania strateného kými scénami, hlbokou 
Izabela možnos� sledo- denníka plného vášne a nebezpeèných vrúcnos�ou a strhujúcou 
va� osud dvornej dámy tajomstiev...emotívnos�ou. 

krá¾ovnej Alžbety v šestnástom storoèí v pa- Je to príbeh vášnivej lásky, túžby po nehe, 
láci Hampton Court, zaène ovplyvòova� nie- Kathrin Passigová a znepokojujúcom pocite osamotenia, rozprá-
len jej život, ale aj životy jej najbližších. Ne- Aleks Scholzvanie o tajných službách a mediálnych mani-

LEXIKÓN NEVEDOMOSTItuší, preèo sa jej prisnil, no dievèa, ktoré je puláciách. Je to ale hlavne intímna správa      
màtve štyristo rokov, jej chce nieèo odkáza� a o tajnom živote mužov.

Moderní ¾udia veria, o èosi ju požiada�...
že náš svet je už vo všeo-Tess Gerritsenová
becnosti preskúmaný. Na ZÁHRADA KOSTÍ
mape ¾udského poznania Nicholas Sparks

NOCI V RODANTHE sa však nachádza prekva-Keï Júlia Hamillová, 
pujúco ve¾a bielych miest. Rozmnožovanie nová majite¾ka starej vi-

Pravú lásku možno úhorov je rovnakou záhadou ako pôsobenie dieckej usadlosti, vykope 
zaži� v hocijakom veku, halucinogénnych látok, ove¾a viac nevieme  v záhrade ¾udskú lebku, 
na akomko¾vek mieste a o tom ako prídeme k nádche. Preèo vlastne skúsený zrak súdnej lekár-
èasto vo chvíli, keï to spíme? Ako maèky pradú? Preèo lepidlo lepí? ky Maury Islesovej neo-
najmenej èakáme. Preèo sa stromové listy na jeseò farbia do èer-mylne rozpozná vraždu.

Adrienne Willisovej vena? Èo je gu¾ový blesk? Nikto nepozná Norris Marshall, talentovaný, ale chudob-
na toto poznanie staèil definitívnu odpoveï na tieto otázky. ný študent lekárskej fakulty v Bostone, je nú-

jediný víkend. Keï ju priate¾ka požiada, aby Táto kniha vás pozýva na fascinujúcu tený prida� sa k vykrádaèom hrobov, aby si 
sa v èase jej neprítomnosti postarala o chod cestu svetom nezodpovedaných otázok.splnil dávny sen sta� sa lekárom. Ešte desivej-
penziónu, Adrienne neváha a odchádza do šia, ako èierny trh s màtvolami, je však vražda 
malého pobrežného mesteèka Rodanthe v Se-
vernej Karolíne. 

Verí, že práve tu nájde pokoj, ktorý tak 
nevyhnutne potrebuje na to, aby prehodnotila 
svoj doterajší život. 

K pobrežiu sa však blíži nebezpeèná búr-
ka a v penzióne sa práve v tom èase ubytuje 
doktor Paul Flanner. Ten vo svojich pä�desia-
tich štyroch rokoch práve predal lekársku 
prax a sám sa pokúša ujs� pred vlastnou poh-
nutou minulos�ou. 

Jediný spoloèný víkend v nich spustí laví-
nu citov, ktoré v nich zostanú po zvyšok 
života.

POLNOC MÁ SVOJU MOC

NOVINKY V MESTSKEJ KNIZNICI

MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MSKS V RAJCI

pondelok – piatok 8.00 – 17.00 hod.
sobota 9.00 – 12.00 hod.S

MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MSKS V RAJCI

  Zápisné do mestskej knižnice na rok 2009

deti, dôchodcovia 0,70 € (21,09 Sk)
študenti od 15 rokov 1,50 € (45,19 Sk)
dospelí 2,00 € (60,25 Sk)

- ÈB a farebné kopírovanie
- internet, tlaè stránok z PC
- písanie na poèítaèi
- skenovanie dokumentov
- fax
- hrebeòová väzba
- laminovanie
- vyhlasovanie v mestskom rozhlase
- inzercia mesaèník Rajèan

POSKYTOVANÉ SLUŽBYPOSKYTOVANÉ SLUŽBY
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Radnica v Rajci

Mestské kultúrne stredisko v Rajci 
vás pozýva na výstavu

drotárky
Márie Porubčanskej – Bárdyovej

ŠTYRI ROČNÉ 
OBDOBIA

3. február – 16. marec 2009

DETSKÝDETSKÝ
Mestské kultúrne stredisko v RajciMestské kultúrne stredisko v Rajci

Hlad a smäd zaženiete v bufete.Hlad a smäd zaženiete v bufete.

nedela   22. februára 2009nedela 22. februára 2009

KARNEVALKARNEVAL

SÁLA KULTÚRNEHO DOMU V RAJCISÁLA KULTÚRNEHO DOMU V RAJCI

ZRAZ MASIEK 14.00 hod.

NÁSTUP MASIEK 

A ZACIATOK KARNEVALU o 14.30 hod.

VSTUP ZDARMA

ZRAZ MASIEK 14.00 hod.

NÁSTUP MASIEK 

A ZACIATOK KARNEVALU o 14.30 hod.

VSTUP ZDARMA

Mária Porubèanská – Bárdyová 
(* 7. 9. 1954), pochádza z Rosiny. 

Drotárske zázemie nemala v rodine ani   
v pôvodnej profesii ekonómky. V èase, keï 
bola nezamestnaná, svoju zá¾ubu zúroèila  
v ruèných prácach a nebála sa h¾ada� stále 
nové cesty a nové možnosti sebauplatnenia. 

Spomedzi rôznych používaných tradiè-
ných techník a prírodných materiálov (tex-
til, prútie, slama), s ktorými pôvodne praco-
vala, oslovil ju najmä drôt. 

Od prvého stretnutia s ním v roku 1999 
intenzívne žije drôtovaním. Pracuje predo-
všetkým technikou šitej èipky, ktorou ople-
tá sklo, keramiku, kraslice. Charakteristic-
ké sú pre òu jemné siete, na ktorých kombi-
novaním ve¾kých a malých oèiek vytvára 
vo¾ne rozložené vzory. 

Pri tvorbe drobných plastík sa inšpiruje 
najmú prírodou a tradiènou ¾udovou kultú-
rou. V súèasnosti sa venuje tvorbe šperkov 
z postriebreného a strieborného drôtu, po-
lodrahokamov a perál. 

Svoje zruènosti prezentuje pri rôznych 
podujatiach doma aj v zahranièí. Èasto spo-
lupracuje s neziskovými organizáciami a 
nadáciami, kde odovzdáva svoje skúsenosti 
de�om i dospelým záujemcom.
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inzercia

inzercia

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...

POCHOVÁVANIE BASY

Mestské kultúrne stredisko v Rajci vás pozýva

POCHOVÁVANIE BASYPOCHOVÁVANIE BASY
¼udové zvyky pri príležitosti ukonèenia fašiangov.

24. február 2009 (utorok) o 15.00 hod.24. február 2009  o 15.00 hod.

Námestie SNP v RajciNámestie SNP v Rajci

Po vystúpení folklórneho súboru pochováme basu a ukonèíme fašiangové veselenie.
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