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V tomto císle si precítate:
Aktuálne informácie z mesta a MsÚ a
b Pozvánky na kultúrne akcie ab Ako sme v Rajci fašiangovali a
b Chrípka útocí ab Putovanie za vznikom cipky a
b Koleda a Uhlárik bronzoví na ME v zimnom triatlone a
b Spolocenská rubrika ab Školy a gymnázia v Rajci a
b
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Od februára prebieha
v budove mestského úradu
rekonštrukcia svietidiel.
V budove mestského
úradu sa sústreïuje viacero úradov aj nájomníkov.
Rozvod elektrickej energie v budove
mestského úradu nespåòal kritéria, èo sa
týka noriem, a žiadny revízny technik nám
nebol schopný urobi revíznu správu.
Keïže chceme predchádza škodám,
mohol by tu vzniknú napr. požiar, tak sme
už minulý rok opravili zásuvkový elektrický obvod a tento rok sme pristúpili k oprave
a rekonštrukcii svetelného obvodu. Vymenia sa všetky rozvody a aj všetky svietidlá.
Je nieèo nové s budovou bývalej Mediky,
mal tu vzniknú penzión a nájomné byty?
Budovu bývalej Mediky vlastní francúzsky majite¾ a vo veci rekonštrukcie sa
nekoná. Bližšie informácie nemáme.
Už takmer rok je avizované vzniknutie
biometrického pracoviska, kde by si
obyvatelia mesta a okolia mohli vybavi
nové vodièské, obèianske preukazy a pasy,
stále toto pracovisko nefunguje.
Biometrické pracovisko v Rajci je
schválené na Krajskom riadite¾stve policajného zboru v Žiline aj na Prezídiu policajného zboru v Bratislave.
Mesto Rajec poskytlo, už vo februári èi
v marci minulého roku, kanceláriu na vytvorenie tohto pracoviska. Kancelária je
vybavená na 95 %, chýba tam len nejaký
komponent, na ktorý èakajú, kým im príde
z Bratislavy. Z tohto dôvodu toto pracovisko stále nepracuje.
V decembrovom mesaèníku Rajèan sme
informovali o obchvate mesta v úseku
K¾aèe – Šuja.

Mesto Rajec v spolupráci so Slovenskou správou ciest (SCC) pripravilo zmluvy o budúcich zmluvách v rámci katastra
mesta Rajec. Už v najbližších dòoch by sa
mali distribuova dotknutým vlastníkom
do domácnosti. V zmluve je návrh kúpnej
ceny. Cena za výkup na základe znaleckého
posudku sa v Rajci pohybuje od 13,28 –
16,60 € (400 – 500,- Sk) za m2, èo je ve¾mi
zaujímavá suma.
Na základe podpísania a zosumarizovania zmlúv o predbežných zmluvách môže
investor – SSC požiada o vydanie stavebného povolenia a zaèa výstavbu.
Týmto by som chcel opätovne vyzva
obèanov, aby boli nápomocní tejto investícii. Nebolo by dobré, aby táto verejnoprospešná investícia stroskotala.
Blížia sa jarné mesiace, èo sa chystá v meste prerába, stava, rekonštruova?
V rámci rozpoètu máme naplánovaných nieko¾ko rekonštrukcii ciest a chodníkov (napr. chodníky na Nádražnej a Sládkovièovej ul.). Budú sa dorába parkovacie
miesta na sídlisku Sever, pri novej bytovke
na Smrekovej ulici sa doasfaltuje roh ulice.
Je naplánované aj preasfaltovanie ulice
Vojtová, doteraz je tam len spevnená cesta.
Mesto má v starej èasti polikliniky
priestory vo vlastníctve, kde ešte neboli
vymenené okná. Zadali sme objednávku na
výmenu týchto okien a potom už budú temer v celej starej èasti polikliniky vymenené okná za plastové.
V januári sme schválili aj 3 319,39 €
(100 000 Sk) na výmenu okien na futbalovom štadióne, kde sa za túto sumu podarí
vymeni zhruba polovica okien za plastové.
Od roku 2006 chýba jeden zubár na poliklinike, podarilo sa už zohna niekoho?
V decembri minulého roku sme podpísali zmluvu s novým atestovaným zubárom, ktorý si už aj prevzal priestory ordinácie.
Toho èasu si vybavuje všetky povolenia, objednal si už techniku aj nové kreslo.

Predpokladáme, že teoreticky v marci –
apríli by mal zubár nastúpi a otvori ambulanciu.
Tento rok je bohatý na snehové zrážky.
Obyvatelia iste oceòujú ako sa udržujú
chodníky a cesty v meste. Kto zabezpeèuje
údržbu?
Už nieko¾ko rokov máme vybudovaný
systém údržby chodníkov a ciest. Mesto zabezpeèuje údržba mechanicky a ruène.
Mechanická údržba sa vykonáva všade
tam, kde je možnos prístupu mechanizácie. Na MsÚ na oddelení výstavby je 24
hodinová pohotovos. Už pri vrstve 2-3 cm
sú povolávané mechanizmy do údržby tak,
aby sme neboli svedkami toho, èo sa deje
v Bratislave, keï tam napadne 10 cm snehu.
Údržbu zabezpeèujeme dvoma traktormi, posýpaèom a UNC-èkom. Keï napadne ve¾a snehu povolávame aj ažkú techniku (ve¾ké nakladaèe) z DOLKAMU, alebo
zo ZIPPU, ktoré nám pomáhajú rozširova
cesty alebo odváža sneh. Tohtoroèná zima
je našastie taká, že sme ich ešte nemuseli
povola.
Èo sa týka ruèného èistenia: povinnosou každého v zmysle VZN je pred svojou
nehnute¾nosou si oèisti chodník. Týmto
by som vyzval všetkých obyvate¾ov, aby
mali na pamäti, že chodníky budú také, ako
si ich budú èisti. Èiže keï si ich neoèistia,
chodníky oèistené nebudú.
Èo sa týka verejných budov, mostov cez
rieku, alebo chodníkov kde nie sú rodinné
domy toto sa snažíme èisti našimi pracovníkmi.
Posledné dva roky používame na posýpanie aj zmes soli a piesku, ktorá má
výhodu, že na jar máme menej problémov
hlavne na hlavných cestách. Mávali sme tu
aj 10-15 cm zadupaného snehu, ktorý z¾adovatel a museli sme ho rôznymi ¾adorezmi likvidova.
Snažíme sa o to, aby bolo ¾adu èo najmenej, aby sa ¾uïom èo najlepšie chodilo
èi už na bicykli alebo pešo.
Za rozhovor ïakuje Šzá

Obchvat mesta Rajec
v úseku K¾aèe – Šuja
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INFORMÁCIA
O ÈASE A MIESTE KONANIA VO¼BY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mesto Rajec
pod¾a § 14 ods. 1 zákona è. 46/199 Z.z. o spôsobe vo¾by prezidenta Slovenskej republiky, o ¾udovom hlasovaní, o jeho
odvolaní a o doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
Vo¾ba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpoloviènú väèšinu platných hlasov
oprávnených volièov, bude sa

druhé kolo vo¾by kona v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
Volebné okrsky – miesto konania vo¾by prezidenta Slovenskej republiky:
Okrsok è. 1 Základná škola, Lipová 2, Rajec
Okrsok è. 2 Materská škola, Obrancov mieru 400/51, Rajec
Okrsok è. 3 budova Mestského úradu, Námestie SNP 2/2, Rajec
Okrsok è. 4 Materská škola, Mudrochova 930, Rajec
Príslušný volebný okrsok k miestu bydliska si môžete pozrie na úradnej tabuli mestského úradu alebo na
internetovej stránke mesta www.rajec.sk .

MsÚ
Krásne róby, elegantné úèesy, netradièná výzdoba – to nie je len súèas ve¾kých
plesov ale aj plesu, ktorý poriada mestské
kultúrne stredisko pod záštitou Mesta Rajec
už nieko¾ko rokov.
Tohtoroèný X. roèník mestského plesu
sa konal 14. februára.

MESTO PLESALO UŽ DESIATY KRÁT
sladkým srdieèkom a niektorí aj s tombolovou cenou.
Organizátora môže teši, že to bol
ïalší vydarený roèník mestského
plesu.

Krásne vyzdobená sála bola v znamení
sviatku zamilovaných. Množstvo srdieèok,
svieèok a živých ruží, všetko ladené v zlatobordových tónoch, zútulnili a okrášlili
sálu kultúrneho domu.
Ples otvoril primátor mesta Ing. Ján
Rybárik slávnostným príhovorom a viedenským valèíkom so svojou manželkou.
Foto: K. Kalmová

Foto: K. Kalmová

V rámci programu vystúpila country
taneèná skupina Colorado. Profesionálny
taneèný pár z taneènej školy manželov
Žižkovcov z Považskej Bystrice predviedol
nieko¾ko štandardných a latinsko-amerických tancov.
Bohatá tombola, do ktorej prispeli
sponzori z okolitých podnikov, zlákala
všetkých úèastníkov plesu. Prvou cenou
bol „VÍKEND S MERCEDESOM“, ktorý
venovala firma MOTOR-CAR AC, a.s. autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz,
Chrysler, Jeep a Dodge, Rosinská cesta 5,
Žilina.
Každý, kto prišiel, si mohol zatancova
a zaspieva do sýtosti. Do tanca hrala hudobná skupina Rytmus.
V skorých ranných hodinách všetci
odchádzali s dobrou náladou, dámy so

Foto: K. Kalmová

MsKS chce touto cestou poïakova
všetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom podporili alebo prispeli na túto akciu.
Šzá
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ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA
Chystajte si deti masky,
bude smiech a špás.
Fašiangový karneval
dnes prišiel medzi nás.

Karnevalový deò sa niesol v rytme hudby a spevu. Pri rezkých
tónoch diskotéky sa poriadne vytancovali a vybláznili všetky deti.
Toto vydarené podujatie pripravilo mestské kultúrne stredisko,
ktoré zároveò ïakuje všetkým sponzorom za pomoc pri realizácii.
Šzá

Detský karneval privítali deti s krásnymi maskami a dobrou
náladou 22. februára v Kultúrnom dome v Rajci.
Deti sa prevtelili do vysnívaných rozprávkových postavièiek. Stretli sa tu víly, princezné, èerti,
piráti ale aj motýliky a množstvo rozmanitých
masiek. Rodièia spolu s demi vynaložili ve¾ké
úsilie pri príprave masiek, aby vytvorili vysnívanú masku.
A aký by to bol karneval bez šašov?
Šaška Jaška a šaso Jašo sprevádzali deti
rozprávkovými hrami, súažami a veselým
jašením. Všetky deti si za odmenu odniesli
domov sladký darèek.

Foto: K. Kalmová

POCHOVALI SME BASU
Smútoèný sprievod prešiel od radnice až po tribúnu. Týmto
symbolickým pohrebom sa pod¾a zvyku rozlúèili s fašiangami a
odprevadili basu, symbol hudby, zábavy a veselosti na jej 40 dòový
odpoèinok.
Predstavenie, plné plaèu, smiechu a zábavy, prilákalo na námestie množstvo divákov, ktorí sa výborne zabávali.
Ve¾mi nás potešil záujem o toto fašiangové predstavenie èo nás
zároveò zaviazalo, aby takéto podujatie nebolo posledné.
MsKS v Rajci ïakuje všetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom, èi
už finanène alebo materiálne, podporili toto podujatie.
Eva Pekná
Foto: K. Kalmová

„Posledný fašiang“, ako nazývali ¾udia posledné dni zábavy
od nedele do utorka, boli najveselším obdobím celého roka.
Veselili sa všetci – starí èi mladí. Po tieto dni vyhrávali muzikanti
od rána do rána. Na stoloch nechýbali rôzne pochúky – pálenka,
víno, pivo medovina, huspenina, šišky, pampúchy èi fánky.
Veselá skupina mládencov v maskách s muzikou chodila po
dedine a v každom dome ich obdarovali èi už slaninkou, vajcami,
šiškami a samozrejme páleným.
Rajec a okolie bolo a dodnes stále je bohaté na fašiangové
zvyky, masky a zábavy. V Rajci masky nechodili ale poriadali sa tu
rôzne sprievody remeselníckych cechov a zábavy, ktoré konèili
v utorok o polnoci pochovaním basy.
Mestské kultúrne stredisko v Rajci, obnovilo po rokoch tento
fašiangový zvyk a v spolupráci so ZUŠ v Rajci a mladými ochotníkmi zorganizovalo 24. februára pochovávanie basy.
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PUTOVANIE ZA VZNIKOM CIPKY
Èipka je vzdušná textília s pevným vzorom. Tvoríme ju krútením, prehadzovaním,
prepletaním, uzlovaním alebo šitím.
Vyrába sa ruène alebo strojovo – šitím,
sieovaním, krosienkovaním, vyšívaním,
viazaním, háèkovaním, pletením, palièkovaním. Ob¾úbenos jednotlivých techník sa
menila a pamätáme si, že v urèitom období
ob¾úbenou èipkou bola háèkovaná a pletená èipka. V dnešnej dobe je najrozšírenejšia ruène vyrábaná palièkovaná èipka.
Vznik a vývoj textilných techník je ve¾mi ažké vysledova, keï si uvedomíme,
že textil nie je trvanlivý materiál. Zachováva sa len v urèitých podmienkach, kde boli
neobvyklé konzervaèné podmienky (napr.
egyptský piesok).

Historicky najstaršia je technika tkania, ktorá nie je technika èipková, ale úzko
spolu súvisia.
Technika tkania sa objavila už v neolite
(9. – 4. stor. pred n. l.) v Egypte. Tkanie
prešlo svojim vývojom a zaraïujeme sem
odnože: tkanie doštièkové, zápästkové, cigánske tkanice a tkanie na krosienkach.
Všetky tieto techniky sú predstupòom
èipky.
Bližšie ku èipke má viazanie
strapcov a uzlov.
V dnešnej dobe sa
technika viazania
strapcov nepoužíva, ale naše babièky
si ešte zdoVIAZANIE STRAPCOV
bili šatky, obrusy,
uteráky týmto spôsobom.
V okamihu, keï sa viazanie uzlov oddelilo od tkaniny, vzniká èipka – makramé
(pôvodom arabské slovo) alebo viazaná
èipka. Táto technika je známa aj u nás a bola ve¾mi ob¾úbená v 80-tich rokoch
minulého storoèia.

techník. Ažúry,
prelamovanie,
mriežky, reticcela
(retyèela) predstavujú prechod
k èipke, ktorú poznáme ako – šitá
èipka. Technika,
ŠITÁ ÈIPKA
o ktorej záznamy
nachádzame už v 16. stor., hlavne však bola
ve¾mi rozšírená v 17. a 18. stor.
Rovnaký technologický základ ako je
ažura èi retièela, má
èipka nazývaná
tenerifa. Pochádza
z Južnej Ameriky,
odkia¾ sa dostala do
španielska a rozšírila
sa do ostatných kraTENERIFA
jín Európy.
Predchodcom tkáèskeho stavu bolo zariadenie podobné dnešnému. Bol to tkací
rám, na ktorom sa ruène tkané textílie vyrábajú dodnes.
Tkanina vznikala krížením dvoch osnovných sústav bez útku. Tejto textilnej
technike hovoríme krosienkovanie alebo
pletenie na ráme. Niektoré vzory majú
bližšie k pletenine, iné ku tkanine alebo
k palièkovanej èipke. História sa domnieva, že cez krosienkovanie, tkanie a tvorenie prymiek a tkaníc (na Slovensku pozamentierské práce ) viedla cesta k palièkovej
èipke. Technika, ktorá pracuje s osnovou a
útkom a základom je plátnová väzba. Inak
sa palièkovanie vzïa¾uje tkacej technike
menej, ale napr. u rôznych pôdic i viac.

Viazaná èipka – MAKRAMÉ
Obraz Márie dé Medici
s golierom zo šitej èipky, r. 1610

Svedectvom o poèiatkoch èipky sú
stredoveké a renesanèné ma¾by, písomné
nariadenia (Kremnica – r. 1560, kedy sa
dievèatám zakazovalo palièkova), sakrálne súpisy inventárov v kostoloch, alebo
súpisy vena pri vydaji bohatých dievèat.
TECHNIKY vznikali postupne, navzájom sa prelínali alebo vznikali súbežne na
viacerých miestach. Sú medzi nimi èasové
i územné skoky.
Z h¾adiska technológie – pod¾a spôsobu výroby ich môžeme rozdeli do štyroch
skupín:
1. práca ihlou: šitie, vyšívanie, tenerifa,
šitá èipka
2. kríženie nití: tkanie, tkanice a prymky,
krosienkovanie, palièkovanie
3. uzlovanie: viazanie strapcov, viazanie
uzlov, sieovanie, frivolitky
4. tvorba ôk a oèiek: pletenie, háèkovanie.

K technike viazania uzlov má ve¾mi
blízko sieovanie, založené na jednoduchom a stále rovnakom uzle z jednej nite
s pomocou špeciálnej ihly.
Skupinu uzlovania uzatvára
èipka – frivolitky.
Èipka je robená z jedného uzla
tzv. frivolitkového uzla, ktorý
poznáme z makramé.
FRIVOLITKY
Historicky k najstarším používaným
nástrojom patrí ihla. Kostená ihla s uškom
bola používaná už v paleolite. Používala sa
na zošívanie koží, èiže zhotovovania odevov.
Do tejto skupiny zaraïujeme vyšívanie, technika, na ktorej vyhotovenie je potrebná tkaná textília.
Vyšívanie stálo pri zrode èipkárskych

TKANIE PRYMIEK A TKANÍC

Do poslednej skupiny èipiek patrí èipka
pletená a háèkovaná, ktoré èasto napodobòujú vzory palièkované. Poznáme rôzne
druhy háèkovacích techník ako je napr.:
írske háèkovanie, tuniské háèkovanie, háèkovanie na vidlici alebo flámske háèkovanie. Každý typ má svoje osobitosti v zhotovovaní a rôznos výrazových spôsobov.
(pokraèovanie v ïalšom èísle)
Zdroj – I. Prošková: Ruènì palièkovaná krajka
Spracovala L. Pekariková
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CHRÍPKA ÚTOČÍ
Zdá sa vám, akoby vás prešlo nákladné
auto? Pripadáte si takí zoslabnutí, až sa bojíte, že nedožijete zajtrajšieho rána? Ak
vám v hlave búši stokilový zvon, bolia vás
všetky svaly a horí vám èelo, diagnóza je
jasná. Máte chrípku.
Chrípkový vírus má tri základné druhy
ochorenia (chrípka A, B a C) a má neobmedzenú schopnos meni svoj fenotyp. Ak sa
nakazíte jedným kmeòom, získate imunitu
len voèi danému druhu, akáko¾vek ïalšia
mutácia vás môže opä vráti do postele.
Chrípka je akútne, ažké ochorenie vyskytujúce sa väèšinou v epidémiách poèas
studeného roèného obdobia a prenáša sa
kvapôèkovou infekciou, tzn. kýchaním, kaš¾aním, hovorením, ako aj priamym kontaktom – podávaním rúk a bozkávaním.
Ochorenie zaèína náhle prudkým stúpaním horúèky. Dodatoène sa objavujú ažké
bolesti hlavy a údov, únava, smrkanie, boles v krku, zachrípnutie, kaše¾ a bolesti hrdla. Èasto dochádza k bakteriálnej infekcii
zasiahnutých slizníc. Dôsledkom poškodení slizníc vzniká nebezpeèenstvo bakteriálnych superinfekcií. Následkami sú napr.
zápal p¾úc alebo zápal srdcového svalu.

Jednoznaèná diagnóza je ažká najmä
v poèiatoènom štádiu, pretože symptómy
môžu by podobné symptómom
jednoduchého
ochorenia z prechladnutia. Za
chrípku však hovorí náhly zaèiatok choroby a
ažký celkový
pocit choroby.
Ak už ochoriete na chrípku je
ve¾mi dôležité
aby ste zostali
nieko¾ko dní doma v posteli. Nepreháòajte to s pracovnými
povinnosami a radšej sa dajte vypísa.
Najlepšie je ak sa chorý pokojne lieèi, nako¾ko chrípka je ve¾mi nákazlivá, mali by
ste obmedzi aj návštevy u vás doma. Pri
ochorení je ve¾mi dôležité pi èo najviac
tekutín, najlepšie sú ovocné šavy a èaje.
Nevhodné sú nápoje, ktoré telo odvodòujú
ako alkohol, káva a èierny èaj. Môžete užíva aj protizápalové prostriedky a lieky
proti bolesti, ktoré vám znížia horúèku a
zmiernia bolesti hlavy a svalov. Dôležité je
èasto vetra.
Chrípka postihuje všetky vekové skupiny a zapríèiòuje mierne až ažké ochorenia

a komplikácie, ktoré môžu vies k tisícom
úmrtí vo svete. Vplyv chrípky na spoloènos bol dlho podceòovaný. Dnes si však
uvedomujeme riziko vyplývajúce z komplikácií chrípky, ktoré potom èasto vedú
k úmrtiu postihnutých ¾udí.
Najlepším spôsobom prevencie proti
chrípke je oèkovanie, ktoré by sa malo
prevádza pred zaèiatkom chrípkovej
sezóny od októbra. Oèkova sa odporúèa
každý rok, lebo vírusy rýchlo mutujú.
Oèkovacia látka nemôže vyvola chrípku, ale môžete sa nieko¾ko dní cíti ako
chorý, dokonca môžete ma mierne zvýšenú teplotu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vybudovala centrálny ohlasovací systém, aby mohli ihneï, ako sa objaví
nový vírus, vyvinú novú oèkovaciu látku.
Oèkovacie látky prestavujú zmes, ktorá
je úèinná proti rôznym chrípkovým vírusom.
Oèkovanie sa
odporúèa každému hlavne ¾uïom
nad 60 rokov,
deom a dospelým so zvýšeným
ohrozením zdravia.
Zdroj: internet
Spracovala Šzá

Mestské kultúrne stredisko v Rajci
ďakuje

Márii Porubčanskej – Bárdyovej
za výstavu

Štyri ročné obdobia

OZNAM
Spoloèenstvo vlastníkov domu è. s. 197, Rajec
oznamuje, že dòom
9. 2. 2009 vstúpilo do likvidácie.
Vyzýva týmto verite¾ov spoloènosti, osoby a
orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby písomne prihlásili
svoje poh¾adávky, prípadne iné práva na adresu:
Spoloèenstvo vlastníkov domu è. s. 197
Orgovánová 197/1
015 01 Rajec
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inzercia
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KOLEDA A UHLÁRIK BRONZOVÍ NA ME V ZIMNOM TRIATLONE
Triatlon má tri disciplíny a patrí medzi
fyzicky najnároènejšie športy. Letný triatlon
sa väèšinou absolvuje pri jazerách alebo vodných nádržiach. Zaèína plávaním na 1,5 km,
pokraèuje bicyklom na 40 km a behom na 10
km. Dlhý triatlon – ironman pozostáva z plávania na 3,8 km, cestného bicykla na 180 km a
beží sa klasický maratón 42 195 m. Túto métu
dosiahol v Rajci zatia¾ ako jediný Zdeno
Koleda.
Zimný triatlon, ktorým teraz žijeme a
vždy v januári zaèíname sezónu, ve¾a bežcov
nepriahuje najmä pre svoju nároènos.
Zvládnu behanie v snehu a horský bicykel,
ktorý vás vozí po celej ceste (obèas treba popri bicykli aj beža do kopca) a potom ešte
beh na lyžiach korèuliarskou technikou je naozaj ažké. Každá jedna disciplína si vyžaduje maximum výkonu, sústredenia a samozrejme tréning, za každého poèasia, celú zimu.
Disciplína zimného triatlonu zaèína behom na 8 km, èo nie je tak ve¾a, ale vzh¾adom
k snehovým podmienkam, to robí ove¾a viac.
Nastupuje horský bicykel. Ten kto to na bicykli vie aj na snehu a ¾ade tak získava, pretože
technika je tu úplne iná ako na suchom teréne.
Po bicykli – spravidla 12 km, zabudnete na to
èo bolo doteraz, a obúvate si lyžiarsku bežeckú výstroj a už vás bežky vezú po trati, ale len
vtedy keï sú dobre namazané a vosk na lyžiach si rozumie so snehom a mrazom, skrátka pod¾a aktuálnych snehových podmienok.
Inak môže beh na lyžiach vyèerpa to¾ko síl,
že do cie¾a neprídete, aj keï sa to zdá jednoduché. Bežky sa absolvujú v dåžke 10 km korèuliarskou technikou a ve¾a krát sa práve na
bežkách dá dohna súper, ktorému lyžiarska
disciplína nie je blízka.
Máme za sebou už štyri kolá Zimných
triatlonov a Majstrovstvá Európy v zimnom triatlone, ktoré sa konali v Látkach Mlákach 7. – 8. februára v lyžiarskom stredisku
Prašivá za úèasti 200 pretekárov zo 14 štátov
Európy. Nechýbalo Nórsko, Fínsko, Rakúsko, Taliansko, Rusko, Nemecko... a samozrejme Maratón klub Rajec – SVK (Pavol Uhlárik, Zdeno Koleda, Janka a Barbora Židekové).
Bol to úspešne zvládnutý zimný triatlon
na Európskej úrovni i napriek nepriaznivému
poèasiu a nedostatku snehu.
Tra bola o to nároènejšia o èo boli horšie
podmienky. Bežalo sa 8 km snehom v hore
pomedzi stromy, nasledovalo 12 km na
bicykli (¾ad, voda, blato, sneh) a nakoniec 12
km na bežkách v ažkom teréne, rozmoèenom
snehu, kde stúpanie a najmä zjazd nie každý
zvládol.
Mohli sme obdivova špièku triatlonistov, ktorí sa o týždeò presúvali na Majstrovstvá sveta do Rakúska a porovna si svoje
výkony s nimi.
Hlavná kategória mužov, žien a juniorov
sa konala v sobotu. J. Žideková skonèila na
12. mieste a B. Žideková na 5. mieste v kate-

górii junior. Prvý Slovák v hlavnej kategórii
bol ôsmy, takže excelovali triatlonisti severských krajín. Na druhý deò v nede¾u ako prvá
nastúpila do štafety junioriek Barbora (Žideková, Kadlecová, Pastuchová) a získali pre
Slovensko ZLATÚ MEDAILU. Vo vekových kategóriách štartovalo celkom 79 mužov a žien od 25 rokov.
Výborne bojovali Zdeno Koleda a Pavol
Uhlárik, ktorí vo svojich kategóriách každý obsadil bronzové 3. miesto. Zdeno Koleda
prišiel do cie¾a spomedzi všetkých na
9. mieste ako prvý Slovák.
21. februára – Stará Myjava ZT
Pokraèovalo 2. kolo Slovenského pohára. Snehu pripadlo
dostatoène a tak boli výborné
podmienky na tvrdú ale krásnu
zimnú drinu.
Výsledky:
Z. Koleda – 5. miesto absolútne, P. Uhlárik – 4. miesto v kat.
nad 40 r., J. Žideková - 2. miesto medzi ženami
1. marca – Banská Bystrica – Králiky, 3 kolo Slovenského pohára v ZT, ktoré
sme absolvovali, bolo zo série posledné a tak
sme verili, že v celkovom hodnotení budeme
medzi tými najlepšími. Klub si nakoniec
udržal pozíciu na 1. mieste na Slovensku, ale
body sa budú získava aj v lete a kondícia po
celý rok.
Výsledky: Z. Koleda – 3. miesto absolútne, J. Vanák – 6. miesto absolútne, J. Kavec –
10. miesto absolútne, P. Uhlárik – 3. miesto
nad 40 rokov, J. Žideková – 2. miesto.

stave bola o nieèo kratšia ako po iné roky, ale
poèasie a najmä trate boli výborné a tak sme si
odniesli krásne zážitky z preteku a vzájomného stretnutia takmer 1 000 bežkárov. Na 37
km trati bolo celkom 340 bežkárov a na trati
dlhej 27 km bolo 313 pretekárov.
37 km Biela stopa
Tomáš Odlevák (1:50:28)
Peter Kasman (1:54:06
Ján Vanák (2:03:03)
Pavol Uhlárik (2:08:17)
Zdeno Koleda (2:09:28)
Janka Žideková (2:29:19)
Barbora Žideková (3:11:32)

absol. por.
29.
42.
67.
87.
95.
182.
272

27 km Biela stopa
absol. por.
Ján Kavec (1:54:06)
130.
Ján Uhlárik (2:10:49)
170.
Juraj Kasman (2:10:22) – neofic.
Lukáš Pekný (2:10:27) – neofic.
Prvý jarný beh nás èaká v Šuji.
Bude to už tradiène RAJECKÝ BOROŠOVEC, na ktorý vás srdeène pozývame. Kona sa bude 21. marca 2009.
Nasleduje maratón a polmaratón ÈSOB
v Bratislave 27. – 28. 3. 2009, odchádza sa
autobusom a je ešte možné sa prihlási.

V posledný januárový víkend (31. 1.) sme
mali dve rôzne akcie a tak sme si ich podelili.
I. kolo zimné kritérium v Žiline, ktoré sa bežalo 6 km v Lesoparku si vybrali: M. Drlièka
(22:56), J. Jarina (23:04), P. Zafka (23:18) a
Jar. Stupòan (24:03).
35. roèník Bielej stopy, ktorú pravidelne absolvujeme v poèetnej a takmer rovnakej zo-

Maratón klub Rajec oznamuje, že je prijímate¾om 2 % dane. Vaša poukázaná èiastka bude venovaná na 20. roèník behu Rajeckým rínkom, ktorý sa uskutoèní 31. mája
2009 a ïalším detským športovým aktivitám
a stretnutiam.
Obchodný názov: Maratón klub Rajec
Sídlo: Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
Právna forma: Obèianske združenie
IÈO: 00 630 616
Za MK J. Žideková
Foto: archív MK
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SPOMIENKA NA RODÁKOV
190. výroèie narodenia

Juraj SLOTA
používal pseudonymy Rajecký, Chrástka
* 24. marec 1819 – † 4. október 1882
rímsko-katolícky knaz, publicista,
redaktor, pedagóg
Narodil sa v Rajci, v rodine ro¾níka Jána Slotu a Márie, rod. Vitkovej.
Mali až 10 detí, ale nažive ostali iba
dve, dcéra Mária a syn Juraj. Keï matka
ovdovela (otec zomrel pádom z koòa)
druhý krát sa vydala za vdovca a rajeckého mešana Jána Ïurjana.
Prvé školské vzdelanie získal v Rajci. Neskôr ho otèim poslal
študova na gymnázium do Žiline. Po roku zásluhou Ïurjanovej
rodiny odišiel na gymnázium do Bratislavy, kde študoval dva roky.
V roku 1934 chodil do štvrtej triedy gymnázia v Pešti. Keï mu
zomrela matka štúdia zanechal. Zaèal sa uèi sadzaèskému remeslu
u známeho bratislavského tlaèiara Tretnera a Károlyiho. Po krátkom èase odišiel do Gyöngyösa, kde si zarábal kondíciami (douèovaním, súkromnými vyuèovacími hodinami) a pokraèoval v štúdiu
na gymnáziu. Stredoškolské vzdelanie ukonèil v Žiline. Potom dva
roky študoval na bratislavskej akadémii. Napokon vstúpil do
seminára v Brne.
Roku 1842 bol vysvätený za kòaza. Svoju kòazskú dráhu zaèal
ako kaplán pri Brne v Mouteniciach (1842), odkia¾ onedlho prešiel
do Šaratíc, kde bol takmer 10 rokov až do roku 1852 pomocným
kaplánom.
Z jeho èinnosti na Morave môžeme uvies okrem príležitostných a oslavných básní samostatnú knižoèku z roku 1844, ktorú
vydal s mnohými obrázkami v Brne pre moravské deti. Bolo to
Zrcadlo maluèkých, ktoré vzbudilo pozornos. Druhou známou
prácou bola Píseò ke mši svaté, ktorú napísal a venoval šaratickej
farnosti a vydal ju v Prahe.
Väèšinu svojich tlaèených príležitostných diel (z celkového
poètu 25) vydal Juraj Slota na nejaké š¾achetné charitné ciele.
Napríklad starému farárovi Špaèkovi venoval báseò Strašní se ze
všech stran vichrové dvíhají, aby mu mohol z èistého výnosu da
vystavi trvalejšiu pamiatku, aspoò kríž na cintoríne.
Prispieval do èeskej Vèely (1841 – 1842), do Chéralovho Týdenníka (1848), neskoršie do Cyrilla Methoda (od roku 1850
1853), do Svìtozora ako prílohy Lichardových Slovenských novín,
neskôr aj do Concordie (1858) a do ïalších èasopisov a novín.
Netreba zabúda, že Slota bol na Morave aj zakladate¾om filiálky Jednoty katolíckej, zúèastnil sa na založení Moravskej národnej
jednoty, ktorá mala za cie¾ vydávanie kníh a podporovanie knižníc
a èitární. Ako roduverný Slovan, ktorý písaval aj Kollárovi, sa stal
èlenom Matice èeskej, po vystúpení z Moravskej jednoty sa stal
èlenom bròenského Dìdictví sv. Cyrila a Methodìje (1850).
Od 13. mája 1852 pôsobil ako profesor na nemeckom katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde úèinkoval až do roku 1861.
Okrem latinèiny a èeskoslovenèiny uèil aj prírodopis a náboženstvo. Aktívne sa angažoval v národnom živote. Poèas pôsobenia na
gymnáziu sa prièinil o jeho poslovenèenie.
Roku 1861 sa na radu lekára vzdal uèite¾stva a pôsobil ako
farár. V tomto roku sa zúèastnil aj memorandového zhromaždenia
v Martine a r. 1863 sa podie¾ala na založení Matice slovenskej. Bol

spoluzakladate¾om a prvým správcom Spolku sv. Vojtecha. Zaslúžil sa o vznik slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom.
V roku 1867 sa stal dekanom prievidzského okresu. Stal sa aj
riadite¾om spolku sv. Adalberta (Vojtech). Presahoval sa do Trnavy, redigoval tu Katolícke noviny a Pútnika svätovojtešského
(1870 – 1878). Vo veku 56 rokov ho prijali do ostrihomskej arcidiecézy. Stal sa dekanom a dozorcom škôl na fare v Drahovciach.
V roku 1882, krátko pred smrou, mu zaèali vychádza v Prahe
Básnické spisy. 4. októbra 1882 v Leopoldove zomrel na urémiu.
Pochovali ho v Drahovciach.
Literárna èinnos Juraja Slotu Rajeckého, rodeného hudobníka
a básnika, bola ve¾mi rozmanitá. Stal sa ve¾mi uèeným Slovákom,
výborným pedagógom i kazate¾om, písaval po èesky, latinsky a
nemecky a prekladal z jazyka chorvátskeho a ruského.

Slávnostné odhalenie pamätnej dosky – 9. septembra 1928 v Rajci.

Pri 150. výroèí jeho narodenia bola 9. septembra 1928 Jurajovi
Slotovi odhalená pamätná doska. Pôvodne bola umiestnená na
rajeckej radnici. Slávnostným reèníkom bol Dr. Andrej Škrábik,
neskorší banskobystrický biskup, rajecký rodák. Na pamätnej doske je Slotov reliéf uprostred, v¾avo nápis: Juraj Slota, rímsko-katolícky kòaz, básnik a národný budite¾, spoluzakladate¾ Matice slovenskej a spolku sv. Vojtecha. Ïalej je tu úryvok z jeho básne Slovensko: Znáte tú zem, kde ¾ud otroèený putá trhá, k životu sa
budí..., Slovensko to, ktoré z màtvych vstáva, moja rados, sláva.
Pamätná tabu¾a je dielom akademického sochára Vojtecha
Ihriského, rodáka z Krásna nad Kysucou. V roku 1992 bola premiestnená na budovu mestského múzea.
35 rokov od úmrtia

JUDr. Ferdinand DURÈANSKÝ
* 18. december 1906 – † 15. marec 1974

advokát, politik, publicista
Narodil sa v Rajci ako syn váženej rodiny.
Gymnázium vyštudoval v Nitre,
kde v roku 1925 maturoval. Právo
študoval na Univerzite Komenského
v Bratislave, v Paríži na Medzinárodnom inštitúte vysokoškolského štúdia. V r. 1933 bol na študijnom
pobyte v Haagu na Akadémii medzinárodného práva. Už v roku 1930 bol v Bratislave promovaný na
doktora práv.
So svojím starším bratom Jánom mali v Bratislave spoloènú
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advokátsku kanceláriu. V roku 1938 sa prácou Medzinárodná intervencia habilitoval na docenta a v r. 1941 sa stal univerzitným profesorom medzinárodného práva.
Zohral významnú úlohu pri vyhlásení autonómie Slovenska v októbri 1938. V jej vláde bol najprv ministrom spravodlivosti a potom
ministrom dopravy a verejných prác. Vo funkcii ministra zahranièia
sa usiloval o relatívne samostatnú zahraniènú politiku, ba pohrával sa
aj s myšlienkou neutrality. Usiloval sa upevni medzinárodné
postavenie republiky. Nemci nemohli znies, aby malý štát rozvíjal
zahraniènú, ale aj domácu politiku, ktorá nebola vždy v súlade s ich
záujmami, dokonca niekedy stála proti nim. Na zákrok Nemcov
musel v júli 1940 z politiky Dr. Ïurèanský odís a jeho meno sa
nesmelo spomína v oficiálnej tlaèi.

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti marec 2009

65 rokov
Cecília Halaèová
Jozefa Kavcová
Jozef Židek
70 rokov
MUDr. Božena Scholtzová
Jozef Pekara
Jozef Stehlík

Minister Ferdinand Ïurèanský (v strede)
s pracovníkmi ministerstva zahranièných vecí.

75 rokov
Jozef Ivanka
Rudolf Dubec
Foto: internet

Žil v ústraní, prednášal na univerzite, politicky sa neangažoval.
Vedel, že je sústavne sledovaný Gestapom.
Na konci vojny v r. 1945 vstúpil do politiky na obranu udržania
slovenskej štátnej samostatnosti. Pre svoj postoj, že Slovenská
republika je najvyšším životným vyjadrením suverénneho národa,
ktorá je jediným a výluèným štátnym útvarom a tým, že bol proti
vytvoreniu Èeskoslovenska, bol nútený v marci 1945 cez Rakúsko,
Nemecko a Švajèiarsko emigrova do Ríma. V r. 1947 ho odsúdil tzv.
Národný súd in absenciam (v neprítomnosti) na trest smrti.
V emigrácii v r. 1946 založil Slovenský akèný výbor (SAV) a v r.
1947 emigroval do Argentíny, kde s inými emigrantmi dynamicky
spolupracoval s Organizáciou spojených národov a politickými èinite¾mi USA. Poukazoval na násilnú likvidáciu Slovenskej republiky,
na neoprávnenos Èeskoslovenska, na deportáciu Slovákov, náboženskú perzekúciu a žiadal právo slobodne hlasova na Slovensku.
O tom svedèia mnohé jeho štúdie v rôznych jazykoch. V r. 1949
zreorganizoval SAV a premenoval ho na Slovenský oslobodzovací
výbor.
V roku 1952 sa vrátil do Európy a usadil sa v Mníchove. Keï
Amerièania založili v Mníchove rozhlasovú stanicu Slobodná Európa, Ïurèanský v nej aktívne pracoval. Na zakladajúcom generálnom
zhromaždení Svetového kongresu Slovákov, konaného 19. – 21. júna
1970 v New Yorku, bol zvolený za prvého podpredsedu.
Ferdinand Ïurèanský zomrel v noci zo 14. na 15. marca 1974
v Mníchove na náhle zlyhanie životných centier, vo veku necelých 68
rokov. Na mníchovskom cintoríne Waldfriedhof ho 19. marca pochovali biskupi Pavol Hnilica z Ríma, Michal Rusnák z Toronta a msgr.
Vojtech Bucko.
Zomrel v deò 35 výroèia vyhlásenia Slovenského štátu v roku
1939, ktorého bol aktívnym úèastníkom.
Jeden z jeho najbližších spolupracovníkov o òom povedal: „Ïurèanský patrí medzi ve¾kých tvorcov slovenských novodobých dejín,
ktorému však dejinnými okolnosami nebolo dopriate rozvinú a
uplatni sa v službe národa, ktorý miloval...“
Spracovala Šzá
Foto: archív Mestského múzea a MsKS v Rajci
Zdroj: archív MsKS a Ferdinand Ïurèanský, Matica slovenská 1998

80 rokov
Jozefa Bakošová
Anna Plundríková
Jozefa Šimková
Jozefína Baránková
88 rokov
Jozef Hajster
89 rokov
Anna Šastná

Srdecne blahozeláme!
Narodili sa – február
Paulína Gabajová
Michael Jurický
Jakub Fuèík
Zosobášili sa
Štefan Oèko a Tatiana Papíková
Opustili nás
Alojz Poèarovský 1935 – 12. 2. 2009
Alexander Višòovský 1928 – 13. 2. 2009
Anton Jakubík 1937 – 17. 2. 2009
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GYMNÁZIUM OTVORILO SVOJE BRÁNY
Každoroène otvára Gymnázium, Javorová 5 v Rajci svoje brány pre žiakov deviatych
roèníkov, aby sa im predstavilo a prilákalo ich
do svojich radov.
Aj v tomto roku navštívilo Deò otvorených
dverí – 25. februára viac ako 60 záujemcov
o štúdium zo základných škôl z Rajca, Rajeckých Teplíc, Kamennej Poruby, Domaniže, Žiliny a Považskej Bystrice.
Naši študenti ich sprevádzali po budove
školy. Na jednotlivých stanovištiach sa deviataci, ich rodièia a výchovní poradcovia mohli
dozvedie nielen potrebné informácie o štúdiu, prijímacom konaní a aktivitách školy, ale
aj nazrie do tried, kde prebiehali informácie
o jazykoch, ktoré každoroène organizuje naša
škola. Ve¾kým lákadlom boli ukážky v odborných uèebniach biológie a informatiky a najmä efektné pokusy v chemickom laboratóriu
a uèebni fyziky.
Tí, ktorí mali odvahu, si zacvièili v posilòovni. Žia¾, ve¾a detí sa s chrípkou potilo vo
svojich posteliach a je im urèite ve¾mi ¾úto, že
sa tejto vydarenej akcie nemohli zúèastni.
Pod¾a ohlasov a usmiatych tvárí všetkých zúèastnených je jasné, že dopoludnie, strávené
na našom gymnáziu bolo vydarené.

História školy
História rajeckého gymnázia sa datuje od
1. 9. 1956, kedy vznikla z bývalej meštianskej
školy jedenásroèná stredná škola. PôvodV januári sa aj v Základnej cirkevnej
škole sv. J. M. Viannenyho konal zápis
žiakov do 1. roèníka. Pred rodièmi stálo
rozhodnutie, do ktorej školy zapíšu svoje
diea.
Uèitelia, ktorí boli pri zápise, sa deom venovali, aby si získali ich dôveru a
nenásilnou formou si tak overili ich doterajšie vedomosti, zruènosti a komunikaèné schopnosti.
Každé diea si zo zápisu odnieslo pekný darèek, ktorý pre nich pripravili naši
žiaci, aby im neskôr priblížil túto udalos.
Môžeme poveda, že rodièia nám
prejavili svoju dôveru, pretože pre budúci
školský rok k nám zapísali 38 detí, z èoho
je 5 detí, ktoré majú odloženú školskú

ným sídlom gymnázia bola budova pri kostole.
Urèitým medzníkom v živote školy bol
rok 1992, kedy došlo k zmene rozmiestnenia
škôl v Rajci. Gymnázium sa presahovalo do
priestorov Základnej školy na Lipovej ulici.
V roku 2004 prešlo gymnázium rozsiahlou rekonštrukciou. Pribudlo jedno poschodie, na ktorom sú vybudované moderné
uèebne pre predmety chémia, biológia a cudzie jazyky s vonkajším športovým areálom
pomáha zvyšova pohybovú aktivitu a výkonnos žiakov.
V škole je 8 tried, v každom roèníku dve.
Kapacita školy je cca 270 žiakov. Spádová
oblas školy presahuje hranice okresu aj kraja. Školu navštevujú žiaci z celej rajeckej
doliny, Žiliny, Považskej Bystrice a ich
okolia.
Zameranie školy
Zameranie školy vychádza zo vzdelávacích potrieb žiakov, kvalifikovanosti pedagogického zboru, vzdelávacích tradícií školy,
z prieskumu vzdelávacích potrieb uchádzaèov a ich zákonných zástupcov v súlade
s cie¾mi gymnaziálneho typu vzdelávania.
V prvom roèníku boli 4 volite¾né hodiny
pod¾a štátneho uèebného plánu využité na
rozšírenie poètu hodín v predmetoch: matematika, druhý cudzí jazyk a informatika každý o 1 hodinu týždenne a 1 hodinu na zavedenie nového vyuèovacieho predmetu regionálna výchova.
V druhom roèníku plánujeme využi volite¾né hodiny na posilnenie druhého cudzieho
jazyka a zavedenie nového vyuèovacieho
predmetu mediálna výchova.
V treom a štvrtom roèníku upravíme
uèebný plán tak aby si každý žiak vybral jeden z navrhnutých vzdelávacích modulov:
technika a informatika, ekonomika, prírodné
vedy alebo spoloèenské vedy.
Vo štvrtom roèníku je povinný 1. cudzí jazyk doplnený o predmet konverzácia v týždochádzku. Do 1. roèníka teda nastúpi 33
žiaèikov, prváèikov, z ktorých budú otvorené dve triedy.
Touto cestou sa chceme poïakova
všetkým rodièom, ktorí do našej školy priviedli svoje deti. Svojim rozhodnutím dali
najavo, že chcú da deom výchovu v duchu kresanských zásad, ktorá je úzko
spojená so získavaním kvalitného vzdelávania.
Riadite¾stvo ZCŠ v Rajci
Foto: archív ZCŠ

dennej dotácii 2
hodiny, pretože
k¾úèovou kompetenciou absolventa by mala by
komunikácia v cudzom jazyku.
Tieto vzdelávacie moduly poskytujú
dostatoènú možnos pre všetkých študentov
gymnázia pri ich príprave na vysokoškolské
štúdium, úspešne zvládnutie maturitnej
skúšky a prijímacích skúšok na vysoké školy.
Našim cie¾om je zapoji sa do projektu
Premena tradiènej školy na modernú, s èím
súvisí zdokonalenie materiálneho vybavovania školy najmä o výpoètovú techniku prístupnú väèšiemu poètu žiakov.
Ak chceme v rámci novej pedagogickej
koncepcie využi moderné formy výuèby s èo
najvyšším podielom aktívneho uèenie sa je
potrebné do výchovno-vzdelávacieho procesu zavádza metódy e-learningového vyuèovania, modulárneho vzdelávania a projektového vyuèovania.
Èo je dobré o nás vedie...
- Na našej škole sa študujú dva cudzie jazyky
a vybra si môžete z kombinácie anglický a
nemecký jazyk alebo anglický a francúzsky
jazyk.
- V 1. a 2. roèníku sa študuje povinne volite¾ný predmet náboženstvo alebo etická výchova.
- Škola organizuje Kurzy anglického jazyka
akreditované MŠ SR pre žiakov aj širokú
verejnos.
Informácie o škole
web: www.gymrajec.edupage.org
mail: gymnaziumrajec@stonline.sk
tel.: 041/ 542 21 18, 542 45 07, 542 45 08
RNDr. Henrieta Melišová,
riadite¾ka školy
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NAJÚZASNEJŠÍ LYZIARSKY

Pani uèite¾ka Veselá povedala „Od 9. do 13. februára sa
uskutoèní lyžiarsky výcvik,“ touto vetou sa všetko zaèalo.
Prípravy na lyžiarsky prebiehali v plnom prúde. Požièiavanie lyží, palíc, lyžiarok a kupovanie otep¾ovákov nám zaèalo zabera vo¾ný èas. Aj pre rodièov to bolo ve¾mi nároèné.
Koneène nastal oèakávaný pondelok. O pol deviatej ráno sme
sa my – ôsmaci stretli pred školou, naložili výstroj do autobusu a
spolu s uèite¾mi – inštruktormi sme odišli do Èièmian. Po príchode
na svah sme sa prezuli do lyžiarok a uèitelia nás zaèali rozde¾ova
do 4 skupín. V 1. skupine boli lyžiari. V 2. skupine pololyžiari
a v 3. a 4. skupine nelyžiari.
Prvé dni boli najnároènejšie hlavne pre nelyžiarov, ale postupom èasu sa stávali lepšími a lepšími, niektorí z nich si dokonca
trúfli ís na vlek už v prvý deò. Prvé pády prinášali kopu smiechu,
no niektoré boli aj bolestivé. Na našom lyžiarskom sme sa nauèili
nielen lyžova, ale brali sme si príklad z jedného nášho spolužiaka,

ktorý h¾adal huby, èo je pre toto obdobie netypické.
Najažšia úloha z lyžovania bolo pre nás brzdenie. Niektorí
spolužiaci to vyriešili tým, že zašli do lesa alebo sa jednoducho
hodili o zem. Boli aj horšie prípady, keï jeden v rade prudko
zabrzdil a celý rad popadal ako domino. Po dvojhodinovom
lyžovaní sa každý tešil na obedòajšiu prestávku, kde si vytiahol
svoju desiatu a plnú termosku horúceho èaju. Ako maškrtu sme si
v bufete kupovali Marsky (èokoládové tyèinky), ktoré sme
vyjedali na vleku.
Pomaly sa schy¾ovalo ku
koncu tohto krásneho týždòa plného zážitkov a tak už aj nelyžiari nabrali odvahu ís na jeden
z najnároènejších svahov.
V posledný deò lyžiarskeho
výcviku nám uèitelia pripravili
súaž, ktorá spoèívala v lyžovaní na èas. Tí najlepší boli odmenení diplomom a sladkým potešením. Žiaden lyžiarsky by sa neobišiel bez poriadnej gu¾ovaèky.
Tentokrát sme si ako obe vybrali našu pani uèite¾ku. Napriek
tomu, že bol piatok trinásteho nikomu sa niè zlé nestalo.
Všetko pekné musí raz skonèi a to platilo aj pre túto akciu. Aj
keï sme všetci odchádzali po celom týždni unavení, na tvári nám
ostal úsmev a v srdci spomienky na najúžasnejší lyžiarsky...
lyžiarky zo ZŠ Lipová
pozn.: Lyžiarskeho výcviku sa zúèastnili žiaci ôsmych roèníkov,
Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci, pod vedením p. uè.:
Veselej, Majerèiaka, Èániho, Tordovej.
Foto: archív ZŠ

STRETNUTIE ŠTUDENTOV V RAJCI
Správa o stretnutí študentov katolíckych gymnázií zo Slovenska
Z viac ako 40 pozvaných katolíckych
gymnázií z celého Slovenska, prijalo pozvanie 24 škôl, a tak spolu s našim osemroèným Gymnáziom Andreja Škrábika strávili
spoloèné stretnutie študentov katolíckych
gymnázií Slovenska.
Stretnutie sa uskutoènilo 12. a 13. februára v budove GAŠ.
Cie¾om stretnutia bolo vytvorenie spoloèenstva vrstovníkov, vzájomné spoznávanie sa a vytváranie priate¾stiev, spoloèná
zábava a v neposlednom rade zmeranie si
síl vo vedomostnej súaži. Stretnutie
študentov, tých najlepších z vyslanej školy,
èakala po úvodnej registrácii sv. omša vo
farskom kostole a potom slávnostné
otvorenie vo ve¾kej zasadaèke Mestského
úradu v Rajci, kam prijali pozvanie riadite¾
GAŠ L. Krajèí, dekan farnosti V. Kutiš a
primátor mesta J. Rybárik a povzbudili
všetkých prítomných svojim príhovorom.
Program po veèeri pokraèoval spoloè-

nou zábavou v telocvièni školy, kde sa hostia ocitli na oddelení Dr. Housa a absolvovali konkurz do jeho tímu.
Noèný oddych vystriedalo ráno a s ním
po prehliadke výstavy o Anne Frankovej
nazvanej: Odkaz dejín dnešku aj oèakávaná
vedomostná súaž. Každá prihlásená škola
vyslala piatich študentov, ktorí súažili každý
v jednom predmete. Body sa sèitovali za školu a
tak sme na závet mohli
by úèastní vyhodnotenia súaže, vyhlásenia a
ocenenia najlepších škôl.
Umiestnenie prvých
troch škôl bolo takéto:
1. Cirkevné gymnázium
sv. Mikuláša, Stará ¼ubovòa
2. Gymnázium sv. Uršule, Bratislava

3. Piaristické gymnázium sv. Jána Kalazanského, Nitra
V závere celého stretnutia bola losovaním urèená škola – Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, ktorá bude organizova súaž v ïalšom školskom roku.
Ïakujem všetkým zúèastneným školám za úèas a všetkým za akúko¾vek pomoc a podporu poèas tohto stretnutia.
Mgr. Zuzana Micha¾aková
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