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Varínčan

Uznesenie č. 23/2009
z riadneho 23. (dvadsiateho tretieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 14.12.2009 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)
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Poslanec
Marian Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková

prítomnosť
P 28/30
P 29/30
P 30/30
P 28/30
P 29/30
P 21/26
P 20/23
P 29/30
P 22/30
P 26/30
P 28/30
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1.Schvaľuje
1.1 Program riadneho 23. (dvadsiateho tretieho) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní
9/0/0/2
1.2 Overovateľov zápisnice – Ing.Jozef Kabatier, p. Ferdinand Lopušan.

Hlasovanie č.2: 9/0/0/2
1.3 Programový rozpočet obce pre rok 2010.

Hlasovanie č.4: 8/0/3/0
1.4 VZN obce č.5/2009 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Varín.

Hlasovanie č.5: 11/0/0/0
1.5 VZN obce č.6/2009 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny
rok 2010.
Hlasovanie č.7: 8/1/2/0
1.6 Zloženie inventarizačných komisií na
vykonanie fyzickej inventarizácie k
31.12.2009.

Hlasovanie č.9: 11/0/0/0
2. Neschvaľuje
2.1 Odpredaj časti obecnej C-KN parc.č.
1018/198 ostatné plochy o výmere cca 224
m2 v zmysle predloženého náčrtu pre Ing.
Peter Talafa, Banícka 125/29, 010 09 Žilina.

Hlasovanie č.3: 0/9/0/2
2.2 Odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady kňazom
s trvalým pobytom vo Varíne a trvalo pôsobiacich v pastorácii mimo Varína podľa
návrhu Ing. M.Androviča v navrhovanom
VZN obce č.6/2009 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny
rok 2010.
Hlasovanie č.6: 4/4/3/0
2.3 Odpredaj časti obecnej parc.č. 3183/2
zastavané plochy a nádvoria v zmysle
predloženého náčrtu pre f.Avantgarde
s.r.o., P.O.Hviezdoslava 551/105, 013 03
Varín.
Hlasovanie č.8: 0/11/0/0
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2.4 Umiestnenie výherného prístroja na videohry v prevádzke „STANKA“.

Hlasovanie č.10: 0/10/1/0
3. Berie na vedomie
3.1. Informáciu prednostu o kvalite signálu
v káblovej TV ako aj informáciu viacerých
poslancov o zhoršenej kvalite televíznych
staníc JOJ (zvuk), NOVA, STV1 ako aj
o nutnosti demontáže nefunkčných TV
káblových rozvodov.
3.2. Informáciu zástupcu starostu k žiadosti
o odpredaj časti obecnej C-KN parc.č.
1018/198 ostatné plochy o výmere cca
224 m2 v zmysle predloženého náčrtu pre
Ing.Peter Talafa, Banícka 125/29, 010 09
Žilina
3.3. V rámci kontroly plnenia uznesení správu
p.Mihu o zverejnení mail-kontaktov poslancov obecného zastupiteľstva.
3.4. V rámci kontroly plnenia uznesení správu prednostu o písomnom upozornení
podnikateľov na znečisťovanie verejného
priestranstva vykladaním rôznych obalov
pred predajne.
3.5. V rámci kontroly plnenia uznesení správu
prednostu o zverejnení dvoch firiem vykonávajúcich kominárske práce na verejnej
tabuli obce.
3.6. Správu starostu obce k navrhovanému
programovému rozpočtu obce pre rok
2010 a pripomienku Ing.V.Štefánika na zapracovanie finančnej čiastky 3 300 EUR pre
projekt pre UR v lokalite IBV Koňhora.
3.7. Správu zástupcu starostu obce k predkladanému návrhu VZN obce č.5/2009 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení na území obce
Varín vrátane pripomienok riaditeľa ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne Mgr.Jozefa
Košúta.
3.8. Správu starostu obce k predkladanému
VZN obce č.6/2009 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny
rok 2010 vrátane pripomienky Ing.M.Androviča.

3.9. Žiadosť f. Avantgarde s.r.o., P.O.Hviezdoslava 551/105, 013 03, Varín o odpredaj
časti obecnej parc.č. 3183/2 zastavané
plochy a nádvoria v zmysle predloženého
náčrtu.
3.10. Žiadosť Jozefa Brežného, Andrei Zelníkovej, Moniky Košútovej a Ing.Pavla Ďuricu
o zabezpečenie výstavby verejného rozvodu vody a kanalizácie pre výstavbu rodinných domov v zmysle doplnku územného
plánu obce Varín v lokalite ul.Dr.J.Tisu
oproti areálu Autokempingu z rozpočtu
obce pre rok 2010.
3.11. Požiadavku Obvodného úradu pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie v Žiline
na schválenie prenájmu priestorov ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne pre výcvikové zariadenie Autoškoly VIKY Peter
Sakala, Mateja Bela 3465/89, 010 01, Žilina
zriaďovateľom, Obcou Varín.
3.12. Návrh zloženia inventarizačných komisií
na vykonanie fyzickej inventarizácie k
31.12.2009.
3.13. Žiadosť f. DOXX na schválenie umiestnenia výherného prístroja na videohry v
prevádzke „STANKA“.
3.14. Správu starostu obce o sťažnosti p.Zamboja, bývajúceho v Prahe, na medzinárodnom súde v Strasburgu proti pomenovaniu
ulice po Dr.Jozefovi Tisovi.
3.15. Pripomienku zástupcu starostu na nutnosť
úpravy Štatútu CVČ vo Varíne v čl.5,
odst.4 (Rada CVČ) ako aj odvolania predsedu CVČ.
3.16. Pripomienku p.M.Bukovinského na skoršie
vpúšťanie detí do budovy základnej školy
v nepriaznivom počasí, hlavne v zimnom
období pri nízkych vonkajších teplotách.
4. Ukladá
4.1 Písomne upozorniť riaditeľa ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, že prenájom priestorov
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne pre výcvikové zariadenie Autoškoly VIKY Peter
Sakala, Mateja Bela 3465/89, 010 01, Žilina
musí byť schválený zriaďovateľom, Obcou
Varín.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
4.2 Pripraviť zmenu Štatútu CVČ vo Varíne
v čl.5, odst.4 (Rada CVČ).
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ľubor Panáček prednosta OcÚ,
Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: Ing.Jozef Kabatier,
p. Ferdinand Lopušan

Varínčan
V týchto dňoch prinášajú naši školáci
domov polročné vysvedčenia. Známky na
nich sa však nie vždy páčia ich rodičom.
A tak na ospravedlnenie všetkých, ktorým v kolónke - slovenský jazyk - tróni
dobrý, dostatočný...

10 NAJŤAŽŠÍCH JAZYKOV
NA SVETE
27. septembra sa v Paríži konalo konzorcium jazykovedcov z celého sveta.
Po ôsmich rokoch bádania, skúmania
a študovania vydali rubriku desiatich
najťažších a najľahších jazykov na tejto
planéte. Do úvahy sa bral vývoj jazyka,
úprava pravopisu, štýl písma, znaky, reč,
história jazyka a gramatika.
Ústav jazykovedcov, sídliaci v Berlíne,
začal so skúmaním jazykov, ktorými
sa hovorí po celom svete - nielen tými
najrozšírenejšími - ale všetkými. Na svete
je okolo 7832 jazykov. Každý týždeň
zaniknú dva jazyky a vytvoria sa ďalšie
dva až tri nové.
Najskôr desať najľahších jazykov:
10. mongolčina
9. aramejčina
8. gréčtina
7. nórčina
6. taliančina
5. rumunčina
4. chorvátčina
3. bulharčina
2. angličtina
1. najľahší jazyk, ktorým hovorí vyše
300 miliónov ľudí na celom svete je
španielčina.
Desať najťažších jazykov
na tejto planéte:
10. nemčina
9. francúzština
8. čínština
7. japončina
6. jazyk oboch Kórei je rovnaký, takže
kórejčina
5. perzština
4. arabčina
3. fínčina
2. maďarčina
1. najťažším jazykom akým sa hovorí
na tejto planéte je SLOVENČINA
A to pre jej gramatickú štruktúru a „mobilitu slov a slovných spojení“. Ako jediný
jazyk sveta má slovenčina 7 pádov (Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál,
Inštrumentál a Vokatív), ďalej vybrané
slová, a hlavne mäkké a tvrdé „i, y“ ,
skloňovanie prídavných mien a slovies,
v podstate sa v slovenskom jazyku
skloňujú takmer všetky slová.
Špecifikum tvoria slovesá.
V slovenčine je sloveso ohybné – časovanie.
Pri slovese sa v slovenčine rozlišujú gramatické kategórie:
*
osoba (prvá osoba jednotného čísla, druhá osoba jednotného čísla,
tretia osoba jednotného čísla, prvá osoba
množného čísla, druhá osoba množného
čísla, tretia osoba množného čísla)
* číslo (jednotné číslo, množné číslo)
* čas (predminulý čas, minulý čas, prítomný čas, budúci čas)
* spôsob (oznamovací spôsob, podmieňovací spôsob, rozkazovací spôsob)
* slovesný rod (činný rod, trpný rod)
* slovesný vid (dokonavý vid, nedokonavý vid)
* slovesná zhoda (zhoda s tvarom nadradeného podstatného mena alebo
zámena)
* intencia slovesného deja (sloveso vyžadujúce doplnenie agensom alebo
paciensom, sloveso nevyžadujúce do-
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plnenie agensom alebo paciensom)
* trieda
* (slovesný) vzor
ROZDELENIE SLOVIES
plnovýznamové
1. činnostné- pomenúvajú činnosti, úkony
a. predmetové -ich význam si vo vete
vyžaduje pripojenie predmetu
b. bezpredmetové -ich význam si nevyžaduje pripojenie predmetu
2. stavové- pomenúvajú stavy, deje, ktoré
nepodliehajú vôli
pomocné - nemajú úplný, samostatný
význam, preto sa vo vete spájajú s
iným, plnovýznamovým slovom
1. modálne(spôsobové)
- vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť,
možnosť uskutočniť dej chcieť, môcť,
musieť, vedieť, mať (niečo za povinnosť.), smieť, dať sa
2. fázové - vyjadrujú fázu, koniec, začiatok deja začať/ínať, prestať/ávať,
zostať/ávať
3. limitné - vyjadrujú blízky začiatok
deja ísť, mať
4. sponové - fungujú ako spojenie (spona) v mennom prísudku, spájajú sa s
plnovýznamovými slovnými druhmi
byť, stať sa
Ako jeden z piatich jazykov máme tri
rody.: mužský, ženský a stredný
A ako jediný jazyk sveta máme vzory
prídavných mien, dvojhlásky a spodobovanie. Toto nenájdeme už v žiadnom
inom jazyku na tejto planéte(!). To
len tak na okraj, čo sa týka gramatiky
slovenského jazyka, ktorá je taká komplikovaná, že akémukoľvek cudzincovi
by podľa prepočtov trvalo až 12 rokov
kým by sa naučil kompletnú gramatiku,
nehovoriac o variabilite slov, viet a slovných spojení vo vetách.
Kompletnú gramatiku slovenského jazyka nevie ani jeden jediný človek, preto
ju študujú a pripravujú tými vedcov a
jazykovedcov. Je obsiahla a v niektorých
prípadoch až extrémne náročná nato, aby
ju bol schopný poňať jeden človek.
Slovenský jazyk má presne 465 gramatických výnimiek, čo tiež dokazuje jeho
komplikovanosť. Pravidlá slovenského
pravopisu prichádzajú len veľmi málo
s nejakými úpravami alebo novými
pravidlami gramatiky.
Slovenčina je jazyk, ktorý nemá vo svete
obdobu, čo sa týka náročnosti na učenie,
písanie, počúvanie, hovorenie a čítanie.
Záujem o slovenský jazyk každým dňom
rastie, ale len málokomu sa podarí dosiahnuť to, čomu jazykovedci hovoria:
rozprávať čisto spisovne. Náš jazyk
je krásny, melodický, a preto nemáme
problém porozumieť aj ruštine, poľštine,
češtine, a iným slovanským jazykom.
Ak sa chce cudzinec naučiť písať, čítať,
počúvať a hlavne hovoriť po slovensky
aspoň tak ako jednoduchý človek, tak
v zahraničí sa náš jazyk nenaučí a to
platí aj pre nás. Cudzinci, ak sa chcú učiť
slovenčinu, musia prísť k nám. Tiež my,
ak sa chceme naučiť inú reč, musíme ísť
do krajiny, v ktorej kde sa rečou, ktorú sa
učíme, hovorí.
Mali by sme byť hrdí na to, že rozprávame najťažším jazykom, aký kedy
vôbec vznikol, lebo ťažší jazyk už nie
je. Jeho gramatická štruktúra je taká
komplikovaná a tak prepracovaná do
detailov, že s podobnou dokonalosťou
prepracovania sa nestretneme v nijakom
inom jazyku.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Dominik Kysela 17.11.2009
Adriana Staňová 2.12.2009
„V perinke leží. Nad ním stojí matka.
Večnosť ten pohľad prijme na obraz.
Bez detí radosť vždy ja smutná, vratká,
nič nevyplní miesto plných krás.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pán Alojz Murárik
pani Kristína Rolková
pani Dorota Chabadová
pani Margita Kabatiarová
pani Mária Kokosíková
pani Štefánia Bieliková
pán Ján Bulejčík
pán Ján Kupčuliak
pani Kamila Máliková
pán Ján Rybár

90-te
75-te
70-te

83.
81.
78.
77.
76.
73.
72.
72.
72.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
pani Mária Krajíčková
pani Margita Cvachová
pani Magdaléna Badurová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

„Jubilanti naši dobrí, milí,
máte sviatok, veľký deň!
Želáme Vám v tejto chvíli,
nech neznáte smútku tieň!“

Odišli do večnosti:
pán Ján Lenárt
pani Valéria Ďuranová
pán Jozef Macák
pani Margita Chovanová
pán Anton Staník
pán Cyril Málik
pani Mária Šugárová

* 4.8.1922
* 1.4.1937
* 24.10.1919
* 7.10.1947
* 2.11.1935
* 7.2.1937
* 2.12.1946

U2.12.2009
U6.12.2009
U18.12.2009
U19.12.2009
U21.12.2009
U29.12.2009
U31.12.2009

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Obecná matrika v roku 2009
Narodilo sa
51 detí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Terézia Franeková
Natália Jánošíková
Alexander Čepela
Anna Hodoňová
Matúš Petráško
Mária Beničová
Lukáš Bugáň
Rebeca Kurnocíková
Timotej Grenčík
Martina Halečková
Aneta Holecová
Tereza Červíková
Šimon Rafajdus
Dávid Štefánek
Katarína Michaľaková

19.1.2009
23.1.2009
8.2.2009
13.2.2009
17.2.2009
21.2.2009
14.2.2009
19.2.2009
27.2.2009
14.3.2009
14.3.2009
18.3.2009
30.3.2009
7.4.2009
26.4.2009

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Michal Samec
Peter Murajda
Marika Androvičová
Michal Lovás
Patrik Hoľko
Jakub Hypš
Patrik Bohačiak
Naďa Kalašová
Vivien Melová
Matej Daniš
Artur Cíbik
Nikola Kútniková
Stella Chobotová
Terézia Lopušanová
Pavla Okruhlicová
Takáčová Ivona
Matias Kvašňovský
Samanta Podhorská
Timotej Paňák

Manželstvo uzatvorilo
22 párov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pavol Mahút
Marián Davidík
Mgr. Štefan Kompánek
Emil Tomašov
MVDr. Peter Priputen
Štefan Miho
Vladimír Vajda
Christian Martijn Francis Mommers
Ján Zákopčan
Ján Mahút
Ing. Peter Bohačiak
František Williger
Ľubomír Ondruš
Jaroslav Obšivan
Peter Fusek
Ing. Peter Pallo
Viktor Laščiak
František Jakubec
Oldřich Krška
Anton Gjer
Stanislav Andrisík
Pavol Verčík

Katarína Mičová
Daša Obšivanová
Ing. Malvína Beniačová
Jana Mlynarčíková
MVDr. Stanislava Valjašková
Jana Mikulová
Mária Mikulová
Mgr. Mária Kekeliová
Miroslava Blažeková
Katarína Staňová
Mgr. Zuzana Hederová
Katarína Pučeková
Katarína Horošová
Daniela Kubíková
Eva Obšivanová
Bc. Terézia Hrtusová
Mária Ďuríčková
Iveta Krkošková
Anna Gáborová
Jana Staníková
Kristína Gulčiková
Marianna Chrapčíková

25.4.2009
25.4.2009
16.5.2009
23.5.2009
30.5.2009
30.5.2009
13.6.2009
4.7.2009
11.7.2009
18.7.2009
18.7.2009
25.7.2009
8.8.2009
15.8.2009
12.9.2009
12.9.2009
12.9.2009
19.9.2009
19.9.2009
26.9.2009
21.11.2009
28.11.2009

Farská matrika
Krsty: 85
Pohreby: 69
Sobáše: 20

41 chlapcov a 44 dievčat
37 mužov a 32 žien

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

5.5.2009
7.5.2009
21.5.2009
2.6.2009
3.6.2009
22.6.2009
23.6.2009
25.6.2009
28.6.2009
2.7.2009
3.7.2009
3.7.2009
31.7.2009
12.8.2009
20.8.2009
20.8.2009
25.8.2009
25.8.2009
27.8.2009

Laura Davidíková
Lujza Zimenová
Filip Trnka
Petronela Willigerová
Alžbeta Adamčíková
Barbora Vraňáková
Ella Mikolajová
Šimon Zákopčan
Jakub Repáň
Matej Vajda
Christian Groma
Marek Kučerák
Veronika Ovečková
Natália Bieliková
Tomáš Zelník
Dominik Kysela
Adriana Staňová

6.9.2009
7.9.2009
20.9.2009
22.9.2009
15.10.2009
16.10.2009
23.10.2009
31.10.2009
3.11.2009
4.11.2009
9.11.2009
10.11.2009
11.11.2009
16.11.2009
16.11.2009
17.11.2009
2.12.2009

Do večnosti
28 spoluobčanov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Anna Ďuranová
17.5.1931
Štefánia Pechotová
17.8.1915
Július Zbyňovský
21.5.1934
Michal Cvacho
12.6.1949
Kristína Srogončíková 1.11.1926
Jozef Adamčík
25.9.1942
Gabriela Cvachová
8.3.1922
Stanislav Konštiak
26.8.1964
Jozef Matejčík
26.8.1952
Oľga Filipová
14.12.1952
Helena Gabrielová
6.7.1932
Anna Bohačiaková
6.9.1923
Anna Cibíková
11.11.1924
Mária Zacharová
30.6.1939
Ján Sedúch
18.6.1921
Elena Gajdošíková
11.5.1959
Pavol Šeliga
13.4.1946
Pavlína Cvachová
11.2.1932
Kamil Jánošík
20.1.1947
Emília Boková
29.6.1931
Juraj Piatnica
24.4.1938
Ján Lenárt
4.8.1922
Valéria Ďuranová
1.4.1937
Jozef Macák
24.10.1919
Margita Chovanová
7.10.1947
Anton Staník
2.11.1935
Cyril Málik
7.2.1937
Mária Šugárová
2.12.1946

24.1.2009
17.2.2009
27.2.2009
28.2.2009
3.3.2009
1.3.2009
9.3.2009
22.4.2009
25.4.2009
16.7.2009
23.7.2009
2.8.2009
6.8.2009
14.8.2009
10.9.2009
12.9.2009
2.10.2009
27.10.2009
4.11.2009
16.11.2009
20.11.2009
2.12.2009
6.12.2009
18.12.2009
19.12.2009
21.12.2009
29.12.2009
31.12.2009

Varín mal k 31.12.2009
3 675 obyvateľov
z toho 703 detí do 15 rokov
prisťahovalo sa: 56 obyvateľov
odsťahovalo sa: 51 obyvateľov

Varínčan
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Škola informuje
Dve školy

„Škola – základ života,“ tak som
to počula hovoriť všetkých starších
v mojom okolí. Boli však takí, ktorí
tvrdili: „Veď život ťa naučí!“ Od
rodičov večne počúvam: „Ako sa
budeš učiť, tak sa budeš mať!“
Pridali sa aj starí rodičia: „Čo sa za
mladi naučíš, na starobu akoby si
našiel!“ Jedna škola sa z toho môže
zblázniť! Ako napríklad aj ja.
Patrím k školám „naškolusatešiačikom“. A tým som pre ostatných DIVNÁ. Ako sa divím, tak
sa divím, ale nič divné na tom
nevidím. Niet preto divu, že som
za tie roky zostarla. Roky mi ubrali
z krásy, pribudli pukliny v stenách,
do okien mi zateká a dvere vŕzgajú
ako opreteky. Tabule sú zaprášené
a ani si nepamätajú, kedy na ne naposledy niekto písal mäkkou bielou
kriedou. Lavice darmo čakajú na
nových školáčikov. V podlahách
sú diery veľké ako slony, stoličky
sa pomaly rozpadajú.
Stojím v jednom malom meste,
kde sa takmer nikdy nič nedeje.
Až raz. Pokoj mestečka narušil
jedného dňa obrovský pracovný
ruch. Bagre sa zahryzli do hliny,
murári pracovali ako včeličky.
Múry novostavby rástli ako z vody.
Na rad prišli okná, strecha, neskôr
aj zateplenie budovy, na ktorej
sa rozžiaril novučičký nápis ZÁKLADNÁ ŠKOLA.
Robotníkom išla práca od ruky.
Nakoniec školu ešte vylepšili. Zelená, biela, žltá, červená, oranžová.
Pestré farby žiarili na novej škole.
Nestačila som sa diviť. Okná
i dvere som otvorila dokorán a obdivovala som mladicu na druhej strane cesty, ktorá tu vyrástla
a predvádzala sa ako modelka.
„Ahoj!“ pozdravila som ju. Ona ma
však ignorovala.
„Si veľmi pekná!“ povedala som.
„Och, ďakujem,“ povedala pyšným
hlasom nová škola.
„Veď ani ty nevyzeráš najhoršie!“
povedala posmešne.
„Ďakujem,“ odpovedala som.

„Vieš, že mám nové interaktívne
tabule a aj veľmi pohodlné stoličky?“ vychvaľovala sa.
„Keď som bola nová, tiež som
bola veľmi pekná. Mala som nové
stoličky aj podlahy,“ povedala som
trošku nesmelo.
„Ha, ha, ha!“ smiala sa škola, „určite si nebola taká pekná ako ja!“
„Bola!“ nedala som sa.
„A nebola!“ kričala nová škola.
„Len mi závidíš, aká som pekná!“
hovorila.
„Prečo by som ti mala závidieť ?!“
začala som teraz kričať aj ja.
„Preto, lebo ja som oveľa krajšia,
lepšia a modernejšia! Žiakov vždy
veľmi poteší, keď môžu chodiť do
novej a nie do takej starej školy ako
si ty! Ha, ha!“ smiala sa z plných
pľúc.
„Ach, možno som naozaj škaredá,“ pomyslela som si. „Ach, ach,
ach,“ plakala som. „Som škaredá,“
hovorila som dookola, „škaredá,
škaredá!“
„Prepáč, nemyslela som to tak,“
ospravedlňovala sa nová susedka.
„A vieš čo? Zabudla som ti povedať, že ťa prerobia a bude z teba
škôlka!“ povedala mi.
„Naozaj? Vážne? Urobia zo mňa
škôlku?“ dodala som radostne
a zotrela som si z okien kvapky sĺz.
„Naozaj!“ odpovedala mi. Tentoraz
celkom úprimne.
„Už sa veľmi teším!“ povedala
som. O pár mesiacov zo mňa urobili nádhernú škôlku! Už som znova
užitočná!“ tešila som sa ako vtedy,
keď som po prvýkrát uzrela svetlo
sveta.
O pár mesiacov v areáli za mnou
postavili rôzne preliezačky, hojdačky a šmýkačky. Môj život dostal
nový smer. Detský smiech znova
naplnil ihriská, chodby a triedy.
V nových šatách a s novými deťmi
som sa cítila príjemne. Svet bol
zrazu taký nádherný!
Nová škola mi občas zakýva na
pozdrav. Ja jej odpovedám širokým
úsmevom na dverách. Veď priatelia to tak robia.

Detská rozprávková
Žilina

V utorok 15. decembra 2009 sa v Makovického dome Žiline uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina.
Do súťaže sa zapojili štyri dievčatá zo šiesteho ročníka – Tatiana Surovcová, Janka Šepešová, Lenka Rišová a Majka Mojská.
Konkurencia bola tento rok obrovská, do súťaže sa zapojilo 523 žiakov
s vyše 600 prácami. Odborná porota pracovala v zložení Katarína Mikolášová, Václav Šuplata, Peter Ničík
Vyhlasovateľom súťaže bolo Národné osvetové centrum Bratislava a
Žilinský samosprávny kraj. Organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne
stredisko v Žiline.
Naša ZŠ s MŠ Ondreja Štefku si odniesla 2. miesto v II. kategórii. Víťazstvo patrí Majke Mojskej, ktorá porotu zaujala svojou rozprávkou pod
názvom Dve školy.
Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších tvorivých nápadov a krásnych úspechov!
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Ocenenie v Pukanci
16. novembra 2009 sa v Základne škole v Pukanci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 8 ročníka celoslovenskej
literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu, ktorej vyhlasovateľom je aj Ministerstvo školstva SR.
V tomto roku porota anonymne posudzovala 313 prác v troch kategóriách v oblasti poézie a prózy. Poslaním
súťaže je rozvoj vlastnej umeleckej tvorby s cieľom podporovať talenty a umožniť im prezentovať sa.
V I.kategórii získala v rámci prózy získala ocenenie, 3. miesto, naša žiačka 6. ročníka Daniela Boková. Porotu
zaujala svojou poviedkou Mňa tak ľahko nedostaneš a pridala sa k našim úspešným autorkám a autorom z minulých ročníkov. Srdečne blahoželáme!

Mňa tak ľahko nedostaneš
Zakikiríkal kohút. Prebudila som sa a so mnou aj môj
zajac Doris. V kúpeľni niekto pustil vodu. Sestra zapla
rádio. Otec pustil televízor. Náš pes zaštekal. Z kuchyne sa ozývala hlasná vrava. Náš dom sa prebudil.
Doris sa pomrvila. Bola hladná. Aj mne už v bruchu
vyhrával celý orchester. Nechcelo sa mi vstať. Paplón
bol príjemne teplý. Vytiahla som si ho až po oči. Schúlila som sa do klbka.
Doris začala byť nedočkavá. Labkami vytrvalo
škrabkala na rám klietky. Teraz som sa pomrvila aj
ja. Čosi mi ustavične vŕtalo v hlave. Zrazu som na to
prišla. Skríkla som na celý dom: „Valentín!“ Z postele
som vyletela ako raketa.
Otvorila som skriňu a začala som z nej vyhadzovať
veci. Vzduchom lietali moje tričká, podkolienky, pančuchy, nohavice a ponožky.
So sklamaným výrazom na tvári som si celkom nevládna sadla na posteľ. Ruky som bezmocne spustila
do lona. Vec, čo bola pre mňa v tento deň najdôležitejšia, tam nebola.
Doris vydala čudný zvuk. Zúfalo som sa na ňu
usmiala. Žmurkla na mňa. Akoby mi chcela povedať,
nech to skúsim znova. Poslúchla som ju. Bolo to bláznivé a hlúpe!
Otvorila som skriňu. Celkom na dne ležalo moje
ružové tričko na valentínsku diskotéku. Povedala som
si: „To nie je možné, Doris? Ďakujem!“ Poslala som jej
vzdušný bozk. To mi nestačilo, pretože moja radosť
bola obrovská. Podišla som k Doris a zobrala ju do širokého náručia. Túlila sa ku mne ako mača. Od radosti
sa mi chcelo vyskočiť z kože.
Obliekla som si ružové tričko s bielymi flitrami a
pozrela som sa do zrkadla. V tom okamihu mi stuhla
krv v žilách. „Tak toto celkom určite neprežijem!!!“
V zrkadle sa na mňa škerila červená tvár a navyše
moja vlastná tvár!
„ To je môj koniec! Takto ma nesmie nikto vidieť!
Som dcérou smrti!!“ jačala som do zrkadla. Doris zapišťala a zakryla si oči malými labkami. Srsť na drobnom
telíčku sa jej zježila. Celkom som ju vystrašila.
Odrazu som vzbĺkla ako fakľa. Zachrániť ma mohla
len antibiotiková mastička na moju alergiu. Lenže tá
sa minula. Ostali mi len oči pre plač. A moja červená
vyškerená tvár!
Zbehla som na prízemie a naniesla som na seba
dve vrstvy sestrinho make- upu. Ale nič ! Nepomohlo
mi to. Len moja tvár sa ešte viac rozžiarila, takže som
pripomínala rozpálenú platničku pokrytú pripáleným
kakaom ! Pomyslela som si :„ Toto nemôžem prežiť!“
Nepomohli slzy, prosby, hrozby. Zavrela som sa v izbe
a zamkla som.

V kúpeľni sa ozval hlasný krik. Sestra práve zistila,
že som jej minula celý make-up, ktorý dostala od kamarátky k narodeninám a šetrila si ho len na vzácne
príležitosti. Bol nekresťansky drahý! Na chodbe pred
dverami som počula jej rýchle kroky. Mala jediný cieľ –
zničiť ma. Pokiaľ by sa dalo, najradšej navždy.
Dvere na mojej izbe zajačali. Stála v nich sestra a
rozhadzovala rukami. Kričala, čo jej sily stačili.
Sedela som na posteli celkom ticho. Smútok ma
celkom pohltil. Na paplóne už bola celá kaluž mojich
sĺz. Vôbec im nevenovala pozornosť. Môj pokoj ju vyviedol z miery. Nahnevala sa ešte viac. Hlasno na mňa
skríkla. Doris myklo.
Prísne pozrela na moju tvár. Myklo aj ju. O krok
ustúpila. Zabudla na myšlienky vraha a zo všetkých
síl skríkla: „Preboha, čo sa ti stalo?!“ V jej očiach som
videla zdesenie.
Okolo mňa sa o chvíľu zbehol celý dom. Mama skoro odpadla. Otec sa prežehnal. Moja najmenšia sestra sa
začala na mojej štrašidelnej tvári smiať. Domnievala sa,
že je v rozprávke a práve stretla skutočnú ježibabu.
Nikto však nemal z toho takú zábavu ako moji bratia! Začali ma prirovnávať ku najškaredším bytostiam,
aké poznali alebo o nich počuli. Zvalila som sa na
posteľ a tvár som zaborila do vankúša. Nemala som síl
škriepiť sa s nimi. Hanbila som sa ako nikdy v živote.
Prvá sa spamätala mama. Rýchlo sa obliekla a zavelila: „Ideme na pohotovosť!“ Nikto neprotestoval.
Ani ja.
Keď som vyšla von, môj pes Beny zaliezol do búdy.
V tej chvíli som mala pocit, že sa na mne smeje celý
svet. V sanitke mi bolo jasné, že z diskotéky nič nebude.
A to nielen z tejto valentínskej!
Po návrate domov ma prenasledovali pohľady
mojich súrodencov na každom kroku. Sadla som si do
izby. Pozrela som sa na Doris. Tá na mňa potmehúdsky žmurkla a upriamila svoj pohľad do rohu izby.
Pozrela som tým smerom. V kúte sa váľalo moje ružové
tričko, ktoré som si v zlosti pred odchodom vyzliekla.
A vtedy mi napadol super plán! „ Keď nemôžem ísť
na diskotéku, prečo by nemohla byť diskotéka u mňa???
Nejaká alergia ma tak ľahko nedostane!“ povedala som
priateľke v klietke. Doris zatlieskala labkami.
Začala som strihať papier na srdiečka, ktoré mali
pripomínať valentínsku oslavu. Do izby som nanosila
potrebné veci. Bolo tam všetko ako na poriadnej diskotéke. Vyobliekala som sa, upravila som si vlasy, použila
som najdrahšiu voňavku. Tvár som si nevšímala. Zavelila som: „Tak a diskotéka sa môže začať !“
Ako čestný hosť tu bola Doris. V ten večer som si
užila veľa zábavy. Aj Doris dostala zaslúženú odmenu.
Svoju obľúbenú tyčinku! Veď si ju zaslúžila.

Nech nový rok
2010 splní Vaše
tajné priania, nech
anjeli Vaše cesty
chránia!
Sme veľmi radi, vážení občania, že ste prijali naše pozvanie a prišli do kinosály
MKS spoločne s nami prežiť
6. január 2010 - deň naplnený
čarom doznievajúcich Vianoc
a vlády sa ujímajúceho nového roka 2010.
Slávnostným programom
pod názvom Večer trojkráľový sme chceli potešiť
všetkých občanov našej obce,
prežiť v slávnostnej atmosfére sviatok Troch kráľov
a urobiť spoločne s Vami
niečo ušľachtilé – pomôcť
združeniu ZDRAVÉ NOVORODENIATKA pri Hniezde
záchrany v Nemocnici s poliklinikou v Žiline a urobiť
tú najúžasnejšiu vec v živote
človeka – zachrániť detský
život a podporiť plnohodnotný život novorodeniatok,
ktoré tak neskutočne túžia
žiť v kruhu svojich rodičov,
starých rodičov, súrodencov,
priateľov.
Za všetky deti, narodené
i tie, ktoré na tento svet len
prídu, Vám z celého srdca
ďakujeme, že ste nás finančne podporili sumou 123 eur.
Aj vďaka Vám dostanú mnohé deti šancu na život. Šancu
žiť, chodiť do školy, tešiť
sa z lásky svojich rodičov.
Šancu prežiť svoj obyčajný
ľudský život.
Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa na
príprave programu podieľali,
ako aj všetkým účinkujúcim
– žiakom Základnej školy
s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne.
ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK
2010 VÁM ZO SRDCA
ŽELAJÚ ŽIACI A PEDAGÓGOVIA
Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku
vo Varíne.
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Matičné okienko
Aktivity MO MS
v roku 2009
V januári sme si pripomenuli
180. výročie narodenia básnika
Jána Bottu, predstaviteľa slovenskej romantickej literatúry, ktorý
nechýbal ani pri jednom významnom kroku nášho národa – okrem
iného - stál aj pod martinskými lipami počas slávneho memorandového zhromaždenia v roku 1861.
Ako každoročne, aj v tomto roku
sme zorganizovali FAŠIANGOVÝ
PLES. Bol v poradí už dvanásty.
Ples organizujeme v spolupráci ÚŽ
a hudobnou skupinou Forte.
V tomtomesiaci sme si tiež pripomenuli 75. výročie založenia
MO MS vo Varíne. Na oslavu
boli pozvaní členovia – matičiari i
verejnosť. Z ČÚ Matice slovenskej
nás svojou návštevou poctili prvý
podpredseda Matice p. Bielik a riaditeľ Domu Matice Žilina p.Kraľovanský. Po dôstojnom kultúrnom
programe, ktorý konferoval p.
Karol Tichý si občania mohli pozrieť výstavu z histórie kultúrneho
diana vo Varíne. Po oslave, ktorá
sa konala v MKS bola výstava
premiestnená do budovy MS na
Hrnčiarskej ulici, a tak sprístupnená širokej verejnosti.
2.februára 1849, pred 160. rokmi,
sa narodil spisovateľ, básnik, ná-

rodovec P.O.Hviezdoslav. Túto
vzácnu osobnosť sme si pripomenuli i návštevou Vyšného Kubína jeho rodiska, počas júlového výletu
na Oravu.
Vo februári sme si tichou pietnou
spomienkou pri hrobe pripomenuli
tiež 100-sté nedožité narodeniny
pána Viktora Chladnúcha, jedného zo zakladajúcich členov nášho
MO MS.
V marci sme pri príležitosti 70teho výročia (14.3. 1939), vzniku
samostatného SLOVENSKÉHO
ŠTÁTU v spolupráci s Maticou
slovenskou v Martine uskutočnili
prednášku o tomto významnom
období našej histórie. Prednášajúcim bol lektor z ČÚ-MS pán PhDr.
Maruniak.
24. marca sme v spolupráci s členkami ÚŽ zorganizovali podujatie pod názvom PREBÚDZANIE
JARI – vyhotovovanie veľkonočných ozdôb, maľovanie vajíčok,
pletenie vŕbových korbáčov.
V júni, pri príležitosti sviatku
MDD, sme žiakov ZŠ za prácu
štetcom na tému Plagát na reklamu
ocenenili malým darčekom. Práce
sú vystavené v Dome MO MS.
17.júna sme sa v rámci akcie

„Chodníkom našej histórie“ zúčastnili v priestoroch správy NP
Malá Fatra prednášky pod názvom
CITES (ochrana ohrozených zvierat
a živočíchov). Prednášku viedla
Mgr. Alena Badurová.
Na sviatok svätých Cyrila a Metoda sme si pri spoločnom posedení pri guláši krátkou nedeľnou
chvíľkou poézie pripomenuli 140.
výročie (1869) úmrtia úprvého
predsedu MS Štefana Moysesa.
Jeho osobnosť vyzdvihli opodstatnene veľmi vysoko historici,
spisovatelia, básnici.
S.H.Vajanský napísal o ňom takto:
„Ani najradikálnejší Slovák nebol
viac Slovákom ako on. Bol celou
zakončenou, vykryštalizovanou,
jednoliatou osobnosťou a to bola
slovenská do posledného nervu.
Nič ho nehatilo v SLOVENSTVE
ani biskupstvo, ani tajné radcovstvo, ani konfesia, ani výhľad na
vyššie hodnosti, ani láska, ani nenávisť, ani neprajnosť osudov.“
5. augusta sme si pripomenuli
90 rokov (1919) ZNOVUOBNOVENIA MATICE SLOVENSKEJ.
Matica slovenská vstúpila do kultúrneho, spoločenského života Slovákov. „Vzkriesená vítam vzkriesený národ“ volala na oživujúcom
valnom zhromaždení.“
Záver roka je tradične spojený s organizáciou Ondrejského

jarmoku. Ten ostatný sa veľmi
vydaril. Úspech je výsledkom tímovej práce členov. Všetkým patrí
poďakovanie.
Počas roka sa uskutočnilo niekoľko výletov a zájazdov za kultúrou a krásami Slovenska, ktoré
organizuje p. Ľubor Panáček. Že
sú výlety pútavé, zaujímavé svedčí
vždy veľký záujem členov a ostatných občanov.
Začali sme pracovať na zdokumentovaní historických snímok
Varína – fotomonografii. Aj touto
cestou prosíme všetkých, ktorí
vlastnia historické fotografie našej
obce, o ich zapožičanie.
Na návrh pána Ľubora Panáčka,
pani Márie Zelinovej a MUDr.
Danky Salátovej bol vypracovaný
projekt na dofinancovanie stálej
expozície „Dedičstvo našich otcov“ z Nadácie MS. Projekt bol
schválený, a my sa tešíme, na zdokonalenie tejto výstavy.
Vo výbore MO MS vo Varíne
došlo k zmene. Podpredsedníčka
výboru MUDr. Danka Salátová zo
zdravotných dôvodov odstúpila
a zostáva radovou členkou. Novým
členom výboru sa stala pani Elena
a podpredsedom pán Ľubor Panáček.
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Ako šli farníci pod Suchý
Všetko sa to začalo nenápadným dodatkom k farským oznamom. V hlave iniciátora sa zrodil úžasný plán, ako využiť nádherný prázdninový deň na turistiku. Pán kaplán nie je v žiadnom prípade egoista, a tak
na túto akciu verejne pozval všetkých farníkov, farníčky a farníčatá. Kto
mohol, vzal si na utorok 5. januára 2010 dovolenku, veď farská turistická
púť nie je predsa každý deň.
Nastal deň „D“.
V dohodnutom čase sme sa všetci zišli pred farou a tu nás a tiež pána
kaplána čakalo veľké prekvapenie. Nikto nerátal s tým, že sa zídeme až
v takom požehnanom počte. Vekové rozpätie turistov bolo od štyroch do
šesťdesiat rokov.
Výstup na Chatu pod Suchým sa mohol začať.
Húf nadšených turistov utvoril vychádzkovú formáciu a rezko
vypochodoval od fary smerom na Jedľovinu. Kopček hore, kopček dolu
a už sme sa mohli kochať prekrásnym varínskym lesným prostredím. Po
krátkom pochode sme si urobili prvú aklimatizačnú prestávku. Niektorí sa
najedli, iní napili, podaktorí obliekli, alebo aj „prezliekli“ (účastníci výstupu
vedia, čo sa pod tým rozumie).
Výprava sa opäť pohla ďalej. Cestu sme si spríjemňovali vzájomnými rozhovormi. Džavotanie davu znižovalo možnosť stretnutia sa
s prítulnými medveďmi. Sem-tam sme niekoho vyváľali v snehu, niekoho
potiahli na sánkach, alebo sme sa pokúšal nadviazať rozhovor s najmlčanlivejším turistom – psom Charliem. Celú cestu obrazovo dokumentoval
pán kaplán, ktorého fotografie by určite vyhrali nejednu súťaž. Opäť sme
si urobili prestávku, poobzerali si ratraky odstavené v zákrute, načerpali
sily, ktoré nám priamoúmerne s približovaním chaty ubúdali. Čakala nás
vrcholná časť výstupu.
Netrvalo dlho a očakávaný cieľ bol na dohľad.
O pár minút sme už vysmiatí a zdravo unavení sedeli v teplúčku
Chaty pod Suchým, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 1075 m. n. m.
Podaril sa nám urobiť unikátny rekord v dĺžke pochodu. To, ako krátko,
alebo dlho nám to trvalo, si nechávame pre seba. Dôležité je, že sme cieľ
cesty dosiahli všetci v zdraví a pohode. V chate sme sa posilnili horúcim
ovocným čajom, poriadnou kapustnicou a podaktorý (nie podaktorí!) aj
vyprážaným syrom so zemiakmi. Po krátkom čase sa to vonku začalo
podobať na bojisko farskej snehovej vojny. Samozrejme, nemohol chýbať
ani organizátor výpravy, ktorému dodatočne udeľujem hodnosť „generál
snežných síl“. Na chate nám bolo výborne, no vyháňala nás z nej naša túžba
po domove.
Celá cesta naspäť by sa dala charakterizovať ako pochod snehových bojovníkov. Pozitívne bolo na tom ale to, že každý padlý vojak sa
zdvihol zo zeme, oprášil a veselo si vykračoval ďalej. Z bezpečnostných
dôvodov funkciu fotografa prebral nestranný pozorovateľ bojov, nemenovaný Peťo Rišo. Všetky skupinky výpravy sa napokon spojili pri napájadle
a jednotne sme vykročili dolu do srdca Varína, nad ktorým už pomaly
zapadalo slniečko. Práve ono nás sprevádzalo celý deň. Netrvalo dlho a už
sme boli von z lesa. Po krátkom zhodnotení výpravy, s ktorou boli všetci
mimoriadne spokojní, sme sa začali postupne oddeľovať a smerovali sme
priamo do našich domovov.
V utorok 5. januára 2010 sme zažili deň, na ktorý budeme určite
ešte dlho spomínať. Ďakujeme zaň nášmu nebeskému Otcovi, že nám ho
daroval a požehnal, no taktiež i Jeho služobníkovi, nášmu duchovnému
otcovi a veľkému turistovi, nášmu pánovi kaplánovi Mgr. Vladimírovi
Štefánikovi, že ho pre nás zorganizoval a vymodlil.
Michal Tichý
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 papier a lepenka(t. j. kartóny) zhodnocovanie zabezpečené cez výkupňu zberných surovín - Zberné suroviny, Pod Vajánkom, Varín

 drobný stavebný odpad (DSO)bude odvážaný podľa potreby odvozu plných kontajnerov (DSO = max. do 1 m3 / 1 osoba / rok)
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nebezPečný odPad
Prosíme vkladať

► Nerozbité žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
► Použité autobatérie a akumulátory
► Vyradené elektronické zariadenia a elektrické spotrebiče obsahujúce Nebezpečné časti:
(Televízory a monitory s nerozbitou obrazovkou, počítače, tlačiarne, kalkulačky, rozhlasové
prijímače, videokamery, videorekordéry, elektronické hudobné nástroje, práčky, sušičky, umývačky
riadu, mikrovlnné rúry, chladničky, sporáky, vysávače, hriankovače, fritézy, mlynčeky, ďalšie malé
kuchynské spotrebiče a podobne)
► Opotrebované pneumatiky
► Rozpúšťadlá, kyseliny, oleje a tuky v tekutom stave tieto chemické látky nezmiešavajte, hrozí
nebezpečenstvo chemických reakcií - aj výbušných. Každá látka musí byť uzatvorená buď
v pôvodnom obale alebo v inej vhodnej nádobe s označením obsahu.
► Drevo obsahujúce nebezpečné látky (s rôznymi nátermi)

Nevkladajte iný odpad ako je uvedený!!!

objemný odPad
Vyradený nábytok,
Vyradené koberce zrolované a zaistené špagátom,
Opotrebované šatstvo a iné textílie vo vreciach alebo v balíkoch zaistené špagátom,
Vyradené porcelánové umývadlá a toaletné misy, vane

Prosíme vkladať
►
►
►
►

Nevkladajte!!!

Biologický odpad zo záhrad, nebezpečný odpad, stavebný odpad

komunálny odPad
Prosíme vkladať

všetok ostatný odpad z domácností, po vytriedení všetkých zložiek, ktorých odvoz a likvidáciu obec
zabezpečuje a ako je uvedené v tomto letáku.

► Prosíme o dodržiavanie týchto pokynov pri triedení odpadu.
Je to aj vo vašom záujme.
► Pretože netriedenie odpadu zvyšuje aj vaše platby za poplatok

menej komunálneho odPadu = nižšie náklady = nižšie PoPlatky

Ďakujeme.

► v prípade, že uvedený odpad nebude pripravený podľa uvedených pokynov, môže sa
stať, že tento odpad vám nebude odvezený. nekomplikujme prácu iným pri ďalšom
spracovávaní tým, že nevenujeme pár minút na viac správnemu triedeniu.

do označených nádob na triedený odPad

Sklo a plaSty

Prosíme vkladať:

Fľaše z nápojov biele aj farebné,
obalové sklo z potravín, tabuľové
sklo z okien - nie drôtové.

Nevkladajte!!!

Plastové fľaše
vhadzujte
zošliaPnuté

Keramiku a porcelán, sklenené
obaly znečistené chemikáliami
a olejmi, žiarivky, obrazovky
televízorov a počítačov, sklo
s obsahom kovov, autosklo
drôtené sklo, sklobetón, poháre
a kuchynské nádoby z varného skla a komunálny odpad.

Prosíme vkladať:

Pet fľaše farbené a biele

- stlačené alebo
zošliapnuté,

Čisté plastové obaly zo saponátov,
rastlinných olejov, potravín,
destilovanej vody a pod., označené v
spodnej časti písmenami hd-pe, pehd, pe, pp, pet
Nevkladajte!!!
Pet fľaše a plastové obaly znečistené
automobilovými olejmi
a chemikáliami, kelímky z jogurtov
a masiel, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu,
polystyrén, iný plastový odpad z domácnosti, komunálny odpad.

PaPier a lePenka

Prosíme vkladať:

Noviny, časopisy, katalógy,
kancelársky papier, zošity,
knihy, prázdne papierové
obaly z potravín a hygienických
potrieb, poskladanú vlnitú
lepenku a kartón, viacvrstvové
obaly “tetrapaky” z mlieka
a ostatných nápojov.

Nevkladajte!!!

Znečistený papier, celofán,
staniol, plastové obaly, obaly
z skazených potravín, obaly zo stavebných hmôt, jednorázové detské
plienky, komunálny odpad.

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
sobota 30. január
Detský diskokarneval
diskotéka v maskách pre školákov a škôlkárov

14.00 hod. MKS

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Greg Mortenson a David Oliver Relin
-Tri šálky čaju - život v Pakistane a Afganistane
a cesta k mieru...
Stephenie Meyerová - Úsvit – štvrtá časť ságy
(Súmrak, Nov, Zatmenie)

streda 3., 10., 17. február

13.30 hod. knižnica
Popoludnie s rozprávkou
program pre detských čitateľov

štvrtok 4. február

15.00 hod. MKS

Fašiangový program pre dôchodcov

piatok 12. február
20.00 hod. MKS
Cena:25€

Pre deti:
Dušan Dušek
Babka na rebríku
Ján Uličiansky
–
Malá princezná
3-minútové rozprávky o zvieratkách

XIV. varínsky ples

Objednávka vstupeniek: MKS

Pripravujeme:
cena: 6,50 €
19.00 hod.

streda 17. marec
Autobusový zájazd do Jablonky
prihlášky: MKS
piatok 19. marec
Noc v knižnici
pre mladých čitateľov knižnice

Zapožičiavanie
šiat na
1. sv. prijímanie
v kultúrnom dome
v Belej
Otvorené
každú stredu
8.00-17.00 h.
informácie
na tf. čísle:
0904 837 041

Prosíme čitateľov o vrátenie
kníh za rok 2008
Vlado Bulejčík, Varín 284	
1 kniha
Miško Záhorec, Varín 270	
4 knihy
Katarína Chabadová, Varín 606 5 kníh
Anetka Bieliková, Varín 519
5 kníh
Danka Zimenová, Varín 483 2 knihy
Jozef Bela, Gbeľany 132	
4 knihy
Marián Hreus, Varín 807	
1 kniha
Pavol Hreus, Varín 807	
2 knihy
Martina Volčková, Varín 883 1 kniha
Majka Bordáčová, Varín 212 2 knihy
Veronika Matúšková, Varín 852 3 knihy
Ľudovít Kolenčík, Varín 43	
2 knihy
Dominika Cvečková, Varín 439 3 knihy
Marian Košturiaková, Varín 703 2 knihy

Marek Ondruš, Varín 440	
4 knihy
Jana Pojezdalová, Varín 243	
5 kníh
Mária Šepešová, Varín 872	
5 kníh
Tomáš Franček, Varín 727	
1 kniha
Danka Štefánková, Varín 572 2 knihy
Mirko Jánošík, Varín 670 	
2 knihy
Zuzana Jánošíková, Varín 670 3 knihy
Lukáš Dobrudský, Varín 256 1 kniha
Klára Buchtová, Varín 806	
3 knihy
Anna Čuláková, Varín 877	
1 kniha
Monika Rechtoríková, Varín 141 1 kniha
Jakub Akantis, Varín 890
5 kníh
Vladko Androvič, Varín 731
1 kniha

Upomienka 1€
Pripravujeme:
Počas celého mesiaca marca – mesiaca knihy
- zápisné zdarma
- odpustenie poplatkov za upomienku
- noc v knižnici

Výpožičný čas knižnice
Pondelok - Piatok:
10.00 - 18.00
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uKUPÓN Č. 2uKUPÓN Č. 2uKUPÓN Č. 2uKUPÓN Č. 2u

Tajnička z čísla 11 2009 znela:
„Ak je tak, teraz by si mal spadnúť na hlavu.“
Vyhráva pani Jozefa Androvičová, Školská, Varín
Re, Lol, Aza, el,
An, nek, če, til,
Tan, fel, či, In

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. marca 2010
na adresu redakcie.
vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

1. časť
tajničky

Bulharský
básnik

Popevok

5. časť
tajničky

Člny na Rýne

Ugrofínsky
pojem duše

Meno Eleny

2. časť
tajničky

Tropický plod

Modla
Žlč (lek.)
Hotel v
autobuse
Meno Renáty
Blato (expr.)

citary

Kananejský
boh smrti
Kyselina
karbolová
Očakával

Ovocný strom

Saním odčerpal

Parafa anonima
6. časť
tajničky

Syn boha
Hefaista

Bodavý hmyz

Obyčajný po
nemecky
Turecký básnik
19. stor.

Tropická hľuzovitá rastlina

Podmienková
spojka
Bili (expr.)
Nemecký
spisovateľ

Kazil

Latinská predložka (od)

Postavili sa

Hádzal, vrhal

Skratka slečny

Chytil

Slovenský
denník

3. časť
tajničky
Budova perzského paláca

Nesplnil
očakávanie
Druh trhaviny

Biblická hora
Oplodnila
peľom

Spájal lepom

Opísanie,
perifráza

Posielala (bás.)
Ľadovcový
nános
Šéf, po anglicky

Ples (hovor.)

Plúž

Vlk z Knihy
džunglí

Láska Omara

Jedovatá huba

♣

Talianska
herečka

Egyptský pán
neba

Značka lyží

Čínsky dychový
boh nástroj
Sicílska sopka Polynézsky
lesov
Muž v japonských mýtoch

Arabský člen

Nadpis článku

4. časť
tajničky

♣

Panika
na burze

Kyslá čerešňa

Prírodný
„Predstavte si , pani susedka, môj muž má maturitu,
sopečný kanál
ale stále si pletie mne a mi.“ „To nič, pani susedka. Ten
Skratka Severomôj, je tiež vzdelaný,“
východu
(záver je v tajničke krížovky)
Čínsky druh
Autor:
Jozef Blaho Listová skratka

Útok

Vták tropických
pralesov
Japonský boh
zeme

Značka
kozmetiky
Staroarménske
mesto

Švajčiarske
kúpele
Keltský názov
Írska

Rímskych 49
Mongolský
pastier
Meno Izabely
Len
Sumerský boh
nebies
Rieka pri
Omsku

Pokazil

Bez pančúch
(prísl.)

Reverenda

Náčelník
kozákov
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