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viac sa doèítate na strane 4
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V meste sa už zaèalo s èistením ciest a chodníkov po zime. 

Dokonèujú sa práce na hasièskej stanici. Kedy sa 
odovzdá budova do užívania?

Dokonèila sa stavba bytového domu na ul. S. Chalúpku. Kedy sa 
budú odovzdáva� byty do užívania?

Zaèalo sa s rekonštrukciou Základnej školy na Lipovej ul.

Ako zasiahla zimná údržba do rozpoètu mesta?

Áno, zaèalo sa s èistením mesta hlavne od nánosov piesku, 
ktorým sme posýpali poèas zimy.

S tým súvisí aj oznámenie, ktoré sme dostali v tomto týždni. 
Mesto Rajec bolo úspešné v ïalšom projekte Operaèný program 
životné prostredie Operaèná os 3 – Ochrana ovzdušia. 

Uspeli sme s projektom Èisté mesto, predmetom ktorého je 
nakúpenie èistiacej techniky do nášho mesta vo výške viac ako 500 

V zmysle zmluvy o dielo by mala by� rekon- tisíc eur.
štrukcia hasièskej stanice ukonèená k 31. marcu. Na základe schváleného projektu môžeme obstara� potrebnú 
Predmetom zmluvy však nebola prístupová komu- techniku, ktorú by sme mohli zaèa� používa� možno už koncom 

nikácia, ktorá sa bude realizova� v apríli. leta alebo zaèiatkom jesene.

Kolaudácia bytového domu je zvolaná na 16. marca. Predpo-
kladáme, že koncom marca by sme už mohli zaèa� pride¾ova� byty 
jednotlivým záujemcom.

V prvom kroku sa robia zemné práce, ktoré spoèívajú v tom, že 
sa ved¾a existujúcich 20 cm základov, urobia nové 40 cm, na 
ktorých budú stá� nové 44 cm hrubé obvodové múry z tehly.

Úplné ukonèenie prác na rekonštrukcii hasièskej stanice a na 
prístupovej komunikácii predpokladáme koncom apríla. 

Po ukonèení prác by sa mali hasièi pres�ahova� z areálu ROSS-u 
do nových priestorov a vykonáva� odtia¾to svoju èinnos�.

Na túto otázku sa nedá ešte presne odpoveda�, keïže sa ešte 
stále uskutoèòujú úhrady za zimnú údržbu. 

Snehové zrážky neboli až také bohaté, napadlo len okolo 15 
centimetrov snehu. Dokonca sme nemuseli povoláva� ani �ažkú 
techniku, ktorá nám inokedy pomáha odváža� sneh z komunikácií.

Myslím si však, že spotreba finanèných prostriedkov bude ob-
dobná ako v iných rokoch.

V tomto èase rozmàza zem a dochádza k znaènému zneèis�ova-
niu okolia. Úlohou dodávate¾a stavby je aj oèistenie okolia po 
vykonaných prácach. Aj napriek tomu žiadam všetkých, ktorí sa 
pohybujú po ulici Lipová, aby boli oh¾aduplní a mali trpezlivos�, 
keïže rekonštrukcia je nevyhnutná.

Pri murovaní obvodového pláš�a už nebude také zneèis�ova-
nie okolia.

Žiadam aj všetkých obyvate¾ov z blízkeho okolia, aby obme-
dzili v èo najmenšej miere pohyb po areáli školy, aby nedošlo k úra-
zu. Škola je síce zabezpeèená – je oplotená, stavenisko je zabezpe-
èené – ale neboli by sme radi, aby sa tu stal nejaký úraz v súvislosti  
s tým, že v popoludòajších a veèerných hodinách sa tu pohybuje 
množstvo hrajúcich sa detí.

Ako bolo avizované, pravdepodobne od 15. marca zaène škola 
sèasti s dvojzmennou prevádzkou. To znamená, že do 15. marca 
budú ukonèené všetky zemné práce a zaène sa škola doslova „rozo-
bera�“ a murova� nanovo. 

Termín ukonèenia rekonštrukcie je január 2011.

Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

MESTO ZÍSKALO ÏALŠÍ GRANTMESTO ZÍSKALO ÏALŠÍ GRANT

Hasièská stanica pri poliklinike

Rekonštrukcia Základnej školy, Lipová ul.

Mestské kultúrne stredisko Rajec vás pozýva

Autorská výstava Lýdie Pekarikovej

9. marec - 12. apríl 20109. marec - 12. apríl 2010
Výstavná sieò Radnice v Rajci

ČIPKOVANÉ PELE-MELEČIPKOVANÉ PELE-MELE

Za rozhovor ïakuje Šzá

Foto: Šzá

Foto: Šzá



(t.j. exekuèný titul), už aj za mesiac od po-
dania žaloby! Samozrejme opakujem po-
kia¾ žalovaný nepodá odpor a súd nenariadi 
pojednávanie.

Dôležitým predpokladom úspešného ža-
lovania, je možnos� poh¾adávky spo¾ahli-
vo preukáza�. Týmto vám radím, aby ste 
zmluvy so svojimi zákazníkmi uzatvárali 
pokia¾ možno písomne a vykonané dielo si 
nechali od zákazníka vždy potvrdi� mon-
tážnym listom alebo obdobnou listinou 
(všetko je možné zabezpeèova� typizova-
nými písomnos�ami). Tým si u¾ahèíte a     si mnohokrát uvedomí, že verite¾ to myslí V súèasnosti najmä hospodárska a fi-
v niektorých prípadoch aj urýchlite, vymá-so zaplatením svojej poh¾adávky vážne a nanèná kríza spôsobila, že viacerí podnika-
hanie vašej poh¾adávky. Totiž, keï si bude pokia¾ na výzvu nereaguje, budú proti ne-telia sa nie vždy so svojej viny ocitli v pla-
protistrana vedomá toho, že disponujete mu v blízkej dobe podniknuté právne kro-tobnej neschopnosti, èo re�azovito privodi-

Stále však hovoríme o výzve na dobro- pádnymi dôkazmi v jej neprospech, nebude ky. lo platobnú neschopnos� ich vlastným veri-
vo¾né splnenie povinnosti. ma� priestor pre zavádzanie a vymýš¾anie te¾ov. Na druhej strane, ako ste podotkli     

si ústnych dohôd, ku ktorým nikdy nedošlo Ako sme už spomínali v minulom èísle z vlastnej skúsenosti, narastá aj skupina 
a možno si rozmyslí, èi bude chcie� súdne v súvislosti s „pokutami“ za jazdu naèierno podnikate¾ov (ale aj fyzických osôb – ob-

preto aby ste mohli dosiahnu� vy- konanie na�ahova� a tým zvyšova� trovy, v MHD, èanov), ktorí sa zmluvami, ktoré uzatvorili, 
nútenie svojej poh¾adávky aj proti vôli dlž- ktoré bude musie� v prípade prehry zapla-necítia nijako viazaní a zrejme sa spolieha-
níka, si musíte zaobstara� tzv. exekuèný ti- ti�.jú, že druhá strana si svoje právo voèi nim 

Mgr. Lukáš Bútora,tul, ktorý je vo vašom prípade vykonate¾ný nebude nijako úèinne uplatòova�. Preto je 
advokátsky koncipientplatobný rozkaz, prípadne rozsudok. Jed-dôležité pozna� svoje práva a uplatni� ich 

noducho povedané je potrebné vec zažalo-vèas.
va�. Možno vás prekvapí, že nie každý V mnohých prípadoch je skutoène naje-
súdny spor musí trva� roky. fektívnejšie rieši� spor spoèiatku mimo-

V súèasnosti Obèiansky súdny poria-súdnou cestou. To zahàòa písomné upo-
dok umožòuje, aby súd vydal v tzv. rozkaz-mienky, telefonáty a pod. Keï však zo sprá-
nom konaní platobný rozkaz (v ktorom vania dlžníka zaèína by� zrejmé, že svoj 
dlžníka zaviaže žalovanú poh¾adávku za-záväzok v skutoènosti uhradi� nechce, je 
plati�), už za 10 dní! Zmyslom tohto inšti-vhodné aj vzh¾adom na premlèanie èi bu-
tútu je, že súdne konanie sa v prípadoch, dúci vývoj finanènej situácie dlžníka, èo  
ktoré sú dostatoène preukázané už v samot-najskôr pristúpi� k silnejším nástrojom. 

Pomerne efektívnou býva predžalobná nej žalobe, podstatne skráti a za istých 
výzva zo strany advokátskej kancelárie, okolností sa nevytyèuje ani pojednávanie. 
ktorá dlžníka upozorní na hroziaci súdny Ak dlžník nepodá v konaní odpor, môžete 
spor a ïalšie nepriaznivé dôsledky. ma� v rukách vykonate¾ný platobný rozkaz Dlžník 
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Pracujem ako živnostník – inštalatér. Tieto ruky ma poctivo živia už viac 
ako 20 rokov. Èo sa však deje v tejto dobe nemá obdobu! Mám èoraz viac 
zákazníkov hlavne firiem, ktoré ma najmú ako subdodávate¾a, potom ako 
im všetko riadne spravím a odovzdám, nezaplatia. Najprv stále s¾ubujú, 
aby som poèkal a potom mi prestanú bra� telefón. Ako ich môžem prinúti�, 
aby mi zaplatili?

NEUHRADENIE FAKTÚR ZA VYKONANÉ PRÁCE

PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA

Vaše otázky právneho charakteru do 
rubriky Právna poradòa môžete v pí-
somnej forme odovzda�:

1. osobne v Mestskom kultúrnom stre-
disku Rajec.
2. e-mail: 
3. vhodi� do schránky pred vstupom do 
MsKS Rajec

Na otázky vám odpovie advokátka 
JUDr. Anna Kecerová-Veselá.

mesacnikrajcan@rajec.net

Svetový deò vody – 22. marec – bol vy- Pre naše zdravie nie je niè dôležitejšie 
hlásený v roku 1993. ako voda. Náš organizmus tvorí voda         

Všetky èlenské krajiny OSN boli vyz- z dvoch tretín. Mozog tvorí voda až v 85 
vané, aby sa v tento deò venovali aktivitám, percentách. Voda je prítomná v každej bun-
ktoré budú smerova�        ke. Hrá dôležitú úlohu pri 
k podpore informovanosti každom procese v tele. Je potrebné uvedomi� si, že len èistá 
verejnosti o význame vo- Organizmus priemer- voda je pre nás užitoèná.
dy nielen pre ¾udské by- ného èloveka potrebuje Vodu zneèis�ujú najmä splašky, umelé 
tosti a ekosystémy, ale denne prija� približne 3 li- hnojivá, priemyselné chemikálie, pesticídy 
rovnako aj pre sociálnu a tre tekutín, najlepšie v po- a najväèším zneèis�ovate¾om je ropa.
ekonomickú vyspelos� dobe èistej vody. Chráòme a vážme si vodu, aby sa o sto 
krajiny. Nedostatok tekutín èi dvesto rokov nestala takým vzácnym 

spôsobuje ukladanie tu- artiklom, že sa kvôli nej povedú vojny a pre 
Veï voda sa nachádza kov, poruchy trávenia, bo- väèšinu ¾udí sa stane �ažko dostupnou ko-

všade okolo nás. Pokrýva lesti hlavy, podráždenos�, moditou. 
až 70 % zemského povr- slabos�, únavu, závraty, Svetový deò vody nám má pripomenú� 
chu a má pre našu planétu suchú pokožku, zvýšenú aká je voda dôležitá a uvedomi� si, že príro-
nesmierny význam. Potrebujú ju všetky tvorbu vrások, ochabovanie svalstva, pris- du máme chráni� a uchováva� ju aj pre bu-
rastliny a živoèíchy. Nik nemôže bez vody pieva k zvyšovaniu hmotnosti a je považo- dúce generácie.

Šzápreži� viac ako štyri dni. vaný aj za príèinu starnutia.

BEZ VODY 
NIE JE ŽIVOT

Ilustraèné foto: internet
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Deti prišiel navštívi� aj krá¾ so svojou dcérou – smutnou prin-
ceznou, ktorá sa mala vydáva� za sedemhlavého draka. Princezná 
však draka nechcela a tak jej deti draka pomáhali odohna�. Skúšali 

V období fašiangov sa všade na Slovensku usporadúvajú rôzne to všelijak, ale drak bol tvrdohlavý. Nakoniec staèilo ve¾mi málo – 
maškarné plesy a karnevaly smiech, pretože drak nenávidel smiech a zábavu. A tak odletel za .

inou smutnou princeznou. 
Všetky deti si za odmenu odniesli domov sladký darèek. Karne-

valový deò sa niesol v rytme hudby, spevu a tanca. Na svoje si prišli 
aj staršie deti, ktoré sa v diskorytme poriadne vytancovali a vybláz-
nili.

Vydarené podujatie pripravilo Mestské kultúrne stredisko Ra-
jec, ktoré zároveò ïakuje všetkým sponzorom, ktorí podporili túto 
akciu.

Text a foto: Šzá

Ani Rajec nemohol by� výnimkou. 14. februára – na Valentína 
sa v kultúrnom dome uskutoènil Detský karneval.

Na parkete sa stretlo množstvo rôznorodých masiek. Tancovali 
a zabávali sa tu nielen princezné, piráti, ježibaby, lienky, hip-
hoperky, Snehulienky, brušné taneènice, Spidermani ale aj sto-
nožka èi malá gejša a nechýbala ani zdravotnícka pomoc v podobe 
rozkošnej zdravotnej sestrièky a množstvo všakovakých masiek 
„od výmyslu sveta“.

Nakoniec, za zvukov smútoènej melódie, z radnice vyšiel smú-
toèný sprievod. Na jeho èele kráèal farár s kostolníkom, nasle-
doval nebožtík – basa, ktorú nasledoval „dochtor“, smrtka a plaèky. 
Prešli po námestí pomedzi divákov až na tribúnu. Poèas predstave-
nia plného plaèu, zábavy a smiechu sa všetci výborne zabávali. 
Pod¾a zvyku sme sa týmto symbolickým pohrebom rozlúèili s fa-
šiangami a odprevadili sme basu – symbol hudby, zábavy a vese-
losti – na jej 40 dòový odpoèinok.

Mestské kultúrne stredisko Rajec ïakuje všetkým, ktorí akoko¾-
vek podporili toto podujatie.

Text a foto: Šzá

V celej Rajeckej doline sú silne zakorenené fašiangové zvyky. 
Po notoricky známych obciach Faèkov, Rajecká Lesná, Ïurèiná èi 
Kamenná Poruba sme oslávili fašiangy aj v Rajci.

Na rajeckom námestí sa stretlo 16. februára mnoho „smútia-
cich ¾udí“, aby si užili posledné hodiny fašiangového veselenia a 
pochovali spoloène basu. 

Najskôr vystúpil folklórny súbor zo Základnej umeleckej školy 
v Rajci, ktorý predviedol fašiangový sprievod zo všetkým èo k to-
mu patrí, až po pochovanie basy. Potom zahrali nieko¾ko veselých 
melódii uèitelia a žiaci zo ZUŠ. Poèas vystúpení rozniesli dievèatá 
v krojoch pomedzi divákov tradièné vysmážané šišky a fánky, na 
ktorých si všetci pochutnali.

POCHOVALI SME BASUPOCHOVALI SME BASU

DETI PREMOHLI DRAKA



V sobotné predpoludnie 20. februára sa ozrejmila preèo sme si vybrali na Èipkár-
naplnila ve¾ká zasadaèka Mestského úradu  sku cestu práve èièmianske motívy. 
v Rajci nadšenými obdivovate¾mi krásneho Po slávnostnom odhalení mala Rajecká 
èipkárskeho remesla – palièkovanej èipky. èipkárska cesta ve¾ký úspech. 

Radenovho domu v Èièmanoch na výstave 
Èièmianska výšivka – Žilinský výrez, ktorú 
pripravilo Považské múzeum v Žiline a 
potrvá od 3. do 31. marca 2010.

Eva Pekná
Foto: Šzá

Nakoniec sme ju        Stretli sa tu èipkárky takmer z celého 
s plaèom a spevom odov-Stredného Slovenska, aby odprevadili va-
zdali na ïalšie putovanie lec s palièkovanou èipkou na jeho ïalšiu 
po Slovensku.cestu do Žiaru nad Hronom a Kremnice. 

Sme radi, že úèas�ou Na valci pribudla ïalšia krásna palièko-
na celoslovenskom pro-vaná èipka z Rajca s prepalièkovanými mo-
jekte Èipkárska cesta tívmi z èièmianskeho kroja, ktorú vytvorili 
sme zvidite¾nili Rajec a ženy z Krúžku palièkovania pri Mestskom 
svojimi èipkárskymi vý-kultúrnom stredisku Rajec.
robkami ukázali krásne 
ornamenty èièmianskej Po privítaní hostí, riadite¾kou MsKS 
výšivky.Annou Tordovou, sa po miestnosti rozniesli 

krásne tóny a melódie v podaní uèite¾ov a 
Prepalièkované mo-žiakov Základnej umeleckej školy v Rajci. 

tívy èièmianskej výšivky Nasledoval príhovor Lýdie Pekarikovej, 
budú zdobi� aj priestory ktorá predstavila èinnos� nášho krúžku a 
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Mestské kultúrne stredisko Rajec poèas jarných prázdnin pri-
pravilo pre deti tvorivé predpoludnia.

Deti sa nauèili, ako vyrobi� jarné kvetinové re�aze z papiera. Aj 
keï práca s papierom bola nároèná, výsledok stál za námahu.

Klubová miestnos� „praskala vo švíkoch“ pri zdobení ve¾ko-
noèných kraslíc voskom. Dievèatá, ale aj chlapci, preniesli svoju 
fantáziu na kraslice, ktoré po ozdobení hrali rôznymi vzormi.

Tretí deò patril rozprávkam. Deti si najskôr vypoèuli rôzne roz-
právkové príbehy a potom v skupinách ma¾ovali, kreslili a oživili 
rozprávku, ktorá ich najviac oèarila.

Práce detí môžete vidie� v priestoroch MsKS Rajec, kde budú 
zdobi� okná i priestory kultúrneho strediska.

Text a foto: Eva Pekná

CEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍMCEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM

CIPKÁRSKY VALEC PUTUJE DALEJCIPKÁRSKY VALEC PUTUJE DALEJ
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Predškoláci z Materskej školy na Mudrochovej ul. sa vybrali 
18. a 19. januára navštívi� prvákov v Rajci a pozrie� sa èo ich         
v škole vlastne èaká.

Deti sa rozdelili na dve skupiny. Najskôr nav-
štívili Základnú školu na Lipovej ul.

 Jedna skupina bola u Mgr. Šebanovej a dru-
há u Mgr. Ïurišovej. Deti mali možnos� vidie� 
ako sa v škole píše, èíta, poèíta, ako sa sedí v la-
vici. Škôlkari predviedli prvákom, že aj oni už 
vedia trochu ráta�, spieva� piesne a recitova� 
básne. Za odmenu dostali obrázky, ktoré im pr-
váci pripravili. Všetkým de�om sa ve¾mi páèila 
hodina s prvákmi a motivovala ich.

Na druhý deò navštívili aj Základnú cirkevnú 
školu sv. J. M. Vianneyho. V triedach Mgr. R. Augustína a Mgr.     
J. Bartekovej, získali nové poznatky, nové zážitky, zahrali sa, aj si 
zaspievali.

V oboch školách sa predškolákom ve¾mi páèilo a už teraz sa te-
šia na ïalšie stretnutia nielen s prvákmi.

S. Pialová, MŠ Mudrochova ul.

V tomto období si žiaci merajú sily v postupových sú�ažiach a 
olympiádach v rôznych predmetoch. Vo februári to boli okrem 
iných, olympiáda v cudzích jazykoch a geografická olympiáda, na 
ktorých obstáli žiaci cirkevných škôl mimoriadne úspešne.

V obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku obsadila 
študentka 3. roèníka Gymnázia Andreja Škrábika Danka Kluchová 
v kategórii osemroèných gymnázií 1. miesto. Po vynikajúcom vý-
kone v krajskom kole v Žiline, ktoré sa konalo 11. februára, nechala 
za sebou všetkých ostatných sú�ažiacich vo svojej kategórii a 
ví�azstvo jej opä� neuniklo. Získala okrem hodnotnej vecnej ceny 
aj postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoèní v Bratislave 25. a 
26. marca.

Aj touto cestou Danke blahoželáme a veríme, že bude vo svo-
jom ví�aznom �ažení pokraèova� a šíri� tak nïalej dobré meno 
svojej školy, ale aj celého regiónu.

Ing. Anna Hulínová,
zást. riad. GAŠ

V januári všetci pedagógovia ZCŠ sv. J. M. Vianneyho v Rajci 
hodnotili a analyzovali školské výsledky 1. školského polroka 
2009/2010.

Neodmyslite¾ne k tomu patrila aj diskusia o zápise do prvého 
roèníka, ktorej závery boli povzbudivé. V budúcom školskom roku 
otvoríme dve prvé triedy. Vïaèíme za to predovšetkým rodièom, 
ktorí priviedli svoje deti, ako zrelé – šes�roèné, do našej školy.

ZCŠ sv. J. M. Vianneyho ponúka kvalitnú výchovu a vzdeláva-
nie, ktoré zabezpeèuje prostredníctvom kvalifikovaných pedagó-
gov, materiálno-technické vybavenie školy.

A èo ponúkame našim rodièom, ktorí nám zverili svoje ratolesti 
aspoò na devä� rokov? Je to predovšetkým „Životný program“      
v zmysluplných tradíciách, v objavovaní pravdy, v odpovediach na 
otázky nášho života opierajúc sa o katolícku vieru, na ktorej možno 
stava� budúcnos� našich detí.

Riadite¾stvo ZCŠ
Foto: archív ZCŠ

NA NÁVŠTEVE U PRVÁÈIKOV

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROÈNÍKAZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROÈNÍKA

ÚSPECHY CIRKEVNÝCH ŠKÔL 
V PREDMETOVÝCH SÚŤAŽIACH A OLYMPIÁDACH

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom 
všetkých zamilovaných a slávi sa už nieko¾ko desa�roèí v rôznych 
kútoch sveta.

A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol 
kòaz žijúci v Ríme v 3. storoèí. V tom èase vládol cisár Claudius II, 
ktorý bol známy svojimi megalomanskými túžbami a krutými 
vojnovými výpravami. Napadlo mu, že ženatí muži sú slabšími vo-
jakmi, pretože sa musia stara� o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine 
manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ïalej zasnuboval a 
oddával zamilované páry. Keï sa to cisár dozvedel, za jeho snahu 
spája� životy zamilovaných sviatos�ou celoživotnej lásky, ho dal 
popravi�.

V dnešnej dobe sa na deò sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú 
Valentínkami a ïalšími romantickými darèekmi, aby vyjadrili håb-
ku svojich ¾úbostných citov. Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa 
na Gymnáziu A. Škrábika a ZCŠ uskutoènila valentínska pošta. 
Hneï prvý deò sa odovzdala hàba valentínskych pozdravov. Na-
šich spolužiakov a kamarátov to nadchlo a „poštári“ mali celý 
týždeò plné ruky práce.

Tento sviatok má v sebe ve¾ké èaro a aspoò kúsok z jeho posol-
stva by mal by� v každom dni poèas celého roka.

Aneta Pastieriková – 7.G, GAŠ

SVIATOK ZAMILOVANÝCH
Foto. archív ZCŠ a GAŠ
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Takto môžeme nazva� maškarný ples žiakov cirkevných škôl     
v Rajci. Toto milé podujatie sa uskutoènilo poèas predfašiangové-
ho nede¾ného popoludnia.

Karneval otvárali žiaci prvé-
ho stupòa, ktorí prišli v tých naj-
rôznejších prestrojeniach. Poèas 
promenády masiek sme mohli 
obdivova� tie najkrajšie princez-
né, drsných pirátov, záhadné èa-
rodejnice, ale i postavy z novo-
dobých rozprávok a filmov – 
Fionu èi Spidermana. Všetky de-
ti boli oèarujúce a v taneènom 
rytme spolu so svojimi pedagóg-

mi vytvorili skvelú karnevalovú atmosféru. Nechýbali ani sú�aže, 
za ktoré deti dostali sladké odmeny. Aby mali dostatok síl na taneè-
nom parkete, posilòovali sa obèerstvením z rúk našich kuchárok.

Aj keï sme sa cítili ako v rozprávke, nadišiel èas ukonèi� kar-
nevalové šantenie mladších žiakov. V taneènom maratóne ich vys-
triedali starší žiaci, ktorí pokraèovali v tradiènej karnevalovej dis-
kotéke.

Na našom maškarnom plese sme všetci prítomní vytvorili ve¾-
ké, veselé spoloèenstvo a urèite sa tešíme na podobné podujatie      
i o rok.

Mgr. Jana Barteková
Foto: archív ZCŠ a GAŠ

Naše cirkevné školy sa aj tento školský rok, aktívne zúèastnili 
geografickej olympiády. Na okresné kolo, ktoré sa uskutoènilo    
10. februára v Žiline prišli zabojova� ôsmi naši žiaci. 

Všetci úèastníci sa stali úspešnými riešite¾mi a piati dokonca 
postúpili do krajského kola v Streène, to znamená, že sa umiestnili 
na 1. až 3. mieste. 

Za ZCŠ sú to: Janko Veselý (9.B) a Adam Martinec (6.B). GAŠ 
pôjdu reprezentova�: Jakub Kšiòan (3.G), Miroslav Hudák (4.G) a 
Ambróz Hájnik (4.G). 

Ve¾mi optimistické je, že zo štyroch možných kategórií na kraj-
skom kole budeme ma� zastúpenie vo všetkých. Za celý náš kolek-
tív prajeme chlapcom ve¾a úspechov.

Mgr. M. Hoskovec

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 
NA CIRKEVNÝCH ŠKOLÁCH
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 
NA CIRKEVNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPRÁVKOVÝ LES

PIATACI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
A ICH RODIÈIA POZOR!!!

INFORMÁCIA O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV DO 8-ROÈNÉHO 
GYMNÁZIA A. ŠKRÁBIKA V RAJCI

so zvýšeným poètom vyuèovacích hodín cudzích jazykov v ŠVP
Školský rok 2010/2011

V školskom roku 2010/2011 sa otvára jedna trieda 1. roèníka 
so zvýšeným poètom vyuèovacích hodín cudzích jazykov v ŠVP

Prihlášky možno poda�: 
  - priamo na riadite¾stve osemroèného gymnázia
  - alebo prostredníctvom riadite¾a ZŠ

Termín podania prihlášky do 20. 4. 2010

Prijímacie skúšky: Všetci uchádzaèi budú prijímaní bez pri-
jímacích skúšok na základe poradia zostaveného pod¾a študij-
ných výsledkov 2.-5. roè. na základnej škole a úspechov v pred-
metových olympiádach. 

Prihlášky na štúdium je potrebné doruèi� v termíne urèe-
nom zákonom. Uchádzaè na prihláške uvedie kód študijného 
odboru 79025 gymnázium.

Presnejšie kritéria pre zostavenie poradia prijatých 
uchádzaèov sú na  

V študijnom pláne je zahrnutá:
  - výuka 2 cudzích jazykov
  - možnos� štúdia ïalších jazykov pod¾a záujmu
  - volite¾né semináre z jednotl. predmetov – pod¾a orientácie na   
     vysokoškolské štúdium
  - rozšírené vyuèovanie niektorých ïalších predmetov pod¾a 
    záujmu žiakov v rámci ŠVP (viï. web stránku)
  - informatika – práca na internete, programovanie
  - široká ponuka mimoškolských aktivít

Vzdelávanie a výchova prebieha v duchu kres�anských zásad

Výuka sa uskutoèòuje moderným a dynamickým vyuèovaním 
plne kvalif ikovaným pedagogickým zborom

Škola je zapojená do medzinárodných projektov so 
zabezpeèením moderného vyuèovania

Nutnou podmienkou prijatia je písomný súhlas 
rodièa s katolíckou výchovou na gymnáziu, ako    
i záväzok rešpektova� výchovnú líniu a školský 

poriadok zo strany študenta!

Bližšie informácie poskytne riadite¾stvo školy 
osobne alebo telefonicky na tel. è.: 041/ 542 26 19, 

mob. 0911 909 097, 
e-mail: 

 

www.gymas.sk

cirkevna@bb.telecom.sk
www.gymas.sk

PIATACI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
A ICH RODIÈIA POZOR!!!
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pozornos� venoval mladým ¾uïom aj v èase vo¾na. So skupinou 
záujemcov podnikal rôzne geologické výpravy do širokého okolia.

V roku 1999 mu bol udelený titul Èestný obèan mesta Rajec.

20 rokov od úmrtia 85. výroèie narodenia
MUDr. Viliam KLEIN Andrej PAULINY

* 26. 11. 1895 Poprad – † 18. 3. 1990 Rajec * 21. 3. 1925 – † 2. 5. 2005 Šaštín
lekár, Èestný obèan mesta Rajec rímsko-katolícky knaz, redaktor grafik, spisovatel’, 

Èestný obèan mesta Rajec
Narodil sa v Poprade v židovskej rodine. Gymnázium nav-

števoval v Levoèi. V roku 1915 po 2-semestrovom lekárskom Základnú a meštiansku školu 
štúdiu v Budapešti po vypuknutí I. svetovej vojny narukoval. Po vychodil v Rajci. V rokoch 1939 
prežití vojenskej služby, väèšinou v ruskom zajatí, pokraèoval       až 1942 študoval na Salezián-
v Budapešti v štúdiu lekárstva. Štúdium dokonèil v Prahe na Kar- skom gymnáziu v Šaštíne. Roku 
lovej univerzite. Za lekára promoval v roku 1922. V roku 1924 po 1942 štúdium naèas prerušil a 
lekárskej praxi v Prahe a vo Viedni prišiel do Rajca a tu ako obvod- vstúpil do saleziánskeho noviciá-
ný lekár pôsobil nepretržite až do odchodu do dôchodku v roku tu v Svätom Beòadiku nad Hro-
1960. nom. Od roku 1943 pokraèoval    

V roku 1944 bol ako vyznávaè židovského náboženstva zaiste- v gymnaziálnom štúdiu, ktoré za-
ný Gestapom. Po dlhých útrapách sa dostal do koncentraèného tá- konèil maturitnou skúškou v Tr-
bora v Sachsenhausene pri Berlíne. Tu bol do konca 2. svetovej voj- nave, kde súèasne študoval na 
ny. Jeho spomienky na pobyt v tábore sú neuverite¾ne strastiplné. Saleziánskom filozofickom a pe-
Vždy hovoril, že len božím zázrakom prežil všetko, èo bolo horšie dagogickom inštitúte. V rokoch 
ako zverské. 1946-1949 vykonával peda-

Po návrate do Rajca znova pôsobil ako obvodný lekár. Jeho byt gogickú prax v Saleziánskom ús-
v Židovskej synagóge v Rajci bol znièený, preto býval v Cenzuál- tave v Šaštíne. Krátky èas bol po-
nom dome, potom v byte Sloveny a ostatok svojho života prežil      slucháèom bohoslovia Saleziánskej vysokej školy teologickej vo 
v bytovke na ul. 1. mája. Svätom Kríži nad Hronom (dnešný Žiar nad Hronom). 

MUDr. Klein bol svedomitým lekárom s vysokou profesiona- V apríli 1950 bol internovaný v sústreïovacom tábore pre 
litou. reho¾níkov v Podolínci. V októbri toho istého roku emigroval do 

V roku 1993 mu bol udelený titul Èestný obèan mesta Rajec. Talianska, kde pokraèoval v teologickom štúdiu a v roku 1953 bol 
vysvätený za kòaza. Vzdelanie si doplnil ešte štúdiom na Salezián-

90. výroèie narodenia skej univerzite v Turíne.
Krátky èas pôsobil ako redaktor èasopisu Meridiano 12. V ro-Alexander MATUŠÍK

koch 1958-1970 bol vedúcim audiovizuálneho oddelenia pri 
* 20. 3. 1920 Rajec – † 28. 10. 1986 Rajec Nakladate¾stve Librerie Dottrina Cristiana v Turíne. Roku 1970 sa 

stal riadite¾om Malého seminára pri Slovenskom ústave sv. Cyrila prírodovedec, polyhistorik, pedagóg, 
a Metoda v Ríme a od roku 1976 pôsobil ako gymnaziálny profesor Èestný obèan mesta Rajec
a šéfredaktor Slovenských hlasov z Ríma.

V roku 1992 sa vrátil na Slovensko a pôsobil ako profesor na 
Narodil sa v Rajci. Reálku 

Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne a ako vedúci redakcie èasopisu 
absolvoval v Žiline. Po skonèení 

Mariánske zvony.
stredoškolského štúdia bol pri-

A. Pauliny pôsobil ako redaktor kres�anských èasopisov a 
jatý na Masarykovu univerzitu, 

podie¾al sa ako spoluautor na vydaniach viacerých samostatných 
prírodovedeckú fakultu v Brne.

publikácií. Venoval sa aj grafickej tvorbe, v ktorej uplatòoval rôzne 
V roku 1939 odišiel štu-

prvky z ¾udovej ornamentiky.
dova� do Bratislavy – do 2. roè-

V roku 1993 mu bol udelený titul Èestný obèan mesta Rajec.
níka Univerzity Komenského, 
prírodovedecká fakulta. Záro-

29. marca si pripomíname aj 115 rokov od úmrtia Ing. Jána 
veò študoval na Slovenskej vy-

Frivaldského. Pre nedostatok miesta si o òom môžete preèíta�     
sokej škole technickej v Brati-

v aprílovom èísle.
slave banské inžinierstvo (skon-

Zdroj a foto: archív MsKS Rajec
èil 4 semestre). Spracovala Šzá

Ovládal francúzštinu, nem-
èinu a latinèinu. Po skonèení 
vysokoškolského štúdia pôsobil 

ako asistent v Geografickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.
Jeho vedomosti mali polyhistorický charakter. Boli z rôznych 

oblastí – zaoberal sa geológiou, botanikou, zoológiou, psycholó-
giou, mineralógiou, petrografiou, paleontológiou. Hrával dokonca 
aj divadlo.

A. Matušík v Rajci pracoval ako uèite¾, vyuèoval biológiu, ze-
mepis, prírodopis, dejepis, matematiku a pracovnú výchovu. Ve¾kú 

MUDr. Viliam KLEIN Andrej PAULINY

Alexander MATUŠÍK

SPOMIENKA NA RODÁKOVSPOMIENKA NA RODÁKOV

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ÏAKUJE

Materskej škole na ul. Obrancov mieru

za výstavu prác žiakov
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Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich srdciach žije 
spomienkami. Aj keï je èas akoko¾vek dlhý, nezahojí ranu, 
ktorá stále bolí. Èas ve¾mi rýchlo plynie, no spomienka na 

neho z našich sàdc nevymizne. 

31. marca 2010 uplynie 10 rokov 
èo nás navždy opustil manžel, otec 
a starý otec

Ján Šèasný z Rajca

S láskou spomínajú manželka a 
dcéry Jana, Alena a Zuzana s rodi-
nami.

SPOMIENKA

65 rokov
Mária Rybárová

Mária Janèovièová

70 rokov
Jozefa Fraštiová

89 rokov
Jozef Hajster

Oprava 
Štefánia Pekaríková 

sa vo februári dožila 95 rokov

Zosobášili sa 

Pavol Harvaník a Ladislava Mandáková

Opustili nás

František Rojik 1944 – 7. 2. 2010 
Mária Pekarová 1927 – 14. 2. 2010 
Karolína Rácová 1924 – 21. 2. 2010 

Zosobášili sa 

Opustili nás

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

„Nemilova� knihu, 
znamená nemilova� múdros� 

a nemilova� múdros� 
znamená stáva� sa hlupákom“

                           J. A. Komenský

Marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. 
Kniha najväèší priate¾ èloveka od vynálezu kníhtlaèe patrí medzi 
neodmyslite¾ných spoloèníkov mladých èi starých.

Preèo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?
Pri pátraní, preèo sa marec už roky pripomína ako mesiac knihy, 

sme sa dopracovali k známej a zaujímavej postave slovenskej 
histórie – Martin Hrebenda Haèavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880). 
Tento legendárny šírite¾ slovenskej a èeskej knihy a tým aj osvety a 
vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, nato¾ko 
miloval knihy, že sa mu stali osudom. 

Putovali po Gemeri, Malohonte až po Viedeò, zbieral staré tlaèe 
a rukopisy a zachraòoval ich. Medzi slovenských vlastencov a 
vzdelancov roznášal nové slovenské a èeské knihy najmä od 
vydavate¾ov Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského 
Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy. 

Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného povedomia 
a života v období národného obrodenia. Rozširovaním ob¾úbených 
kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ¾u-
dom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ¾udia spoznávali kniž-
nú kultúru a získavali preh¾ad o verejnom dianí. Svoju súkromnú 
zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému 
Gymnáziu v Revúcej.

Marec – Mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Èeskosloven-
sku vyhlásený v roku 1955 na poèes� Mateja Hrebendu ako snaha  
o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. 

Dnes úlohu šírenia kníh, 
knižnej kultúry a podpory 
vzdelania plnia knižnice.

Do mesiaca knihy vhod-
ne zapadá aj Týždeò sloven-
ských knižníc, ktorý vyhlá-
sila Slovenská asociácia 
knižníc v roku 1999 a pra-
videlne sa organizuje po-
sledný marcový týždeò.

Cie¾om tejto akcie je 
pripomenú�, že aj v období 

moderných informaèných technológií a poèítaèov má kniha svoje 
opodstatnenie a význam. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývo-
jom od rukopisnej, cez tlaèenú a speje k svojej elektronickej podo-
be. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a 
má aj v súèasnosti pre spoloènos� aj jednotlivca.

Zaèiatkom apríla si pripomíname aj Medzinárodný deò detskej 
knihy, ktorý je urèený na 2. apríla. Je na poèes� snáï najznámej-
šieho svetového rozprávkara Hansa Christiana Andersena, ktorý sa 
v tento deò narodil.

Žia¾, èím ïalej tým viac nielen mladých ¾udí zanedbáva bele-
triu a radšej využíva internet alebo pozerá televíziu. 

Veríme, že sa ešte doèkáme èias, keï ¾udia a hlavne deti znovu 
objavia krásu a jedineènos� kníh.

Zdroj: internet, spracovala Šzá

DOM BEZ KNIHY,  JE AKO DOM BEZ OKIENDOM BEZ KNIHY,  JE AKO DOM BEZ OKIEN
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kách. Po prvom kole (1500 m) sme po krátkej 
pauze opä� štartovali do nároèných dvoch kôl 
(3000 m) rýchlostného behu na lyžiach.

Výsledky
       meno                              1 kolo      2 kolá
  1. ¼uboš Cesnek  3:32    7:06
  2. Ján Vanák 3:36   7:15
  3. Zdeno Koleda 3:41   7:34
  4. Pavol Uhlárik 3:49   7:52
  5. Lukáš Pekný 4:02   8:18
  6. Michal Pekný 4:20   8:42
  7. Jozef Stupòan 4:23   8:46
  8. Janka Žideková 4:35   8:56
  9. Ján Uhlárik 4:38  9:27
10. Barbora Žideková 4:40   9:30
11. Silvia Stupòanová 5:09 14:43
12. Damián Cesnek 8:18 18:05

V Králikoch pri Banskej Bystrici sa kona-
li 7. februára Majstrovstvá Slovenskej repu-
bliky. Zdeno Koleda obsadil na trati dlhej 10 

Biela stopa na svojho výkonu i keï únavu už pozna� bolo. Také pomenovanie dostala kilometrov 4. miesto vo svojej kategórii èa-
Skalke pri Kremnici 30. ja- Pekné zimné poèasie prilákalo do Lesoparku , ktorá sa konala som 30:17.
nuára viac ako 50 bežcov. Z Rajèanov bežal naj-, Na bežky sa postavilo 700 pretekárov. 

lepšie Ondrej Veselovský, ktorý celkovo ob-Fuèal silný vietor, dva dni vytrvalo snežilo a II. zimné kritérium na 10 kilometrov v Ži-
sadil 5. miesto (22:22).tra� nebolo možné ideálne upravi�. Podklad line sa konalo 19. februára.

Ostatní bežci: M. Drlièka 27:27, P. Stehlík bol mäkký, kašovitý a tak sa bežky zabárali aj Zdeno Koleda 38:16, Ondrej Veselovský 
25:10, P. Prokopoviè 26:06, J. Kavec 27:23, P. 10 cm do snehu. Ve¾ké pole pretekárov, medzi 38:36, Janka Žideková 51:50.
Uhlárik 27:47. J. Žideková 28:50, J. Uhlárik ktorými bolo osem Rajèanov, vytvorili pos-
27:47, M. Pekný 30:38, B. Žideková 35:25.tupne vláèik dlhý až 5 kilometrov. Maratónci opä� dokázali, že v športe je 

45 km: Tomáš Odlevák 2:48:22, Ján Va- nielen beh krásny, ale aj jeho všestrannos�, 
Rajecký rybník bol poèas zimy vyžitím nák 2:52:49, Zdeno Koleda 2:55:21, Pavol rados� z akéhoko¾vek pohybu a vzájomného 

pre viacerých vyznávaèov zimných športov a Uhlárik 3:10:11, Ján Kavec 3:32:19, Janka stretnutia.
tak tu bolo stále rušno. Dennodenne sa tu stre-Žideková 3:41:57 Už v marci zaèína bežecká liga – Borošo-

25 km: távali bežkári, korèuliari, hokejisti, alebo len  Lukáš Pekný 2:23:03, Ján Uhlárik vec, dokonèia sa triatlony a jarné preteky bu-
tak si vyšli na prechádzku naši priatelia, zná-2:44:50, Barbora Žideková 2:56:45 dú opä� v plnom prúde. 
mi èi rodièia s de�mi. Boli aj takí èo sa na oko- Zapojte sa s nami do tréningov, ktoré sú 

31. januára litých kopcoch uèili jazdi� na zjazdovkách, Hneï na druhý deò –  bolo     spoloèné v nede¾u o 10.00 hod. pri zastávke 
I. kolo Zimného kritéria v Žiline alebo snowboardoch.. 6 kilome- na sídlisku Juh. Urobíte nieèo pre svoje zdra-

Maratónci opä� využili tento krásny èas trov behu v Lesoparku bolo po sobotòajších vie a pohyb vám prinesie rados�. Tešíme sa na 
na bežky a už druhý rok si 26. februára zme-bežkách úplne iných a najmä �ažkých. Ani tí, vás.
rali sily v Rýchlostných šprintoch na bež-ktorí bojovali na Bielej stope niè nestratili zo Janka Žideková

Rados� Šachovému klubu Rajec robia najmladší hráèi. Èleno- Úspechy neobchádzajú ani starších hráèov. Tomáš Kozub v no-
via krúžku pri Základnej škole Lipová ul. 9. februára sa zúèastnili vembri vybojoval 2. miesto na Majstrovstvách žiakov stredných 
Otvorených majstrovstiev okresu Ži- škôl okresu Martin. Zúèastnil sa pia-
lina v šachu juniorov. tich kôl turnaja Spektrum chess v Ži-

line a udržiava si tretie miesto v kate-
Turnaja sa zúèastnilo rekord- górii do 18 rokov. Štefan Kavec 

ných 114 hráèov z troch krajov – Ži- skonèil piaty na MO žiakov stred-
linský, Trenèiansky a Prešovský. ných škôl okresu Žilina.

Najviac sa darilo štvrtáèke Zuz-
ke Tomèíkovej. Zo siedmich partii Družstvo dospelých v 5. lige je 
vyhrala štyri a jednu remizovala. pred posledným zápasom s Lietav-
Obsadila 3. miesto v kategórii diev- skou Lúèkou na 7. mieste. Do bojov 
èat do 10 rokov. zasiahlo už 10 hráèov klubu.

Branko Dubec tiež získal štyri a Klub má svoju novú webstránku  
pol bodu. 8-roèný Matej Škorvánek  
a 7-roèná Dominika Tomèíková po 

Ján Uhlárikdva a pol bode a Simona Dubcová 
Foto: archív ŠKjeden a pol bodu.

www.skrajec.sk

ZUZKA TOMÈÍKOVÁ TRETIA NA MAJSTROVSTVÁCH OKRESU V ŠACHU

Sestry Tomèíkové

MALÉ BIELE PEKLO

Foto: archív MK
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rozprávanie, hry a divadielko
o najznámejšom súèasnom
detskom spisovate¾ovi

MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC

ORGANIZOVANÉ PODUJATIE PRE ŽIAKOV PRVÉHO STUPÒA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

31. MARCA 2010

MEDZINÁRODNY DEN DETSKEJ KNIHY

HEVIHO 
DOBRODRUZSTVÁ

Danielovi HevieroviDanielovi Hevierovi

Ve¾ká zasadaèka 
Mestského úradu v Rajci

KNIŽNICA PRE VŠETKÝCHKNIŽNICA PRE VŠETKÝCH

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍCTÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

22. - 28. MAREC 201022. - 28. MAREC 2010

MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJECMESTSKÁ KNIŽNICA PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC

zaregistrovanie za èitate¾a 
knižnice na rok 2010 ZDARMA!

vrátenie kníh na upomienku ZDARMA!



Mestské noviny Rajèan, založené v roku 1957, vychádzajú jedenkrát mesaène. Vydáva Mestský úrad Rajec. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne stredisko Rajec, 
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net ; mesacnikrajcan@gmail.com . Redakcia si vyhradzuje právo kráti� príspevky. 
Uverejnené názory sa nemusia zhodova� so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlaè: MsKS Rajec. Registrované Okresným úradom   
v Žiline pod èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09                                                                                                                                     Cena 0,50 € (15,- Sk)

NEDVĚDNEDVĚD

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC VÁS POZÝVA NA KONCERT

18. apríla  2010
0 18.00 hod.

Kultúrny dom v Rajci

(nede¾a)

k

Cena vstupenky: 8,- €

Predpredaj vstupeniek od 15. marca 2010
v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec

HONZA
HONZA

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE POD¼A INSCENÁCIE STANISLAVA ŠTEPKU

N    SÁ ÍÁ ÍÍKÁJ N    SÁ ÍÁ ÍÍKÁJ

14. marca          2010 o 17.00 hod.
 

Kultúrny dom v Rajci
h

14. marca          2010 o 17.00 hod.

Kultúrny dom v Rajci

Cena vstupenky: 1,- €Cena vstupenky: 1,- €
PREDAJ VSTUPENIEK V KULTÚRNOM DOME 

PRED PREDSTAVENÍM

(nede¾a)

OCHOTNÍCKE DIVADLO KOZKÁR PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC   VÁS POZÝVA


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

