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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Z polikliniky odišiel zubár – 
Dr. Ma�a�ová. Bude sa za 
òu h¾ada� náhrada?

Schva¾ovali sa Všeobecne záväzné naria-
denia mesta na rok 2010. Nastali nejaké 

Èaká mesto Rajec v budúcom roku nieèo zmeny pre obyvate¾ov?
významné?

Ako pokraèujú práce na výstavbe bytové-
ho domu na ul. S. Chalúpku?

Schválil sa odpredaj dvoch pozemkov pri 
Èo zaželáte obyvate¾om mesta do nového cirkevnej škole vo verejno-obchodnej sú-
roka 2010?�aži.

odpredá a za peèený na ïalších 40 rokov.
ko¾ko. V marci alebo v apríli by sa mala do-

D n e s  j e  konèi� rekonštrukciA ZUŠ. Bude to darèek 
postup pri pre- umeleckej škole, keïže v máji bude osla-
daji taký, že vova� 50. výroèie svojho založenia. Ja sám 
MZ musí naj- som ve¾mi rád, že sa nám rekonštrukcia po-
skôr schváli� darila a v Rajci máme plnohodnotnú ume-
akou formou leckú školu. Na porovnanie v ZUŠ je 464 
majetok, ktorý detí, na cirkevnej škole 303 a na ZŠ, Lipová 
sa rozhodne máme 578 detí. Aj z tých poètov je vidie�, 
preda�, odpre- že investícia bola dostatoène úèelová – pre Predpokladáme, že pa-
dá. Musí uro- mládež, a že mala dôvod, keïže školu cienti majú by� kde ošetre-
bi� všetky for- navštevuje takmer 500 detí. Tešíme sa z ús-ní, keïže tento presun povolil Vyšší územ-

málne úkony okolo predaja – èiže sa to mu- pechov ZUŠ, ale samozrejme požadujeme ný celok. Dr. Ma�a�ová odišla s tým, že 
sí zverejni� na úradnej tabuli, v regionálnej od pedagógov, aby škola nielen dôstojne re-svoju klientelu si berie so sebou do Žiliny. 
tlaèi, urèi� podmienky za akých sa majetok prezentovala mesto, ale aby výsledky boli Pod¾a mojich informácií všetkým svojim 
odpredá, musí by� vyhotovený znalecký aj vidite¾né. pacientom oznámila, kde bude jej nová 

ambulancia.
Komu by nevyhovovalo dochádza� do 

Žiliny, môže by� ošetrený u nového zubára, 
ktorý je v Rajci od marca 2009. 

posudok a všetky písomnosti vyplývajúce Z ïalších vecí, ktoré pripravujeme, ale Mesto odkúpilo ambulanciu naspä� od 
zo zákona. Následne mestský úrad zreali- v budúcom roku sa pravdepodobne ešte Dr. Ma�a�ovej za podmienok, za akých ju 
zuje, ako napr. v tomto prípade, verejno-ob- neuskutoènia, je obchvat mesta, kde stále odpredalo. Ambulanciu ponúkame ïalšie-
chodnú sú�až, ktorej výsledok – už kon- nie je vydané stavebné povolenie, lebo ma-mu záujemcovi.
krétneho majite¾a, následne predloží MZ jitelia stále nezazmluvnili všetky pozemky 
na schválenie. pod stavbu. Obchvat Rajca by mal by� 

financovaný Slovenskou správou ciest zo 
štátnych prostriedkov. Ani pozemky pod 
rekonštrukciu cesty z Rajca do Ve¾kej Èier-Najväèšia zmena, ktorá sa dotkne obèa-

Doteraz malo Mesto Rajec rozpoèet nej ešte nie sú zazmluvnené. Rekonštrukcia nov, je zvýšenie poplatku za komunálny 
vždy okolo 3 mil. eur. by mala by� financovaná Vyšším územným odpad. 

Na rok 2010 má mesto naplánovaný celkom, ktorý, keï bude vydané stavebné Zo zákona sa musia do ceny za komu-
rozpoèet cez 8 miliónov eur. Ide prevažne  povolenie, bude žiada� finanèné prostried-nálny odpad premietnu� všetky náklady 
o kapitálové výdavky. Takmer 300 % nárast ky z výzvy ministerstva dopravy, prípadne spojené s vývozom komunálneho odpadu. 
prinesie zo sebou nové veci, ktoré èakajú ministerstva výstavby z projektu regionál-Keïže separujeme, vývoz zabezpeèujeme 
mesto v novom roku. Bude to rekonštrukcia na doprava.54-krát do roka, likvidujeme èierne sklád-
námestia, o ktorej sme už informovali, re-ky, zabezpeèujeme množstevný vývoz na 
konštrukcia Základnej školy, Lipová ul., re-jar a na jeseò, tak sa poplatok za komunálny 
konštrukcia MŠ na Mudrochovej ul. odpad stanovil prepoètom na 14,58 eur na 

Z projektov, ktoré pôjdu mimo rozpoètu Situácia je taká, že sme mali problémy  obyvate¾a za rok, èo je o 1,58 eur viac ako  
mesta, ale budú sa realizova� na jeho území s dodávate¾om, ktorý bol na túto stavbu v minulom roku. 
sa už v marci-apríli uskutoèní rekonštruk- vybraný, vypovedali sme s ním zmluvu a Musím však podotknú�, že poplatok je 
cia èistièky odpadových vôd v Rajci. S tou- podali sme naòho trestné oznámenie. omnoho nižší ako v okolitých mestách. Pre 
to rekonštrukciou súvisia aj tri nové kanali- Na zvyšné práce sme zazmluvnili dru-porovnanie:

Mesto poplatok na rok 2010 zácie – na uliciach Fuèíkova, Bystrická a hého dodávate¾a, ktorý by mal stavbu odo-
Partizánska, kde sa preinvestuje ïalších vzda� v januári. Stavba je takmer hotová, Ilava 21,90 €
3,32 mil. eur. Na Fuèíkovej ul., v areáli bý- treba už len zabezpeèi� spustenie kotolne, Považská Bystrica 19,71 €
valých stavebnín, sa uskutoèní výstavba namontova� plynomer, osadi� dvere. Na Bytèa 15,95 €
nového separaèného dvora. Budú tu vybu- stavbe sa pokraèovalo aj medzi vianoènými Žilina 21,90 €
dované dve nové haly, kde bude združenie sviatkami. V súèasnosti sa tam temperuje Martin 20,00 €
Rajecká dolina prevádza� separáciu odpa- propán-butánovými f¾ašami. 
du, to je investícia za vyše 2,33 mil. eur. 
Smerom od Bystrickej ul. do Ve¾kej Èernej 
cez golfové ihrisko bude vedený nový vo-
dovod tiež zhruba za 2,33 mil. eur. Všetkým Rajèanom by som chcel po-V zmysle nového zákona o majetku ob-

V roku 2010 bude Rajec zažíva� staveb- ïakova� za spoluprácu v minulom roku. cí je potrebné každý predaj majetku vopred 
ný boom, veï by sa malo preinvestova� Do budúceho roku by som chcel všetkým zverejni�. MZ musí odsúhlasi� akou for-
takmer 15 miliónov eur. Bude ve¾a vecí popria� ve¾a zdravia, ve¾a osobných úspe-mou sa bude majetok predáva�. Predaj sa 
rozkopaných, rozbitých ale tieto investície chov, ve¾a lásky a vzájomného porozume-môže v zmysle nového zákona uskutoèni� 
prinesú aj doèasné pracovné miesta. Pred- nia, aby sme h¾adali spôsob, ako sa k sebe buï priamym odpredajom – aj to len vo vý-
pokladám, že prispejú k väèšej vybavenosti priblíži� a nie, ako sa navzájom odcudzo-nimoèných prípadoch, verejno-obchodnou 
a k väèšiemu komfortu bývania v meste va�. Aby sme v Rajci žili vo vzájomnom sa sú�ažou alebo dražbou. 
Rajec. Napr. len rekonštrukciou základnej rešpektovaní a úcte. A aby sme spoloènými V minulosti bola predložená žiados� na 
školy bude obvodový pláš� budovy zabez- silami budovali naše mesto a život v òom.mesto a MZ schválilo uznesením, èo komu 

RAJEC ÈAKÁ STAVEBNÝ BOOM

Za rozhovor ïakuje Šzá

Foto: archív MsKS



MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

RAJÈAN 1/2010

Poslanci sa zišli na svojom poslednom zasadnutí v roku 2009 – 
10. decembra. Okrem iného sa zaoberali týmito bodmi programu.

V prvom bode oboznámila hlavná kontrolórka poslancov so 
správou o kontrole plnenia uznesení. Ïalej sa poslanci zaoberali 
vysporadúvaním nehnute¾ností.

Poslancom bola predložená zmena rozpoètu mesta ako aj mes-
tských príspevkových organizácií na rok 2009, ktorá bola jedno-
myse¾ne schválená. Taktiež sa prejednávalo hospodárenie 
príspevkových organizácií Mesta Rajec k 31. 10. 2009.

V ïalšom bode programu sa prerokovávali návrhy Všeobecne 
záväzných nariadení mesta pre rok 2010, ktoré boli jednomyse¾ne 
schválené. S jednotlivými VZN sa obyvatelia môžu oboznámi� na 
internetovej stránke mesta Rajec.

Mestský úrad pripravil návrh rozpoètu a programového rozpoè-
tu na rok 2010 a roky 2011-2012. Poslanci tento návrh taktiež jed-
nomyse¾ne schválili. Bol schválený aj návrh rozpoètu a programo-
vého rozpoètu príspevkových organizácií mesta.

Hlavná kontrolórka predniesla poslancom návrh plánu kontrol-
nej èinnosti pre 1. polrok 2010 a poslancov informovala o vykona-
ných kontrolách v novembri a decembri 2009.

V ïalších bodoch programu sa poslanci zaoberali dodatkom    
è. 1 k zásadám hospodárenia s finanènými prostriedkami Mesta 
Rajec a Zásadami poskytovania jednorázových dávok v hmotnej 
núdzi.

V interpeláciách poslanci predostreli návrhy a pripomienky ob-
èanov, ktorými sa bude zaobera� mestský úrad.

MsÚ

V roku 2009 mesto rozšírilo kamerový systém o ïalšie štyri 
kamery. Celkovo naše mesto sleduje šes� „strážnych oèí“. 

V roku 2010 plánujeme kamerový systém rozšíri� o ïalšie dve 
kamery. Jedna sa bude nachádza� v okolí polikliniky a druhá v prie-
storoch tržnice. Kamerový systém je ve¾kým pomocníkom pri od-
ha¾ovaní rôznej protiprávnej èinnos� a pôsobí preventívne. 

V tomto roku sme chceli osadi� ïalší spoma¾ovací pás na Ná-
mestí SNP, èo sa nám ale nepodarilo. V budúcom roku by sme to 
chceli napravi�. 

Výsledkom našej práce je aj zavedenie tiesòovej linky na èíslo 
159.

Najèastejšie sme riešili:
- Požívanie alkoholických nápojov maloletými a mladistvými oso-

bami. Tomuto negatívnemu javu sa snažíme predchádza� preven-
tívnymi kontrolami v prevádzkach v meste.

- Dopravné priestupky, väèšinou zákaz zastavenia a jazda v proti-
smere.

- Šarvátky a ruvaèky a to hlavne cez víkend v noèných hodinách.
- Rušenie noèného pokoja podnapitými osobami.
- Parkovanie motorových vozidiel na tráve.
- Zneèis�ovanie verejného priestranstva.
- Porušovanie Všeobecne záväzných nariadení mesta.
- Poškodzovanie majetku obèanov a majetku mesta.

Všetky priestupky riešime slovným dohovorom alebo v bloko-
vom konaní. Blokové pokuty sú ude¾ované v krajných prípadoch, 
pretože v prvom rade ide o ponauèenie a nápravu do budúcnosti.

Priestupky Blokové pokuty pokarhania
- pod¾a VZN 15 48
- pod¾a Zákona è. 372/1990
o priestupkoch 7 25
- pod¾a Zákona è. 8/2009 
o cestnej premávke 109 324
Celkom 131 397

Venovali sme sa aj prevencii u detí a to formou besied v Mater-
ských školách na uliciach Obrancov mieru a Mudrochova. De�om 
sme na záver rozdali reflexné prvky na ruku a pouèili sme ich, aké 
je dôležité, aby boli na ceste po zotmení vidite¾né.

Na záver, v mene celého kolektívu mestskej polície, prajem 
všetkým obyvate¾om ve¾a zdravia a úspechov v roku 2010.

npor. Marcel Urban,
zástupca náèelníka MsP

MESTSKÁ POLÍCIA V ROKU 2009 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LIPOVÁ 2, RAJEC

vykoná v zmysle § 2 ods. 3 VZN è. 5/2009

ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKA

Termín: 
22. 1. 2010 (piatok) 14.00 – 18.00 hod.
23. 1. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 hod.

Miesto:
Základná škola, trieda 4.A

Zápisu sa zúèastnia všetky deti narodené v èase           
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004, ako aj deti, ktorým bola

v uplynulom školskom roku odložená školská dochádzka.

Na zápis sa dostaví zapisované die�a v sprievode aspoò 
jedného rodièa alebo zákonného zástupcu, ktorý si so 
sebou prinesie obèiansky preukaz a rodný list die�a�a.

PaedDr. Marian Paprskár,
riadite¾ školy

inzercia
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V máji 2003 v mestách Rajec, Rajecké Teplice a Epe sa zástupco-
via miest a mestských zastupite¾stiev dohodli na oficiálnej spolu-
práci uzatvorenej medzi primátormi – Ing. Jánom Rybárikom, 
RNDr. Petrom Dobešom a Leom Elandom.Už nieko¾ko rokov pretrváva medzinárodná spolupráca medzi 

Oficiálna dohoda o spolupráci medzi mestami bola podpísaná mestami Rajec, Rajecké Teplice a holandským mestom Epe.
8. 7. 2004 v Rajci a Rajeckých Tepliciach a 18. 6. 2004 v Epe na Zaèiatok spolupráce sa datuje do roku 1993, keï vznikol Do-
dobu 5 rokov. Kontakt medzi zúèastnenými stranami bol a je reali-mov vïaky v Rajci a skúsenosti s prestárlymi a handicapovanými 
zovaný prostredníctvom zástupcov výboru pre medzinárodnú spo-obèanmi, ktorých Domov vïaky mohol prija� boli iba v plienkach.
luprácu v Rajci, Rajeckých Tepliciach a Epe v Holandsku. To bolo 
nieko¾ko základných údajov z histórie.

V súèasnosti spolupráca pokraèuje naïalej i keï v iných oblas-
tiach, a to v oblasti školstva, kultúry, cestovného ruchu a životného 
prostredia. 

A tak sme v dòoch 19. až 21. novembra privítali èlenov medzi-
národného výboru a mestského zastupite¾stva na rokovaní o ïalšej 
spolupráci medzi mestami. Primátor Rajeckých Teplíc P. Dobeš 
privítal delegáciu vo štvrtok na pôde Mestského úradu v Rajeckých 
Tepliciach. 

V piatok bolo oficiálne rokovanie na Mestskom úrade v Rajci 
za prítomnosti primátorov aj èlenov medzinárodného výboru o po-
kraèovaní spolupráce medzi mestami. V popoludòajších hodinách 
sme našej návšteve ukázali niektoré zaujímavosti v našom okolí. 
Navštívili sme Múzeum v Èièmanoch, Betlehem v Rajeckej Lesnej 
a veèer mohli relaxova� v kúpe¾och v Rajeckých Tepliciach. Pomoc ponúkli dobrovo¾níci zo združenia WOK z Holandska – 

S rokovaním aj návštevou boli ve¾mi spokojní, èo vyplýva        radami, skúsenos�ami a vzájomnými výmennými návštevami, kde 
z ïakovného listu, ktorý poslali 17. decembra.pracovníci domova vïaky získavali nové vedomosti aj poznatky 

Dúfame, že spolupráca bude i naïalej úspešne pokraèova� ako priamo v praxi.
doteraz.Ïalšia spolupráca medzi mestami prichádzala postupne už       

Mgr. ¼udmila Johanidesová,s konkrétnymi zmluvami o spoluprácu v roku 2000 v Rajci, ïalšie 
predseda medzinárodného výborurokovania o spolupráci sa uskutoènili v roku 2002 v meste Epe.       

(v utorok a vo štvrtok) poskytujú služby hlav- bezpeènosti svojej, ale aj ostatných obyvate-Z poh¾adu policajného zboru možno rok 
ne pre obèanov Rajeckej doliny, èím im šetria ¾ov.2009 v služobnom obvode Obvodného odde-
èas aj finanèné prostriedky, ktoré by museli V roku 2010 prajeme všetkým obèanom lenia Policajného zboru Slovenskej republiky 
vynaloži� v súvislosti s cestou do vzdialenej- hlavne pevné zdravie, spokojný rodinný a Rajec (OO PZ Rajec) hodnoti� pozitívne, na-
šej Žiliny. pracovný život, a taktiež si prajeme, aby sa aj ko¾ko bezpeènostná situácia bola stabilizova-

našou zásluhou mohli v tejto mnohokrát hek-ná. To znamená, že nedošlo k vážnemu naru-
V roku 2010 bude potrebné vo väèšej mie- tickej dobe bezpeène a bez strachu pohybova� šeniu verejného poriadku a taktiež nedošlo    

re zamera� našu èinnos� aj na odha¾ovanie po uliciach.k spáchaniu závažného trestného èinu. 
trestnej èinnosti na úseku Toto konštatovanie umocòuje aj fakt, že 
omamných a psychotrop-vplyvom zhoršenia ekonomickej situácie ob-
ných látok, nako¾ko v ro-èanov v dôsledku celosvetovej hospodárskej 
ku 2009 sa zvýšil poèet krízy došlo k zhoršeniu bezpeènostnej situ-
prípadov tejto trestnej ácie vo všeobecnosti na celom území Sloven-
èinnosti a v súvislosti       skej republiky.
s tým aj zintenzívni� èin-Oproti roku 2008 sa znížila trestná èin-
nos� na úseku prevencie nos� a osobitne treba vyzdvihnú� zníženie 
v spolupráci s pracovník-poètu majetkových trestných èinov hlavne 
mi oddelenia prevencie krádeží vlámaním do rôznych objektov. Poèet 
Krajského riadite¾stva priestupkov ostal na približne rovnakej úrov-
Policajného zboru v Žili-ni ako v roku 2008 prièom sa ale zvýšil podiel 
ne.objasnenosti týchto priestupkov, èi už išlo     

V nadchádzajúcom o priestupky proti majetku, obèianskemu spo-
období èaká policajný lunažívaniu, verejnému poriadku alebo iné 
zbor a samozrejme aj OO priestupky.
PZ Rajec ve¾a úloh, pri-1. augusta 2009 sa podarilo po rôznych 
èom urèite budeme pri dlhodobých problémoch koneène uvies� do 
našej každodennej práci prevádzky biometrické pracovisko vydávania 
v mnohých prípadoch odkázaní aj na pomoc Za všetky prípadné informácie, ktoré po-dokladov (identifikaèné karty, vodièské preu-
obèanov. Preto veríme, že ¾udia budú v rámci môžu objasni� trestnú èinnos�, polícia vopred kazy a cestovné doklady). Pracovníci oddele-
svojich možností poskytova� polícií pomoc, ïakuje.nia dokladov Okresného riadite¾stva Poli-
èím sa aj oni budú podie¾a� na zlepšení cajného zboru v Žiline dvakrát do týždòa      

NÁVŠTEVA Z HOLANDSKANÁVŠTEVA Z HOLANDSKA

V RAJCI SA ROZMOHLI OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÉ LÁTKYV RAJCI SA ROZMOHLI OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY

Foto: archív MsÚ 

Foto: archív ZŠ, Lipová

kpt. Mgr. Jozef Sedliak, riadite¾ OO PZ Rajec
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Nemohol chýba� rodièovský tanec a samozrejme vyhodnotenie 
najlepších taneèníkov. 

Aj keï niektorých zo zaèiatku premáhala tréma, všetci to zvlá-
dli  na jednotku. Po oficiálnej èasti sa všetci výborne zabávali.

December je už od pradávna naplnený množstvom akcií, ktoré nás Absolventi si môžu by� istí, že ich teraz pri spoloèenských 
naladia na vianoèné obdobie. udalostiach nezaskoèí takmer nijaký tanec. Veï vedie� tancova� 

patrí k základom spoloèenského správania.Mestské kultúrne stredisko Rajec, aj v tomto roku, pripravilo nieko¾ko 
akcií, ktoré nám spríjemnili èakanie na VIANOCE.

ZivY 
Betlehem
Aj v tomto roku sa dva dni 

pred Vianocami predstavili 
deti z Èili divadla pri MsKS a 
mladí ochotníci s predstave-
ním Živý Betlehem.

Príbeh zvestovania, naro-
denia Ježiša Krista až po prí-
chod Troch krá¾ov prilákal 
poèas celého dòa okolo tisíc 
¾udí. 

Pä� hraných predstavení 
bolo dotvorených živými Zaèiatok decembra neodmyslite¾ne patrí de�om, kedy im nosí 
oveèkami, ktoré mali neoby-Mikuláš darèeky. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. V piatok      
èajný úspech nielen medzi de�mi.4. decembra navštívil mesto Rajec Mikuláš spolu s anjelom.

Už tradiène sa mu predstavili deti zo všetkých škôl v Rajci so 
svojim programom, ktorým potešili nielen jeho, ale aj preplnené 
námestie, veï sa tu stretlo takmer 800 ¾udí.

Po programe Mikuláš spolu s de�mi rozsvietil na námestí 
stromèek a prišla chví¾a, na ktorú èakali takmer všetci – rozdanie 
sladkých darèekov. Keïže bolo darèekov, ale aj detí neúrekom 
darèeky pomohli Mikulášovi rozda� jeho štyria pomocníci.

Návštevníci a obyvatelia Rajca si mohli kúpi� nejakú drobnos� 
na vianoèných trhoch v radnici – domáce vianoèné oblátky, medov-
níèky èi výrobky žiakov ZUŠ v Rajci..., ale aj neodmyslite¾ný 
punè, samozrejme pre deti aj v nealkoholickej verzii.

SILVESTER
Najveselší deò v roku – Silvester, aj napriek hmle a mrholeniu 

prilákal na námestie nieko¾ko stoviek ¾udí. Príhovor primátora a 
prekrásny ohòostroj privítal prvé minúty nového roka 2010. 

Diskotéka doplnená úžasnou laserovou šou trvala do skorých 
ranných hodín. Nemohlo chýba� ani varené vínko, ktoré každoroè-
ne venuje Mesto Rajec obyvate¾om Rajca ako novoroèný prípitok .

4. decembra nerozdával darèeky len Mikuláš. V kultúrnom do-
me sa uskutoènilo slávnostné ukonèenie kurzu spoloèenských tan-
cov – Venèek.

Absolventi kurzu sa predstavili svojim rodièom a blízkym s pro-
gramom, kde ukázali, èo všetko sa dokázali nauèi� v kurze tanca za 
dva mesiace.

VIANOCE V RAJCIVIANOCE V RAJCI

MIKULÁŠMIKULÁŠ

VENCEK

Šzá

Mestské kultúrne stredisko Rajec ïakuje všetkým svojim 
sponzorom za pochopenie a pomoc.

Bez láskavého sponzorského príspevku, èi už materiálneho 
alebo finanèného, by nemohli tieto krásne podujatia vzniknú�.

Foto: Šzá

Foto: Šzá

Foto: E. Pekná

Foto: E. Pekná



skôr o osobný jednorazový konflikt a navyše 
zamestnávate¾ riešil celú záležitos� ústne, èo 
je v rozpore so zákonnými požiadavkami pre 
platné podanie výpovede ako aj okamžité 
skonèenie pracovného pomeru, za týchto Podotýkam však, že ani pri splnení všet-Dobrý deò, pracujem ako robotník u sú-
okolností tvrdím, že váš pracovný pomer na-kých vyššie uvedených podmienok, pracovný kromníka na zmluvu na dobu neurèitú. So 
ïalej trvá. Domnievam sa, že váš zamestná-pomer nekonèí okamžite, t.j. „na hodinu“. Od zamestnávate¾om som sa v nieèom nepoho-
vate¾ bol zrejme ovplyvnený praxou prezen-prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujú-dol a ten na mòa zreval, že ma do hodiny vy-
tovanou v amerických filmoch alebo seriá-ceho po doruèení výpovede totiž zaèína ply-hadzuje a už sa nemám vraca�. Keï som pri-
loch. Neuvedomil si, že v Slovenskej republi-nú� výpovedná doba, ktorá je najmenej 2 me-šiel na druhý deò do práce, na pracovisko 
ke sa právna úprava týkajúca sa pracovno-siace a v prípade, ak ste u zamestnávate¾a 

ma nepustil. Švagriná hovorila, že výpoveï 
právnych vz�ahov znaène líši. Pre jednoznaè-odpracovali aspoò 5 rokov – minimálne 3 me-

mi takto nemohol da� a som uòho naïalej né stanovisko by som však samozrejme potre-siace. Výpovedná doba skonèí až uplynutím 
zamestnaný. Ako to je, èo mám robi�? boval pozna� všetky skutkové okolnosti váš-posledného dòa príslušného kalendárneho 

Jozef. M. ho prípadu.mesiaca. Poèas tohto obdobia teda pracovný 
Ako zamestnanec, by ste si za týchto okol-pomer normálne trvá.Hneï na úvod chcem podotknú�, že náš 

ností (nako¾ko je dôvodný predpoklad, že Zákon ïalej pozná aj takzvané okamžité zákonodarca nenecháva skonèenie pracov-
pracovný pomer naïalej trvá) mohli uplatni� skonèenie pracovného pomeru, to je však ného pomeru na ¾ubovôli zamestnávate¾a, tak 
u zamestnávate¾a (a v prípade neúspechu aj možné použi� iba výnimoène, a to iba vtedy, ako to je napríklad v právnom poriadku USA, 
súdnou cestou) nevyplatenú mzdu. Ïalej by ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený kde na prepustenie „do hodiny“ staèí, ak po-
som vám radil platne so zamestnávate¾om pre úmyselný trestný èin, alebo porušil pra-vedzme zamestnanec prestal by� svojmu za-
pracovný pomer ukonèi� èi už okamžitým covnú disciplínu. Vo vašom prípade by pri-mestnávate¾ovi v ten deò sympatický. Takáto 
skonèením pracovného pomeru z vašej strany chádzalo do úvahy práve závažné porušenie právna úprava vnáša do pracovnoprávnych 
(z dôvodu nevyplatenia mzdy, pri ktorom pracovnej disciplíny. Pod týmto termínom sa vz�ahov ve¾kú neistotu, èo by v našich pod-
vzniká zamestnancovi aj nárok na náhradu myslí také porušenie pracovnej disciplíny, mienkach bolo najmä pre zamestnanca so-
mzdy v sume svojho priemerného mesaèného ktoré musí dosahova� intenzitu porušenia ciálne �ažko únosné.
zárobku za výpovednú dobu dvoch mesia-pracovných povinností závažným spôsobom. Náš zákonodarca preto vymedzil v Zá-
cov), dohodou alebo výpoveïou z vašej stra-V praxi za porušenie pracovnej disciplíny konníku práce dôvody, za ktorých je možné 
ny tak, aby sa celá záležitos� aj po právnej závažným spôsobom možno považova� napr. výpoveï zamestnancovi poda� s tým, že kon-
stránke usporiadala.opakovanú neospravedlnenú neprítomnos�    krétny dôvod prepustenia musí by� vo výpo-

Mgr. Lukáš Bútorav práci, napadnutie nadriadeného alebo spo-vedi jasne a nezamenite¾ne oznaèený. Písom-
advokátsky koncipientluzamestnanca a pod. Prípadne také konanie, nú výpoveï je pre jej úèinnos� potrebné 

ktoré je ako závažné porušenie pracovnej dis-zamestnancovi doruèi�. Pokia¾ by zamestná-
ciplíny oznaèené v pracovnom poriadku za-vate¾ tieto podmienky nesplnil, ide o výpo-
mestnávate¾a. Zamestnávate¾ však môže veï neplatnú a nemá žiadne právne úèinky.
okamžite skonèi� pracovný pomer iba v leho-Vo vašom prípade, pod¾a okolností, ktoré 
te dvoch mesiacov odo dòa, keï sa o dôvode ste popísali, by do úvahy pripadal výpovedný 
na okamžité skonèenie dozvedel, musí tak dôvod pod¾a § 63 písm. d) bod 4. Zákonníka 
urobi� písomne a musí v òom skutkovo vyme-práce, t.j. neuspokojivé plnenie pracovných 
dzi� jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné úloh. Podmienkou na podanie výpovede        
zameni� s iným dôvodom, a napokon ho musí z tohto dôvodu však je, aby vás zamestnáva-
v ustanovenej lehote doruèi� druhému úèast-te¾ v posledných šiestich mesiacoch písomne 
níkovi, inak je neplatné. Navyše uvedený dô-vyzval na odstránenie nedostatkov ako aj sku-
vod sa nesmie dodatoène meni�.toènos�, že ste ich v primeranom èase neod-

Nako¾ko z vášho listu usudzujem, že išlo stránili.
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VÝPOVEÏ ZO ZAMESTNANIA

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
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STK Rajec B muži - 6. liga, po 9. kole

Por. muž.                             stret.       V R P         Zápasy    Body
STK Rajec A muži - 3. liga, po 9. kole   1. Trnové B 9 7 2 0 107:55 25

  2. Stará Bystrica B 9 8 0 1 112:50 25Por. muž.                             stret.      V  R P        Zápasy    Body
  3. Višòové D 9 7 0 2   96:66 23  1. Kysucké Nové Mesto A 9 9 0 0 121:41 27
  4. Èadca F 9 6 1 2   95:67 22  2. Rabèa A 9 8 0 1 106:61 25
  5. Teplièka nad Váhom C 9 4 2 3   90:72 19  3. Rajec A 9 7 0 2 104:58 23
  6. Bytèa C 9 4 1 4   87:75 18  4. Ružomberok SCP A 9 5 1 3   83:79 20
  7. Nedzedza A 9 4 0 5   76:86 17  5. Žilina C 9 4 1 4   84:78 18
  8. Rajec B 9 3 1 5   72:90 16  6. Valèa A 9 3 3 3   82:80 18
  9. Žilina G 9 3 1 5   67:95 16  7. Liptovské Sliaèe A 9 4 1 4   77:85 18
10. Streèno B 9 3 0 6   64:98 15  8. Zákopèie A 9 4 0 5   75:87 17
11. Žilina H 9 1 0 8   53:109 11  9. Krušetnica A 9 2 2 5   76:86 15
12. Èadca G 9 0 0 9   53:109   910. Èernová A 9 1 2 6   59:103 13

11. Martin Medokýš A 9 1 1 7   55:107 12
12. Vrútky B 9 0 1 8   55:107 10

STOLNOTENISOVÝ KLUB

Jozef Smieško
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Vianoce sú považované za sviatky lásky, radosti a èas stretá-
vania sa s blízkymi ¾uïmi, rodinou. Sú však ¾udia, pre ktorých sú 
Vianoce smutným èasom. Buï nemajú nikoho, s kým by sviatky 
mohli oslávi� alebo z rôznych príèin nemôžu by� s tými, ktorých Vïaka grantovému projektu Darujte Vianoce z Nadácie Oran-
majú radi. ge mohli dobrí ¾udia z OZ Biela studòa spríjemni� predvianoèný 

èas mamièkám a de�om z Áno pre život. Spolu s dobrovo¾níkmi si 
oddýchli a zasmiali sa pri rozprávke Doba ¾adová v žilinskom kine 
a spoloène strávili príjemné chvíle pri malom vianoènom posedení.

Nadácia Orange podporila v programe Darujte Vianoce aj pro-
jekt našej organizácie s názvom Núdzni pomáhajú núdznejším.      
V tomto roku sme sa podelili o príspevok s rodinou z rajeckého 
regiónu, ktorá je ohrozená sociálnym vylúèením. Ide o rodinu s pia-
timi de�mi, matka je na materskej dovolenke, otec je nezamest-
naný. Kúpou elektrospotrebièa sme chceli rodièom pomôc� ¾ahšie 
zvláda� nároènú starostlivos� o celú rodinu. Zároveò im ženy z do-
mova G. B. Mollovej napiekli vianoèné koláèiky a nakúpili sme im 
potraviny na štedrú veèeru. Aj takto môžu núdzni pomôc� ešte 
núdznejším.

S pomocou Nadácie Orange a OZ Biela studòa mohli matky a 
deti z Áno pre život a aj ïalšia rodina zaži� pocit, že niekomu na 
nich záleží a že Vianoce sú Vianocami aj pre nich.

Terézia Podolanová, koordinátorka Komunitného centra

ani vodou. Na Slovensku je zaregistrova-
ných 376 HIV pozitívnych pacientov. Na 
AIDS ochorelo 51 obèanov Slovenska a 33 
zomrelo.zovaná nenávratnou nedostatoènos�ou Na svetový deò 

Kampane Èervené stužky sa zúèastnilo bunkovej imunity, ktorá sa okrem zmien na boja proti AIDS, 1. de-
92 stredných škôl. Našou túžbou je, aby koži prejavuje smrte¾ne sa konèiacimi bak-cembra, vyvrcholil 

kampane kampaò nebola iba našou, ale aj vašou tériovými, vírusovými a mykotickými in-tretí roèník 
Èervené stužky kampaòou, aby to bola naša spoloèná kam-fekciami p¾úc, centrálnej nervovej sústavy, . Jej or-

paò mladých a pre mladých ¾udí.tráviacich a nervových ústrojov. Nákaza sa ganizátorom je Gym-
šíri epidemicky a je názium sv. Františka  
zapríèinená vírusom v Žiline vïaka projek-

Zdravie v školách ¾udského imunodefi-tu  
citu HIV. Hostite¾-podporovanému MŠ 
skými bunkami víru-SR a KŠÚ v Žiline. Kampaò Èervené stuž-
su sú predovšetkým ky sa uskutoèòuje pod záštitou primátora 
T lymfocyty (biele mesta Žiliny Ivana Harmana.
krvinky). Zaèiatoèné V rámci tretieho roèníka kampane Èer-
štádium choroby pri-vené stužky a v rámci Európskeho roku 
pomína chrípkový tvorivosti bola vyhlásená sú�až na tému: 
stav. Neskôr sa vyví-Najtvorivejšia aktivita pre Èervené stužky 
ja  pre t rvávajúce  2009. Sú�až bola urèená pre školy a školské 
ochorenie lymfatic-zariadenia na Slovensku.
kých uzlín, pripája sa Aj študenti Gymnázia na Javorovej ul. 5 
rýchle zníženie teles-sa už po tretíkrát zapojili do sú�aže. V rámci 
nej hmotnosti, únava, nej sme zrealizovali výtvarnú sú�až, kde 
horúèka, hnaèky, naši študenti vyrábali poh¾adnice s temati-

Odkaz Nomsy z Centra pre zomierajú-noèné potenie a ochorenie sliznice úst. kou boja proti AIDS. Poh¾adnice vyhoto-
cich na AIDSZnižuje sa poèet bielych krviniek a krvných vovali rôznymi technikami ako je kresba 

„Povedz mladým v tvojej krajine, aby sa doštièiek, výrazne sa zvýši sedimentácia a ceruzou, tušom, lavírovaná kresba, ma¾ba 
veèer pozerali na oblohu. Uvidia množstvo nastáva anémia. Toto štádium prechádza akvarel, tempera, pastel, frontáž, koláž, 
hviezd, ktoré sú ve¾mi žiarivé a nádherne úplne rozvinutému klinickému obrazu grafika a grafický dizajn. Okrem toho sme 
ožarujú noc...AIDS. U chorých sa prejavujú infekcie ko-sa zúèastnili fotografickej sú�aže, kde foto-

To sú oèi detí Afriky, ktoré umreli na že, vnútorných orgánov, èasto sa vyskytujú grafie zachytávali priebeh kampane na na-
AIDS, to sú oèi mladých plných nádejí na zhubné nádory. Poznáme dve formy HIV.šej škole. Na škole kampaò prebiehala celý 
lepší život, nadaných a schopných Afrièa-HIV  – vyskytuje sa na celom svete a november. Študenti nosili èervené stužky, 1

nov, ktorí sa nepodelia so svojimi darmi, urobili skrinku poukazujúcu na hrozbu HIV  – vyskytuje sa najmä v západnej Afri-2

lebo sú màtvi. To sú oèi, ktoré vám žiaria a AIDS, rozdávali propagaèný materiál. Na ke. Obidva typy pôsobia podobne.
vyzývajú vás k zmene, aby ste žiarili na Ze-hodinách biológie si pozerali film AIDS – Cesty prenosu sú rôzne  sexuálna, krvná 
mi... To sú oèi, ktoré krièia: NIE VIAC syndróm získanej imunitnej nedostatoè- a z matky na novorodenca. HIV sa neprená-
AIDS!“nosti, kde sa dozvedeli, že je to posledné ša bežným kontaktom s infikovaným èlo-

štádium HIV nákazy, choroba charakteri- vekom, uštipnutím hmyzom, vzduchom, 

VIANOCE DAROVALI VŠETKÝM 

Foto: archív APŽ

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDSSVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

Mgr. Estera Uhláriková,
Gymnázium, Javorová 5, Rajec 

Foto: archív gymnázia
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65 rokov
80 rokov

Mgr. Alojzia Kròanová
Magdaléna Polaczyková

Eleonóra Šefarová
František Ševèík 86 rokov

Mgr. Anna Žideková Mária Fusková

70 rokov 87 rokov
Pavlína Dudíková Mária Slaboòová
Emília Vanáková

96 rokov
75 rokov Mária Škrábiková

Ján Chodelka

Jubilanti január 2010Jubilanti január 2010

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Zosobášili sa 

OPRAVA
V minulom èísle sme uverejnili nesprávne 
priezvisko ženícha. Uverejòujeme opravu 

a za chybu sa ospravedlòujeme. Zosobášili sa:
Tomáš Ïurec a Katarína Moravcová

Zosobášili sa 

Opustili nás

Mária Greènárová 1936 – 17. 12. 2009 

Opustili nás

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

V Klube dôchodcov – dennom centre sa 
konala 25. novembra Katarínska zábava 
spojená s príchodom Mikuláša. 

Najskôr prítomných privítal predseda 
klubu Štefan Pecho. S kultúrnym programom 
sa predstavili deti zo ZŠ Lipová pod vedením 
uè. J. Paulinyovej. Nasledoval slávnostný 
prípitok a prítomných èakala chutná veèera. 

Neskôr medzi prítomných zavítal Miku-
láš. Prihovoril sa prítomným a každého obda-
roval balíèkom sladkostí. Nasledovala zába-
va. Do tanca hrala hudobná skupina Kvanto.

17. decembra sa uskutoènilo posedenie 
pri stromèeku. Programom spestrili posede-
nie deti zo ZCŠ a deti zo ZUŠ. Všetci si pri 
kávièke pospomínali na vianoèné zvyky a 
tradície. V závere posedenia si èlenovia spo-
loène zaspievali nádhernú vianoènú pieseò 
Tichá noc. Nálada bola vynikajúca.

A. Brezániová

60 rokov od úmrtia

ThDr. Andrej ŠKRÁBIK

*13. 5. 1882 Rajec – † 8. 1. 1950 Ban. Bystrica
rím.-katolícky knaz, biskup, spisovatel’

Študoval na gymnáziu v Žiline a Nitre. 
Teológiu na univerzite v Budapešti. Za kòaza 
ho vysvätili v roku 1904.

Pôsobil ako kòaz v nitrianskej diecéze.   
V roku 1905 sa stal aktuárom biskupskej kan-
celárie v Nitre. O rok neskôr zaèal pôsobi� 
ako biskupský ceremoniár u pomocného bis-
kupa Viliama Battháynyho, od roku 1921      
u biskupa Dr. Karola Kme�ku. Od roku 1917 
pôsobil ako profesor fundamentálnej teoló-
gie. V roku 1935 bol vymenovaný za generál- Ve¾a aktivít vyvíjal proti „riešeniu židov-
neho vikára. skej otázky“, arizácii majetku a deportáciám 

Keïže banskobystrický sídelný biskup židov zo Slovenska. Škrábik vo svojich inter-
M. Bláha bol dlhodobo chorý, pápež Pius XII. venciách v prospech židov využíval aj skutoè-
ho v júni 1941 vymenoval za pomocného nos�, že mal zo všetkých biskupov osobne 
biskupa s právom nástupníctva. Ešte do konca najbližšie k prezidentovi Tisovi.
roka 1941 Škrábik preniesol sídlo biskupstva Pre novú moc a najmä Komunistickú stra-
zo Svätého Kríža nad Hronom (dnešný Žiar nu na Slovensku bol nepohodlný aj pre svoje 
nad Hronom) do Banskej Bystrice. Po Blaho- povojnové aktivity. Snažili sa ho zbavi� tým, 
vej smrti sa v auguste 1943 stal banskobys- že ho postavia pred súd alebo ho odvolajú      
trickým sídelným biskupom. z biskupskej funkcie. To sa im nepodarilo le-

Vo svojom kòazskom pôsobení sa sústre- bo Vatikán sa rozhodol „nesiaha� na bisku-
dil na rozsiahle misijné dielo. Stal sa dlhodo- pov“. Protestoval aj proti nanútenému dosa-
bým predsedom Diela šírenia viery na Slo- deniu tzv. vládneho zmocnenca do biskupské-
vensku a riadite¾om viacerých náboženských ho úradu. Ten tvrdo „dohliadal“ na biskupa a 
základní. netajil sa svojou nevraživos�ou ku Škrábiko-

V roku 1923 vydal prácu Ján Hus vo sve- vi. Po jeho smrti dosadila na stolec „svojho 
tle pravdy. V roku 1925 vydal, pod pseudony- èloveka“ a zaèal sa totálny boj ateistického 
mom Rajecký, prácu Èervené Slovensko, kde režimu proti cirkvi a jej predstavite¾om na 
vyjadril svoj nesúhlas s prenikaním myšlien- Slovensku.
ky komunizmu na Slovensko. Keï sa komu- ThDr. Škrábik zomrel 8. januára 1950 a je 
nisti dostali k moci stal sa pre nich nežiaducou pochovaný na cintoríne v Banskej Bystrici. 
osobnos�ou. Spolok sv. Vojtecha v roku 1940 Na kostole sv. Ladislava je nainštalovaná 
vydal aj jeho dielo Misijným svetom. pamätná doska na jeho poèes�. Od roku 1994 

Škrábik bol èinorodým spisovate¾om, pri- je na jeho pamiatku pomenované aj námestie 
spieval do mnohých náboženských èasopisov. pri kostole.

ThDr. Andrej ŠKRÁBIK

SPOMIENKA NA RODÁKASPOMIENKA NA RODÁKA

Spracovala Šzá

Foto: archív MsKS 

V KLUBE DÔCHODCOV TO ŽILO

Foto: archív KD
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Viedeò je krásne historické mesto, ktoré 
je v èase adventných dní nádherne, až roz-
právkovo vyzdobené. Všade navôkol žiaria 
tisíce farebných svetielok a rozlieha sa vô-
òa medovníèkov, rôznych maškàt a vianoè-
ného punèu. Ani my, žiaci Gymnázia na Ja-
vorovej ul., sme si nenechali ujs� túto 
krásu. 

14. decembra sme, plní oèakávania, na-
sadli do autobusu – smer Viedeò. Strávili 
sme v tomto meste viac ako 8 hodín, ale 
urèite to stálo zato. 

Predvianoèná atmosféra vo Viedni je 
skutoène fascinujúca. Sprievodkyòa nám 
porozprávala o histórii mesta, prièom sme 
prešli takmer celé jeho historické centrum. 
Skonèili sme až pred radnicou, pred ktorou 
stál obrovský adventný veniec. Potom sme 
sa rozpàchli k stánkom s lákavou èokolá-
dou, punèom a všakovakými dobrotami na 
vianoèných trhoch.

Domov sme prišli síce unavení, ale        
s príjemným pocitom v srdci, že sme videli 
zázraènú krajinu plnú vianoèných prekva-
pení. V dušiach sa nám rozhostil pokoj a 
harmónia, ktorými dýchala celá predvia-
noèná Viedeò.

A VIANOCE už mohli pokojne prís�...
Žiaci 2. roèníka

Gymnázium, Javorová 5, Rajec

Za prežitie všetkých krásnych chví¾ je potrebné poïakova� celé-
mu kolektívu MŠ a de�om, ktoré sa zapájali do prípravy vianoènej výz-
doby a trpezlivo nacvièovali program vianoèných besiedok. Vïaka 
patrí aj základnej cirkevnej škole, ktorá nám už po nieko¾kýkrát ponú-
kla svojho nádherného Mikuláša. A aj vïaka pozvaniu Mestského 
kultúrneho strediska Rajec mohli deti z 3. a 4. triedy Mikulášovi a 
prítomným divákom zatancova� tanec o snehuliakovi a Vianociach. 

Vïaka príspevku všetkých rodièov a ochote èlenov RZ sa podarilo 
pre deti pripravi� bohatú mikulášsku nádiel-
ku. Aj tento rok sme si v MŠ opä� vypoèuli 
vianoèné melódie na koncerte violonèelis-
tov, s ktorými prišla medzi nás zo ZUŠ uè. 
O¾ga Pažická. V remeselnej dielni MsKS 
naši najstarší – predškoláci zdobili po prvý-
krát medovníèky. Túto skúsenos� využili aj 
na školskej akcii pre rodièov a deti Zdobenie Presvedèili sa o tom všetci, ktorí v decembri prišli do Materskej 
medovníèkov, ktorá je medzi rodièmi ve¾mi školy na ul. Obrancov mieru. Záver kalendárneho roka sa aj u nás 
ob¾úbená. Prinesené vlastnoruène upeèené spájal s plánovanou a zodpovednou prípravou uèiteliek a detí na nev-
medovníèky sa menili v rukách detí, mami-šedné prežívanie sviatoèných dní, ktoré nás èakali. 
èiek, oteckov a starých mám na originálne Prostredníctvom priamych citových zážitkov a vlastnej aktivity 
vyzdobené vianoèné medovníèky. Tajomstvo prípravy cukrovej pole-deti spoznávali mnohé ¾udové tradície: èakanie na Mikuláša, peèenie a 
vy a vzorovú ukážku zdobenia ponechávame už nieko¾ko rokov v ši-zdobenie medovníkov, výroba adventného kalendára, zažíhanie svie-
kovných rukách Evy Peknej.èok adventného venca, zdobenie vianoèného stromèeka, spievanie via-

Predvianoènou rozlúèkou boli v MŠ triedne besiedky. Na nich sa noèných kolied, písanie listu pre Ježiška, príprava vianoèného stola.
rodièia aspoò na chví¾u odpútali od zhonu všedných dní a pripomenuli Detské oèi a výraze ich tvárí prezrádzali rôzne emócie – rados�      
si skutoèné èaro Vianoc ukryté vo vianoèných piesòach, básòach, kole-z mikulášskeho balíèka a darèekov pod stromèekom, neistotu a trochu 
dách, scénkach a tanèekoch. Práve tieto prežité chvíle sú pre mnohých strachu pri stretnutí s èertom, prekvapenie zo žiariaceho stromèeka, 
z nás tým najkrajším vianoèným darèekom.vychutnanie si sladkých medovníèkov, spokojnos� s pekne prednese-

ným veršíkom. Jana Kuèeríková, riadite¾ka MŠ Obr. mieru

deò u nás ohlásil sv. Miku-
láš. V každej triede sme 
mu vyzdobili stromèek a 
on za pekné básne a piesne 
deti odmenil balíèkom.

Najstaršie deti si me-
dovníèky, ktoré napiekli 
vyzdobili v MsKS Rajec, 
kde im E. Pekná priblížila 
históriu medovnikárstva a 
tradíciu zdobenia medov-
níkov.

Spolu s rodièmi sme sa stretli v tvorivej S príchodom adventu sa triedy našej 
dielni, kde s de�mi vyrábali vianoèné deko-materskej školy premenili na dielne, v kto-
rácie, ozdoby na stromèek, zdobili medov-rých pracovali usilovní „majstri“. Z jednej 
níèky. Výrobky spolu s výtvarnými práca-triedy sa šírila vôòa medovníkov, v druhej 
mi našich detí si záujemcovia mohli pozrie� deti usilovne vyrábali ozdoby na stromèek, 
na výstave v priestoroch MŠ.v ïalšej vystrihovali anjelikov, snehové 

Deti spolu s uèite¾kami navštívili Slo-vloèky, snehuliakov, aby si s nimi vyzdobili 
venský Betlehem a Ježiškovu poštu v Ra-triedy.
jeckej Lesnej. Návšteva Živého Betlehema Keïže predvianoèné obdobie je èas pl-
na námestí v Rajci bola pre deti neopakova-ný tajomstiev a èarov, rozprávali a èítali 
te¾ným zážitkom.sme si o zvykoch a tradíciách od Ondreja do 

Advent je obdobie, kedy sú aj naši naj-Troch krá¾ov a o ¾uïoch, ktorých mená sú 
menší k sebe milší, oh¾aduplnejší, usilovní spojené s rôznymi legendami – Ondrej, 
a plní oèakávaní z príchodu Ježiška a neo-Barbora, Mikuláš, Lucia, Traja králi.
pakovate¾nej vianoènej atmosféry.Prišiel 4. december, kedy sme všetci 

poslúchali a boli usilovní, pretože sa v tento 

USILOVNÍ 
MAJSTRI

Mária Kamenská, MŠ Mudrochova

Foto: archív MŠ

VEĽA RADOSTI A LÁSKYVEĽA RADOSTI A LÁSKY

PREDVIANOÈNÁ VIEDENPREDVIANOÈNÁ VIEDEN

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ
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Závereèné dni pred vianoènými prázdni-
nami, deti prvého až šiesteho roèníka ZCŠ     
v Rajci, venovali príprave vianoènej besied-
ky. Chystali ju pre svojich najbližších – rodi-
èov i starých rodièov. No nebola to len oby-
èajná besiedka. Básne a piesne zneli nielen    
v slovenèine, ale aj v anglickom jazyku. Preto 
i názov Merry Christmas (Veselé Vianoce).

Takéto kombinované vystupovanie na-
šich žiakov sa uskutoènilo po prvýkrát. Žiaci 
mali možnos� prezentova� získané vedomos-
ti a zruènosti z výuèby anglického jazyka. 
Slovenská báseò sa prelínala s anglickou 
piesòou a divadelnými scénkami. Deti sa pri-
pravovali s nadšením. V príjemnej vianoènej 
atmosfére sa zachvelo srdce každého rodièa.

Celú besiedku sme ukonèili najznámej-
šou vianoènou piesòou – Tichá noc, ku ktorej 
sa svojim spevom pripojili i všetci prítomní. 
So želaním veselých a požehnaných Vianoc 
sme sa v pokoji rozišli do svojich domovov.

Mgr. Jana Barteková

ale aj zábavným vystúpením, v ktorom ukázali Sviatky Božieho 
de�om, ako ¾ahko a hravo sa nauèia poznáva� narodenia sú plné ¾ud-
písmenká spolu so zvieratkami. Zo spoloèné-skej lásky a dobroty, 
ho stretnutia mali ve¾kú rados� všetky deti.sú èasom, keï si vzá-

Škôlkari nelenili a aj oni svojím vystúpe-jomne prajeme všetko 
ním milo prekvapili sv. Mikuláša. Veríme, že  najlepšie. Spolu sa 
s takýmito šikovnými de�mi sa onedlho stret-snažíme prenies� túto 
neme opä�.kúzelnú atmosféru do 

Mgr. Marta Ponechalovánášho každodenného 
života, aby sme vytvo-
rili na zemi jednu ve¾-
kú milujúcu sa rodinu.

A ako sa pripra-
vovali na tento požehnaný èas žiaci ZCŠ? 
Zaèali spoloèným stretnutím s p. kaplánom 
Gerom pri adventnom venci a modlitbe. Vzá-
pätí však nastal deò svätého Mikuláša – tak 
de�mi dlho oèakávaný 
deò. 

Je to deò, kedy sú 
všetky deti ve¾mi ne-
doèkavé a tešia sa na to, 
èo im prinesie. Žiaci 3. a 
4. roèníka ZCŠ sv. J. M. 
Vianneyho v Rajci si pri-
pravili veselé divadielko 
pre všetky deti oboch 
materských škôl v Rajci, 
Ve¾kej Èiernej a základ-
ných škôl v Ïurèinej, 
Konskej a Jasenovom.

Spolu so sv. Mikulá-
šom obdarovali nedoè-
kavých škôlkarov a žia-
kov nielen sladkos�ami, 

ný Thriller od Michaela Jacksona. K najlepším taneèníkom všetkých 
èias samozrejme patrí Ma�o Mojžiš, ktorý svoju úlohu v èiernom 
klobúku zvládol geniálne.

K dobrej zábave nepochybne prispela aj scénka s Editou Papeky a Slová tejto piesne dnes pripomínajú nezabudnute¾ný zážitok. 
jej pomocníkmi Mekym a Fekym. Èíslo sa viedlo v duchu „cica nežer“.20. novembra koneène nastal pre nás „deò D“. Všetci plní 
Poèas taneèných kôl, kedy dostal svoj priestor aj DJ, takmer všetci oèakávania, ale aj obáv, sme sa postupne zaèali schádza�. Ako býva 
rodièia a aj uèitelia doslova okupovali parket.zvykom na našej škole, aj my sme zaèali sv. omšou. Atmosféra by sa 

Našu triednu profesorku I. Babulovú sme prekvapili polnoèným dala doslova krája�. Dievèatá v krásnych šatách, z chlapcov sa zrazu 
súdom. Sudkyòa bola nekompromisná, nakoniec zo súdu vzišlo pod-stali „riadni dospeláci“.
písané prehlásenie o milovanej 8.G triede.Zaèiatok sa nezaobišiel bez menších trapasov, ale nemôžeme by� 

vo všetkom predsa dokonalí J. Moderátori úvod zvládli na výbornú a Po tombole, krájaní torty a kapustnici už niè nebránilo zábave, 
program sa mohol zaèa�. ktorá trvala až do rána. 

Predstavili sme sa ako V skorých ranných hodi-
ve¾ké hviezdy v Šou plnej nách poslední vytrvalci 
hviezd, kde nemohol chý- opustili kultúrny dom, èo 
ba� Ružový panter, Titanic, znamenalo definitívny kon-
Baywatch, George – Krá¾ iec našej stužkovej.
džungle èi Hriešny tanec. Na záver by som sa za 
Po skvelom úvode, ktorý celý kolektív chcela poïa-
zožal úspech, prišla na scé- kova� riadite¾ovi školy, 
nu kapela v podaní našich triednej profesorke, p. ka-
spolužiakov – Ma�o Jaššo, plánovi i celému pedagogic-
Mišo Miškovský a Ma�o kému zboru, ktorí nás na 
Mojžiš. Pod pódiom nechý- stužkovej podporili svojou 
bali dievèatá, verné fanúšiè- úèas�ou.
ky. M. Rosinèinová, 8.G

Ïalšie èíslo bolo taneè- Foto: archív GAŠ
né, náš spoloène nacvièova-

Obdobie adventu so žiakmi Základnej cirkevnej školy v Rajci

VESELÉ DIVADIELKO PRE DETIVESELÉ DIVADIELKO PRE DETI

Už v januári ste, milí škôlkari, srdeène 
pozvaní navštívi� našu ZCŠ. Ak sa vám bude 
v našej škole páèi�, budeme radi, ak sa 
spolu s vašimi rodièmi prídete zapísa� do   
1. roèníka. Termín zápisu je stanovený na 
22. a 23. januára 2010.

Foto: archív ZCŠ

VESELÉ MERRY CHRISTMAS

Foto: archív ZCŠ

NAVŽDY SA ZACHOVÁ V PAMÄTI STUŽKOVÁ...
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VESELO
     I VÁŽNE
          O KNIHÁCH 

Výstavná sieò Radnice v Rajci

13. január - 9. február 201013. január - 9. február 2010
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MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC 

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

ní jazykári (uè. Rojík, Gáperová, Tordová) ju pekne poprosili, aby 
skracovala svoje prednášky, že predsa sme len deti a nie nemeckí turis-
ti, ale ona to akosi ignorovala a obèas aj my ju.

Až sme sa nakoniec dostali do Viedne. Našou prvou zástavkou bo-Ešte zaèiatkom novembra nám naši uèitelia – jazykári „nená-
lo obchodné centrum Huma, to sme síce v pláne nemali, ale vôbec nám padne“ podstrèili ponuku na výlet do vianoènej Viedne. Výlet mal by� 
to nevadilo. Takže na úvod zaèala nákupná horúèka.urèený pre žiakov 8. a 9. roèníkov. 

Ïalšou už plánovanou zastávkou bolo obrovské Technické múze-A tak sme vo štvrtok 17. decembra o 05.45 hod. nastúpení èakali na 
um vo Viedni. Tam sme mali dve hodiny rozchod, ale ani tie nám nesta-parkovisku blízko našej školy. Bola zima, ve¾ká zima, snežilo, ale nám 
èili, aby sme ho celé prešli. Bolo tam ve¾a zaujímavých exponátov, ale to nevadilo. Po pätnás�minútovom meškaní autobus nakoniec dorazil a 
nás samozrejme zaujali tie, vydali sme sa na takmer 4-hodinovú cestu do Viedne. 
ktoré sme si mohli sami Samozrejme hneï sme si dali zapnú� film, a to nás na 1,5 hodiny 
vyskúša�. Napríklad štúdio zabavilo. Na naše prekvapenie sme mali aj sprievodkyòu. Najskôr nás 
televíznych novín aj s èítaè-to tešilo, všelièo nám rozprávala, ale keï rozprávala neustále 3 hodiny 

do mikrofónu, už „nám liezla na nervy“. A nielen nám J, aj naši výreè- kou a priamym prenosom, 
rôzne atrakcie, pokusy spo-
jené s fyzikou, ako búdka na 
meranie decibelov atï.

Potom sme sa vybrali na 
prehliadku Viedne. Viedeò 
je krásne historické mesto   
s množstvom prekrásnych 
budov. Presunuli sme sa do centra ku kostolu sv. Štefana (Stefansdom), 
kde sme mali hodinový rozchod. Odtia¾ sme sa presunuli na najzná-
mejšie vianoèné trhy pri radnici. Cestou tam nás zaujala bohatá via-
noèná výzdoba mesta, ktorá bola skutoène nádherná. Mnohí z nás niè 
také ešte nevideli a vyvolávala v nás vianoènú atmosféru. 

Ako brána na vianoèné trhy bol obrovský adventný veniec a za ním 
stovky malých stánkov so všelijakými drobnos�ami, cukrovinkami, èi 
typickým vianoèným punèom. V tesnej blízkosti bola radnica, na kto-
rej sa nachádzalo 24 oèíslovaných okien, èo symbolizovalo adventný 
kalendár. Aj napriek tomu, že bolo studené zimné poèasie, domov sme 
išli s krásnymi spomienkami a nezabudnute¾nými zážitkami na 
Viedeò. 

VIEDEN NÁS OÈARILAVIEDEN NÁS OÈARILA

Žiaci ZŠ, Lipová

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ
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Mesto Rajec
Mestské kultúrne
stredisko Rajec

RAJECKÝ

MESTSKÝ PLES
RAJECKÝ

MESTSKÝ PLES
6. február 20106. február 2010
sála kultúrneho domu
začiatok o 19.00 hod.

Predaj vstupeniek:
od 4. 1. 2010 Mestské kultúrne stredisko Rajec

VÁS SRDEÈNE POZÝVAJÚ

Cena vstupenky: 15,00 €  (451,89 Sk)

DETSKÝ 
   KARNEVAL
DETSKÝ 
   KARNEVAL

14. február 201014. február 2010
kultúrnY dom v rajcikultúrnY dom v rajci

nede¾a

Zraz masiek o 14.00 hod.

Nástup masiek
a zaèiatok plesu o 14.30 hod.

4

Mestské kultúrne  stredisko Rajec

p
Vstu  zdarma!

Hlad a smäd zaZeniete v bufete

p 
Vstu zdarma!
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