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Varínčan

Rozhovor so starostom obce Miroslavom Willigerom
Pán starosta, ako by ste zhodnotili projekty a aktivity v programe rozvoja našej obce.
V roku 2011 sme pracovali na viacerých projektoch.
Niektoré boli úspešne dokončené a niektoré
prechádzajú do tohto roku.
Cez MAS /Miestna akčná skupina/ Terchovská dolina
sme pripravovali projekty z „Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013 -Obnova a rozvoj obcí.
Obec Varín ukončila a úspešne odovzdala projekt Výstavba detských ihrísk, stavebné úpravy obecného
úradu a autobusovej zastávky – Varín-Koňhora.

Hodnota vybudovaného diela je takmer 18 000 €.
Riešili sme požiadavky pracovníčok školskej kuchyne, ktoré upozorňovali na dlhodobé problémy so
zdravotnou inštaláciou a kanalizáciou, ktorá sa už
veľa rokov javila ako nefunkčná.

Oprava školskej jedálne

Autobusová zastávka – Varín-Koňhora

Výška zrealizovaného projektu bola v sume: 85. 065 €
Projekt bol kontrolovaný Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou a bol odovzdaný
bez
nedostatkov. Boli v ňom dodržané všetky rozpočtové
pravidlá.
V spolupráci s Úradom práce Žilina na základe
ustanovenia § 50j- protipovodňové aktivity a
odstraňovanie škôd po povodniach sme zamestnali
našich dlhodobo nezamestnaných občanov.
Pracovali sme na čistení potokov, ktoré vedia našim
občanom narobiť mnoho problémov. Prečisťoval sa
potok pri horárni - upravoval sa splav a koryto,
prečisťoval sa Šošinský potok.
Najviac pozornosti sme však venovali Koňhorskému
potoku. Tento po každom väčšom daždi a
dlhodobejších zrážkach robieval našim spoluobčanom veľké problémy.
Vďaka dobrej spolupráci a dobrým pracovným
vzťahom s Povodím Váhu sa obci podarilo vybudovať
nové koryto potoka, ktoré, ako dúfame, pojme a odvedie viac vody a zároveň je aj bezpečnejšie v odolávaní
a prívalom nárazových vôd .

V apríli roku minulého roka sme na KŠÚ Žilina
predložili požiadavku na riešenie havarijnej situácie
v ZŠ s MŠ O.Štefku Varín
Zdravotná inštalácia a kanalizácia je staráneprechodná a protispádová, bez čistiacich kusov.
Bola vybudovaná bez lapačov tuku!
Z kuchyne neodtekajú výlevky, v pivničných
priestoroch z kanalizácie vytekajú odpady na
elektrické rozvody a rošty.
Po mnohých jednaniach, v novembri 2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej Republiky schválilo projekt na havarijný
stav, ktorý sa skladal z dvoch častí.

Školská jedáleň po oprave

Pokračovanie na strane 4

Varínčan
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2. májová nedeľa...
V roku 1914 podpísal prezident USA
Woodrov Wilson v Kongrese rezolúciu,
ktorou ustanovuje sviatok Deň matiek na
druhú nedeľu v máji. Niektoré krajiny vo
svete si osvojili rovnaký deň, ale vo Veľkej
Británii sa oslavoval štvrtú nedeľu počas
pôstu. Tradičným poďakovaním je kytica
kvetov a papierové blahoželanie. A tak sa i
my pripájame s poďakovaním všetkým
mamičkám, starým mamám, tetám,
ženám... za to, že sú a prinášajú nám
pohodu, smiech a spokojnosť. Keď im
napíšeme pár hrejivých viet, urobíme
radosť im a aj sebe.

Samuel Hypš 9. 3. 2012
Matej Mihálik 13. 3. 2012
Timea Staňová 18. 3. 2012
„Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.“

Manželstvo uzatvorili:
Tomáš Hlaváč a Veronika Kramarová 14. 4. 2012
„Nech radosť vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

pani Kamila Jánošíková
pán Anton Mucha
pani Jozefa Jozefčiaková
pani Irena Zimenová
pán Martin Bohačiak
pani Justína Synáková
pani Eva Káčerová
pani Magdaléna Kapasná
pani Albína Milová
pani Žofia Verčíková
pán Aladár Ondrejka
pani Margita Chabadová
pani Anna Synáková
pán Ján Štefanatný
pani Etela Chovanová
pani Alžbeta Chabadová

Trojnásobné jubileum
12. apríla bola v rodine Paškovcov trojnásobná oslava.
Vendelín Žiak oslavoval 47., Maximilián Tomáš Melo 12. a
Nikolas Paško 1. narodeniny.
Rodinnému trojlístku k narodeninám blahoželajú a všetko
najlepšie želajú Paškovci, Žiakovci a Melovci.

89.
88.
86.
84.
81.
81.
79.
77.
76.
76.
76.
76.
74.
74.
73.
73.

pani Anna Muráriková
pani Helena Cigániková
pani Žofia Švecová
pani Irena Macáková
pani Emília Žáková
pani Kornélia Peťková
pán Viktor Cvacho
pani Marta Hodoňová

73.
73.
72.
72.
71.
71.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pani Anna Pallová
pani Antónia Gáborová
75-te pán Jozef Piš
70-te pani Gabriela
Martinčeková
pani Marta Tomová

Nech vám stále slnko svieti
v oknách vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho,
zažiari vám odznova.
Všetko dobré k Vášmu sviatku,
prijmite naše želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska,
nablízku vždy zostane!
Akým prianím veršík skončíme?
Azda sa nás spýtate?
Nech sa v živote tak vám darí,
ako o ňom snívate!
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1/ Zdravotechnická inštalácia
2/ Tuková kanalizácia
Finančný objem predstavoval 58.747.- €. Z toho
zriaďovateľ- Obec Varín z vlastných zdrojov poskytol

Opravy v školskej jedálni

finančné prostriedky vo výške 5.875.-€
Projekt bol v decembri 2011 úspešne zrealizovaný.
Prajem si, aby sa pracovníčky školskej kuchyne a aj
naše deti cítili v novom prostredí dobre a spokojne.
Rád by som sa touto cestou tiež poďakoval všetkým,
ktorí na projektoch pracovali a pričinili sa o to, že dnes
môžeme hodnotiť a právom si povedať - všetkým nám
záleží na tom, aby Varín bol každým rokom krajší a
krajší.
Osobne chcem za spoluprácu poďakovať všetkým,
ktorí sa na prácach v prospech obce podieľali vo
svojom voľnom čase a bez finančného ohodnotenia.
Moje poďakovanie patrí pánom: Michalovi

Varínčan

ukončené?
Robíme chodníky, nové inštalácie, park, kde bude aj
detské ihrisko, nová výsadba. Na Hrnčiarskej ulici
/po dom MUDr. Bugáňa / bude nová cesta zo živice .
Práce plánujeme ukončiť do konca mája tohto roka.
Potom budeme pokračovať s vybudovaním
chodníkov na Ulici Bernolákovej a Školskej Na týchto
dvoch uliciach a tiež na Ulici májovej sa vyhotoví aj
nová živičná cesta.
Rozpočet na tieto aktivity je 940 000 €. Hradí sa z
eurofondov. Obec prispieva 5%.
Čo by ste povedali na záver.
Aj v súčasnosti pracujeme na nových projektoch a
výzvach, z ktorých každý má svoje opodstatnenie.
Každý rieši danú skutočnosť – čo obec potrebuje, čo
potrebujú občania pre skvalitnenie svojho života.
Buďme všetci nápomocní, vážme si čo máme,

Potok pred úpravou

Nové atrakcie na detskom ihrisku

Androvičovi, Danielovi Androvičovi, Michalovi
Rendekovi,
Andrejovi Kriskovi, Ľubomírovi
Sečkárovi, pani Emílii Cvachovej, firmám Ekodendra
Varín, Stavoglobal Varín, Povodiu Váhu – osobitne
pánovi Michalovi Gáborovi.
Všetci vidíme, že na Námestí sv. Floriána sa vo
veľkom pracuje. Čo všetko sa robí a kedy budú práce

...a po nej

ochraňujme majetok ako svoj, tak i majetok obce, aby
sme každým rokom mohli konštatovať, že sme zas
bohatší a krajší.
Doprajme to našej obci.

Varínčan

Deň narcisov 2012

Deň narcisov je jedinou finančnou zbierkou Ligy proti
rakovine, z ktorej môže podporovať onkologických
pacientov a ich rodiny.
Hoci tohtoročný Deň narcisov pripadol na piatok
13.apríla, bol plný pozitívnych emócií.
Pripnutím si žltého narcisu sme opäť mohli podporiť
myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s
onkologickým ochorením. Narcis ako jeden z prvých
jarných kvietkov, ktorý predznačuje príchod jari,
prebúdzanie prírody a života, je i symbolom nádeje,

Zem je len jedna...
... pripomenuli sme si
Deň Zeme
Zem je naša materská planéta, v poradí tretia planéta
slnečnej sústavy a zároveň jediná planéta, na ktorej je
podľa súčasných vedeckých poznatkov voda v
kvapalnom skupenstve a život.
Vznikla približne pred 4,57 miliardami rokov a jej
povrch neustále pretvárajú geologické procesy / napr.
platňová tektonika, ktorá pomaly mení polohy a tvar
kontinentov/. Veľkú zásluhu na dnešnej podobe Zeme
majú aj živé organizmy, ktoré utvárajú biosféru a
počas dlhých miliárd rokov na Zemi vytvorili
dýchateľnú atmosféru a pôdu.

Zem je prvá planéta od Slnka, ktorú sprevádza
prirodzená družica (Mesiac) a zároveň jediná planéta
slnečnej sústavy, ktorá má mesiac len jeden. Jeho
priemer dosahuje približne štvrtinu priemeru Zeme.
Keďže iba na Zemi máme vytvorené podmienky na
život, je našou povinnosťou chrániť ju, aby na nej
mohli žiť aj generácie, ktoré prídu po nás...
V roku 1983 vyhlásilo UNESCO 22. apríl za svetový
Deň Zeme.
Jeho história však siaha až do roku 1969, keď
Američan John McConnell vystúpil s iniciatívou
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že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.
13. apríla môže pomôcť každý...
Tak znelo tohtoročné motto Dňa narcisov a veríme, že
vystihlo podstatu tohto jedinečného dňa.
Varínske členky Únie žien sa opäť zapojili do tohto
projektu a vyzbierali 719,58 €. Je chvályhodné, že
bokom nezostali ani žiaci Základnej školy s
materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne a do
zbierky prispeli sumou 121,77 €. Z Varína tak Lige
proti rakovine poputovalo 841,35 €.
Všetkým, ktorí dobrovoľnú zbierku podporili patrí
veľké Ď A K U J E M !

vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto
snáh vytvoril i vlajku Zeme. Prvý Deň Zeme bol
oslávený v San Franciscu a táto oslava bola
pravdepodobne myslená nielen ako ekologicky
zameraný sviatok, ale aj ako ľavicovo orientovaný
happening bojovníkov proti vojne vo Vietname.
Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ
preniesť otázku ekológie do politických kruhov.
Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať
odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Akcia
mala veľký ohlas hlavne medzi študentmi.
Vo Varíne sme si tento deň pripomenuli v nedeľu 22.
apríla 2012. Miestne kultúrne stredisko v spolupráci
so Správou národného parku Malá Fatra pripravili na
Námestí sv. Floriána kultúrno- enviromentálne
podujatie.
V informačnom stánku pracovníkov národného
parku si návštevníci mohli vziať propagačné
materiály, pobesedovať s ochranármi, deti si mohli z
odpadových materiálov vyhotoviť ekologické
peňaženky a naučiť sa, že aj odpad sa dá rôzne
zužitkovať. V hlavnom kultúrnom programe
vystúpila dychová hudba Varínčanka, mažoretky
CVČ Varín a žiaci základnej školy. Spestrením
programu bolo aj vystúpenie Martiny Michalkovej,
špecialistky v oblasti terapie s asistenciou psov.
Bol to príjemne strávený sviatočný deň!
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Matičné okienko
Na veľkonočný pondelok sa uskutočnil už
tradičný matičný výstup na Chatu pod
Suchým. Podujatia sa zúčastnilo asi 45 – 50

turistov, prevažne členov MO Matice
slovenskej vo Varíne.
Pod Suchým bolo snehu ešte neúrekom, a
tak ho mnohí využili na veľkonočnú
guľovačku.
Krásne počasie a dobrý výhľad na okolité
hory umožnil ďalekohľadom sledovať aj
lyžiarov na Martinských holiach. Počas
občerstvenia a relaxu pred chatou si
podebatovali o výstavbe chaty, chatároch
veľkonočných zvykoch v minulosti a
príhodách, ktoré sa na chate počas jej
sedemdesiatročnej existencie udiali.

Zo života varínskych hasičov
Veľká noc
Na žiadosť riaditeľky Základnej školy v Dolnej
V čase veľkonočného trojdnia sme tak, ako Tižine Mgr. Moniky Filovej sme zorganizovali
besedu so žiakmi tamojšej školy na aktuálnu
každý rok, pomáhali pri bohoslužbách.
tému jarného vypaľovania tráv.
Oboznámili sme ich s postupom ohlasovania
požiaru a s princípom fungovania tiesňovej linky č.112. Žiakov
veľmi zaujala
naša hasičská
technika.
Spoločne s hasičmi DHZ Krasňany sme počas
Veľkého piatka a Bielej soboty držali stráž pri
Božom hrobe vo farskom kostole Najsvätejšej
Trojice vo Varíne.
V sobotu večer sme počas sprievodu obcou
usmerňovali dopravu a dozerali na bezpečnosť
zúčastnených.
Po skončení slávnosti sme na hasičskej zbrojnici
privítali pána farára s pánom kaplánom a tiež
našich spolubratov z Krasnian. V družnej besede
sme spoločne strávili príjemný večer.
Zásah
V podvečer 10. apríla
sme od našich
spoluobčanov dostali telefonické nahlásenie
požiaru vo Varíne v časti Brehy. Horela tu
drevená búda, ktorú si deti vybudovali v korunách stromov a pravdepodobne ich nepozornosťou pri manipulácii so zápalkami začala
horieť. Na zásah sme dorazili s Tatrou 148 a požiar sme včas uhasili. Boli privolaní aj hasiči
z HaZZ zo Žiliny, ktorým sa však na miesto
požiaru pre členitý terén nepodarilo dostať. Na
zásahu sa zúčastnilo 7 našich členov.
Následne 11.apríla sme v obecnom rozhlase
odvysielali reláciu na tému „jarné vypaľovanie
trávnatých porastov a ochrana lesov pred požiarmi“.

Birmovka
V sobotu 14.apríla 2012 sa v našej farnosti
vysluhovala sviatosť birmovania.
Deň pred slávnosťou naši hasiči brigádovali na
technike – umývali ju a pripravovali sa na
pokojný priebeh slávnosti. V deň „D“ sme
uzatvorili cestu okolo kostola, riadili dopravu a
počas celej slávnosti naši členovia v uniformách
robili usporiadateľskú službu.
Spomienka
16.marca tohto roku nás opustil brat hasič pán
Jozef Ďugel.
Ujo Jožko bol
aktívny
čestný člen nášho zboru.
Do DHZ vstúpil v roku
1960.
V roku 2001 bol zvolený do
funkcie pokladníka, viedol
peňažný denník
a starostlivo strážil každú
korunku.
Pána Jozefa Ďugela sme
odprevadili na jeho
poslednej ceste.
Česť jeho pamiatke!

Noc v knižnici
Miestne kultúrne stredisko pripravilo pre deti
podujatie – noc v knižnici. Pre veľký záujem a
obmedzené kapacity knižnice sa uskutočnili
hneď dve podujatia – 16. marca a 20. apríla.
Pre deti boli pripravené knihy, súťaže a rôzne
tvorivé aktivity. Hlavným zámerom podujatia
však bolo priblížiť deťom literatúru a vzbudiť
v nich záujem o čítanie.

Katarína Ondrušová

Slávnosť
farnosti
V sobotu 14. apríla sa v našej farnosti
vysluhovala sviatosť birmovania. Biskup
Žilinskej diecézy Mons. doc. ThDr.
Tomáša Galis a biskupský vikár Mgr.
Stanislav Ďungel udelili sviatosť viac ako
200 mladým ľuďom.
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a
Eucharistiou jeden celok "sviatostí uvádzania do kresťanského života". Jednota
tohto celku sa musí zachovať. Preto je
prijatie sviatosti birmovania potrebné na
zavŕšenie krstnej milosti. Sviatosť birmovania nás dokonalejšie spája s Cirkvou
a obohacuje osobitnou silou Ducha Svätého.
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je
to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého a
takisto ako krst, vtláča do duše kresťana
duchovný znak alebo nezmazateľný
charakter. Preto túto sviatosť možno prijať
iba raz za života.

Varínčan
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Varínske kapely
The stars – Hviezdy
V roku 1975 sa partia spolužiakov zo základnej
školy rozhodla založiť hudobnú skupinu.
Zo začiatku mali naivné predstavy, o čom svedčí aj
fakt, že skôr ako zohnali nejaké nástroje a nacvičili
prvú skladbu bolo pre nich najdôležitejšie
vymyslieť správny názov. Voľba padla na THE
STARS - HVIEZDY. Nebolo to z nijakých
ideologických dôvodov, ale preto, lebo napísané na
papieri to vyzeralo celkom dobre.
Po počiatočných detských chorobách a personálnych zmenách sa vykryštalizovala štvorica – Juro
Bielik, Miro Stehlík, Paľo a Miloš Verčíkovci. Táto
zostava vyrazila dobýjať reštaurácie a kulturáky
okolitých obcí.
Konkurencia bola silná – veď len vo Varíne boli
v tom čase štyri kapely.
Za veľkej pomoci rodičov a starších kapiel Kozmos
a Melodic Maurus si The stars postupne získavala
priaznivcov a pevne sa usadila na oblastnom
hudobnom trhu. Takto to pokračovalo až do
nástupu na vojenskú službu, kedy sa kapela musela
na tri roky odmlčať.

r.1975 zľava: Miloš Verčík, Miro
Stehlík, Juro Bielik, Miro Synák,
Paľo Verčík

Na jej obnovení sa začalo pracovať až po návrate do
civilu. Do kapely pribudol Igor Cvacho a opäť sa
mohlo vyraziť. Po raketovom nástupe prišla ťažká
rana, keď tragicky zahynul bubeník Juro Bielik. Aj
keď táto nešťastná udalosť všetkými hlboko
otriasla, hudobníci sa rozhodli ísť ďalej. V roku 1983
sa predstavili v novej zostave: Zuzana Koniariková
– Verčíková, Miro Stehlík, Igor Dorčík zo Strážova,
Paľo a Miloš Verčíkovci a pod novým menom
Perpetuum opäť vyrazili na scénu. Kapela úspešne
pôsobila až do roku 1987, kedy po spoločnej
dohode ukončila svoju činnosť.
V skupine hrávali: Miro Synák
1975 -1977
Miro Holienka
1975
Miro Stehlík
1975 -1987
Juro Bielik
1975 -1982
Igor Cvacho
1981 -1982
Jožo Hruška
1983
Igor Dorčík
1983 -1987
Zuzka Verčíková 1983 -1987
Paľo Verčík
1975 -1987
Miloš Verčík
1975 -1987

r. 1976 zľava: Miro Stehlík, Miro
Synák, Juro Bielik, Paľo Verčík,
Miloš Verčík

r. 1982 zľava: Juro Bielik, Igor
r. 1982 zľava: Igor Cvacho, Miloš
Cvacho, Miro Stehlík, Miloš Verčík Verčík, Juro Bielik /za bicími/, Paľo
Verčík, Miro Stehlík

r. 1977 zľava. Paľo Verčík, Miro
Synák, Miro Stehlík, Juro Bielik,
Miloš Verčík

r. 1983 zľava: Miloš Verčík, Zuzka
Verčíková, Jožo Hruška, Paľo
Verčík, Miro Stehlík
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DEN MATIEK
Nech Ti tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky Ty, mama, rozdávaš nám.

MODLITBA
Úprimnú vďaku prijmi, Pane,
za to, že mama, vravieť komu mám.
Za chvíle Tebou požehnané,
čo s mamou denne prežívam.
Úprimnú vďaku prijmi, Bože,
za lásku čo cítim, smiem.
Že odpustiť vie neposlušnosť,
zlé slovko nikdy nepovie.
My chválime Ťa, dobrý Bože,
že každá mama svojim deťom
vždy naporúdzi, blízko je,
na cestách týmto Tvojím svetom.
Že aj keď sily nestačia,
snaží sa a nehľadí na seba
a na to, aby ozaj šťastná bola,
nikdy jej veľa netreba.
Ďakujem Pane, za mamu moju
a myslím to úprimne,
veď predsa niet človeka iného,
čo by viacej stál pri mne.
S Tebou Pane a s mamou mojou,
istotu mám pre každý deň
a verím, že neskončí sa tento vzťah,
čo nie je iba krásny sen.
Prosím, Bože, za mamičky,
za oteckov, za rodiny,
za tie deti, čo niečo im chýba.
Nech v Tvojej veľkej láske, dobrote,
napraví sa táto chyba.
Uč nás všetkých, Bože dobrý,
pamätať to veľké prikázanie:
Že milovať treba Teba,
ctiť si blížnych, ktorých máme
a lásku dávať.
Vypočuj nás Pane. Amen.

Otec rodiny sa vracia z práce a
vidí, že jeho deti sedia v pyžamách pred domom a hrajú sa
v blate s prázdnymi škatuľami
od pizzy a číny, ktoré sú
rozhádzané po celej záhrade.
Dvere na dome sú otvorené
dokorán, tiež dvere na aute. Na
sedačkách si tu leží pes čerstvo
vyváľaný v blate a nikde ani
stopy po druhom psovi. Muž
vošiel do domu a uvidel ešte
väčší neporiadok.
Lampa prevrátená a behúň
skrčený pri stene.
Uprostred izby hlasno hral
televízor jedáleň bola zahádzaná hračkami a rôznymi dielmi
šatníka.
V kuchyni to nevyzeralo o nič
lepšie. V dreze bola hromada
špinavého riadu, rádio revalo na
plné obrátky, zvyšky raňajok boli
rozhádzané po stole a na
prestieraniach ležala mačka.
Chladnička otvorená,
psie žrádlo na podlahe,
rozbitý pohár pod stolom, pri zadných dverách utľapkaná hromádka piesku.
Muž rýchlo vybehol po
schodoch, stúpajúc na
ďalšie hračky a šiapajúc
po oblečení. Nebral
však na to ohľad, iba
hľadal svoju manželku.
Bál sa, že je nemocná,
alebo sa jej stalo niečo
vážne.
Videl, ako dverami kúpeľne presakuje voda.
Nazrel tam a uvidel
mokré uteráky rozhá-

dzané po
podlahe, rozliate
mydlo, v kope špinavej bielizne
a všade rozhádzané ďalšie
hračky.
Medzi tým všetkým sa vinuli
kilometre toaletného papiera,
zrkadlo a steny boli pomaľované
zubnou pastou.
Rýchlo sa otočil a bežal do
spálne,
kde našiel svoju
manželku ležať v posteli a čítať
knihu. Pozrela naňho, usmiala sa
a spýtala sa ho aký mal dnes deň.
Muž sa zarazil a nedôverčivo sa
spýtal: „Čo sa tu dnes stalo?“
Manželka sa usmiala a odpovedala: „Pamätáš sa, drahý, že každý deň, keď sa vrátiš z práce,
pýtaš sa ma, že čo som vlastne
robila celý deň?“
„Áno.“ Muž zneistel.
Tak dnes ................... som
nerobila nič!

Varínčan
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Malý chlapec sa spýtal mamy: "Prečo plačeš?"
"Pretože som žena," povedala mu.
Nerozumiem!" povedal syn.
Jeho mama ho len objala a povedala: "A nikdy ani
neporozumieš."
Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca: "Prečo sa mi
zdá, že mama plače bez dôvodu?"
"Všetky ženy plačú bez dôvodu," bolo všetko, čo
mohol otec odpovedať.
Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále
nerozumejúc, prečo ženy plačú.
Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa:
" Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko??"

a sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila jeho
srdce.
Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel
nikdy neraní svoju ženu,
ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť - stáť vedľa
neho bez výhrad.
A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vyroní, ktorá je
výlučne jej,
aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to
zvládla.
Na tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez slova
toľko ako žena!

Boh odpovedal: " Keď som urobil ženu, musela byt
výnimočná.

Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú
má, ani v spôsobe, akým si češe vlasy.

Urobil som jej PLECIA dosť silné na to, aby uniesla
váhu sveta,
ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie.

Krása ženy – matky musí byť v jej očiach, pretože tie
sú bránou k jej srdcu, miestu, kde sídli láska.

Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod
dieťaťa a odmietnutie,
ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí.
Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále
pokračovať,
keď sa všetci ostatní vzdávajú, a starať sa o svoju
rodinu
napriek chorobám a únave, bez sťažovania sa.
Dal som jej CIT milovať svoje deti za všetkých
okolností, dokonca aj vtedy,
ak ju jej dieťa hlboko ranilo.
Dal som jej ODVAHU prijať svojho manžela napriek
jeho chybám

...dajte si veľký pozor, aby ste nerozplakali matku,
lebo Boh počíta jej slzy!
Žena vyšla z mužovho rebra, nie z jeho nôh, aby bola
pošliapaná,
nie z jeho hlavy, aby bola povýšenecká, ale z jeho
boku, aby mu bola rovnou...
Z miesta pod ramenom, aby bola chránená, a vedľa
srdca, aby bola milovaná...
Preto si všetky zaslúžia našu lásku, za ich trpezlivosť,
silu, múdrosť, cit, a vytrvalosť.
Prosím, daj toto vedieť všetkým mužom, ktorí ešte
nevedia, prečo ženy plačú.
PS: Možno je to práve kvôli nim!

Malý božtek na líčka, len pre Teba mamička.
Zato, že mi utrieš slzy, keď ma niečo veľmi mrzí.
Utešíš ma, keď som smutná, aj keď pomoc nie je nutná.
Ponúkneš mi správnu radu, odpustíš mi každú zradu.
Pomôžeš mi riešiť lásky, už máš zo mňa jemné vrásky.
Rozmaznáš ma trošička...
ďakujem Ti, mamička.
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ŠKOLA INFORMUJE
Naša škola
Často si dávajú naše deti otázku“ Prečo škola?
Načo vzdelanie? Prečo sa toľko učiť?“ To sú
otázky ,ktoré si položí žiak – žiaci ,ktorí si nekladú
žiadne väčšie ambície od života, od školy.
Pre mnohých je samozrejmosťou, a pokladajú
školu ako túžbu po vzdelaní, túžbu k stretávaniu
sa mladých ľudí, túžbu po tom, aby sa
vedomostne priblížili k svojím starším
súrodencom, a samozrejme k svojim rodičom.
Tu sa učíme slušne sa správať voči ostatným
,slušne komunikovať, začínajú sa prejavovať naše
názory, na ktorých budeme často stavať svoj ďalší
vývoj a samotné napredovanie ako seba, tak aj
svojej osobnosti.
Ani si neuvedomujeme ako čas letí. Je tu čas, kedy
naša ZŠ Ondreja Štefku vo Varíne oslavuje
60. výročie vzniku založenia.
Tie staršie ročníky môžu bilancovať ako a akým
smerom sa uberala a vyvíjala naša škola.
Akými zmenami prešla, spomínať na časy staré
priateľstvá, ktoré vznikali na škole a spomínať
na učiteľov, ktorí už nie sú medzi nami, ale žijú v
nás.
Naopak, škola v očiach mnohých žiakov, stráca
svoje postavenie, ktoré jej odjakživa patrilo a
patrí.
Pýtame sa , je to dobou?
No aj napriek všetkému
je škola stále
nenahraditeľnou súčasťou života.
Každý jeden z nás by mal vedieť, čo pre neho
škola znamená, a to ako rodičia, tak i žiaci, aj
samotní učitelia.
Doprajme našej škole dobrých učiteľov, dobrých a
chápavých žiakov, rodičov, ktorí chápu, čo
škola dáva okrem vzdelania.
Buďme jej nápomocní .Veď nám tam vyrastajú
naše deti, naša nová generácia, ktorá bude o pár
rokov hodnotiť, akí sme boli, čo sme pre nich
spravili.
Nech je naše vysvedčenie dobré...
Miroslav Williger
starosta obce

Rozprávkové
vretienko
Do školské kola súťaže Rozprávkové vretienko
sa zapojili žiaci 1. stupňa ZŠ. Svojím prednesom
nás zaviedli do čarovného sveta rozprávky, kde
dobro víťazí nad zlom. Tam, kde múdrosť a vtip
prekabátia hlúposť a lenivosť.
Spomedzi súťažiacich sa umiestnili na:
1. mieste Martin Jakubčík 4.B
2. mieste Terezka Schrollová 2.B
3. mieste Marek Trnka 3.A
Teší nás, že aj na našej škole sú ešte deti, ktoré sa k
rozprávke vracajú a na rozprávku nezabúdajú.

Varínčan
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Čo mi rozprávala naša škola
Školské kolo literárnej súťaže sa uskutočnilo v školskom roku 2011/
2O12 po siedmykrát. Súťaž bola určená žiakom druhého až deviateho
ročníka. Literárne práce písali žiaci na tému Čo mi rozprávala naša
škola.
Vyhodnotenie VII. ročníka školského kola literárnej súťaže v
školskom roku 2011/2012 pod názvom Čo mi rozprávala naša škola

Do VII. ročníka školskej
súťaže sa zapojilo v školskom
roku 2011/2012 spolu 123
žiakov v troch hlavných
kategóriách. Víťazom
srdečne blahoželáme!

Varínčan...
Obec Varín je pekná obec na našom
Slovensku. Ako všade žijú v nej ľudia.
Život sa však nedá vystihnúť len krásou
ľudí a krajiny, je to aj o živote ako takom.
Často však zabúdame na osobnosti našej
obce, často málo viditeľné, pretože veľa
vecí, ktoré robia pre Varínčanov robia bez
nároku na mzdu a z vlastných zdrojov .
Takýmto človekom je aj p. Ľubomír
Sečkár, i keď jeho otecko pochádzal z
Vrútok jeho maminka je „stará“
Varínčanka z Bohačiakovského
dvora (dnes Cibiková). Nie je jediná akcia ktorú
Ľubomír Sečkár
usporadúva
Obecný úrad Varín alebo miestne
kultúrne stredisko a je potrebné
sponzorské, aby ju nepodporil. K jeho
aktivitám patrí napríklad usporiadanie
MDD, benefičný futbalový zápas pre
DSS Straník, čistenie rieky Varínka a
odvoz odpadu na vlastné náklady presne
tak ako na Jedľovine. Obec reprezentuje
nie len vo Varíne ale aj mimo neho je
pravidelným účastníkom pietnej
spomienky Holokaustu pri pamätníku „
cesta bez návratu v Žiline“, organizoval
Mikuláša na pediatrickom oddelení
Žilinskej nemocnice. Zároveň je
aktívnym členom Matice slovenskej vo
Varíne a predsedom Smeru SD vo
Varíne. Myslím si že 1014 hlasov v
parlamentných voľbách pre Smer SD
nepotrebuje komentár . Zároveň je
členom finančnej a bytovej komisie pri
obecnom zastupiteľstve vo Varíne. K
neposledným aktivitám
patria
aj
príspevky do Varínčana o ľuďoch a
spolunažívaní , preto aj ja som sa
rozhodol napísať o ňom, pretože on by o
sebe nikdy nepísal. Podieľať sa na živote
je samozrejme aj o záľubách futbal,
lukostreľba a turistika. V blízkom čase si
plánuje založiť rodinu. Nie je možné na
pár riadkoch vyjadriť silu človeka ale
poďakovanie je aspoň zadosťučinenie i
keď malé...
K.F.Tichý

Neprešlo redakčnou úpravou.
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Urbárnici hodnotili
Podielnici Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Varín
na svojom valnom zhromaždení 21. apríla hodnotili
dosiahnuté výsledky za rok 2011 a zároveň boli oboznámení
s činnosťou výboru za jeho prvý rok činnosti.
Po prvýkrát boli podielnikom dosiahnuté výsledky
predložené vo forme prezentácie, čo sa stretlo s pozitívnym
ohlasom. Hlavne oblasť ekonomického hospodárenia
ukázala, v čom sú naše silné stránky. Aj v období
celosvetovej ekonomickej krízy sa
výboru v hospodárskej činnosti
úspešne darí dosahovať priaznivé
výsledky.
Okrem klasických oblastí pre
rokovanie valného zhromaždenia
toto malo navyše v programe témy,
ktoré stoja pred členmi urbáru. Sú to
problémy s vysporiadavaním sa
vydokladovania vlastníctva urbárskych hlasov v rámci riešenia ROEP
vo Varíne.
Ďalším veľkým a veľmi zložitým, ale zároveň veľmi
dôležitým okruhom problémov je vysporiadanie sa s
nerovnomernou štruktúrou podielov na majetku
jednotlivých podielnikov. Existuje stav, že sú urbárnici, ktorí
nemajú podiely na poľnohodpodárskej pôde, a naopak. Sú
aj podielnici na poľnohospodárskej pôde, ale naše urbárske
pozemkové spoločenstvo ich nemá v evidencii členov.
Príčiny sú dve. Jednou je, že nevlastnia urbárske hlasy a
druhou, že si neplnia povinnosti podielnika podľa zákona a
Zmluvy o založení ..., t. j nemajú uzatvorenú Zmluvu o
pristúpení..... Touto „Zmluvou o pristúpení...“ sa deklaruje
uznanie a rešpektovanie „urbárskych zákonov – stanov“.
Situácia je zložitá. Nespôsobila ju naša urbárska obec, ani
podielnici, ale tento stav vznikol v dôsledku
zákonodarného riešenia v navracaní majetku Spolku
bývalých urbárnikov zo strany štátu.
Valné zhromaždenie prijalo úlohy v uznesení, aby si v prvej
etape a urýchlene všetci zainteresovaní urbárnici
vysporiadali majetkové podiely. K Silvestru tohto roku
výbor spracuje zoznam podielnikov, v ktorom bude
zapracovaná aj majetková účasť na poľnohospodárskej
pôde. Týmto bude zreálnený stav nášho členstva,
samozrejme, až po splnení podmienok pre zaradenie do
zoznamu členov. Tento zoznam bude základom pre uznanie
– schválenie zoznamu členov (podielnikov) na budúcom
valnom zhromaždení v roku 2013. Členov v takomto
zozname budeme volať „aktívni členovia Urbárskej obce
pozemkové spoločenstvo Varín“.
Podmienky pre zaradenie do zoznamu aktívnych členov sú
jednoduché. Iba splniť podmienky určené zákonom pre
urbárske spoločenstvá a plnenie si povinností pre vstup a

činnosť urbárskeho spoločenstva. Čo to predstavuje? preukázať vlastníctvo
podielov na urbárskom majetku, - podpísať „Pristúpenie ku
Zmluva ....“ a - schválenie zmien v zozname členov na
Valnom zhromaždení.
Ďalšou oblasťou riešenia bol predaj pozemkov. Výbor
dodržiava zásady pre predaj pozemkov určených valnými
zhromaždeniami. Je tvrdou pravdou, že predávame
pozemky na Kučoviskách a inde, ale
iba tie, ktoré nevie urbár využívať a
hlavne tie, ktoré sú užívané
neoprávnene. Vo väčšine prípadov
užívatelia nie sú ochotní za tieto
pozemky platiť nájom, a preto si ich
radšej odkúpia.
Zároveň valné zhromaždenie
uložilo výboru razantne postupovať
voči občanom, ktorí využívajú
urbárske pozemky pre svoje vlastné
účely a nemajú uzatvorené nájomné
zmluvy. K tomu treba použiť všetky,
aj krajne dostupné právne nástroje. Jednou z foriem je napr.
aj verejné poukazánie na takýto stav. Možno to napokon
navonok „ctihodných občanov“ prinúti uvedomiť si, že
takýmto spôsobom si kazia dobrý imidž.
V rámci rozvoja boli prijaté zásadné stanoviská k týmto
okruhom:
1. Dokončiť kolaudačné konanie a ukončiť etapu celého
projektu budovania Protipožiarnej lesnej cesty Rázsochy.
2. Začať s prácami na rekonštrukcii urbárskeho domu podľa
schválenej alternatívy – vykonať stavebné úpravy
súčasného objektu.
3. Venovať sa príprave riešenia rozvoja a rozšírenia lesnej
škôlky Podlipovec.
V nasledujúcom období pripravujeme podať ďalšie
informácie o našej práci, o plnení úloh z valného
zhromaždenia, o ich rozpracovanosti a riešení.
Po prvýkrát sme pred valným zhromaždením vyhlásili
anketu. Jej výsledky „pomohli“ aj pri posúdení - napr.
riešenia rozvoja urbárskeho domu. Z vyhodnotenia ankety
je zrejmé, že o urbársku problematiku a informácie z urbáru
je značný záujem.
Z médií, v ktorých sú prezentované informácie, boli
najlepšie hodnotené: Varínčan a web:urbarvarin.szm.com.
Na záver valného zhromaždenia boli vylosovaní účastníci
ankety. Urbárskym darčekom sa potešili štyria urbárnici,
ktorí vydržali až do ukončenia valného zhromaždenia.
ra
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Bol l3. apríl l945. Červená armáda, ktorá smerovala
od východu, chcela preraziť cez Domašínsky
meander do Žiliny. Železničná preprava pre ňu
nepridala do úvahy, pretože Nemci pri tuneloch
vyhodili železničné mosty a za obeť im padli aj mosty
cez Varínku a pri žilinskej celulózke aj cez Váh. Z
Vrútok do Žiliny sa pokúšali prepraviť po ceste.
Panošinu, hrebeň Plešela / Nezbudskej hole / a
Zvonicu v Strečne, mali Nemci dobre obsadené a
neustálou streľbou z guľometov, kanónov a
mínometov zasypávali granátmi cestu. Červená
armáda a I. Československý armádny zbor vedený
generálom Ludvíkom Svobodom sa museli vzdať
nádeje preraziť tento úsek do Žiliny. Boli nútení sa so
značnými materiálnymi stratami a tiež so stratami na
životoch vrátiť sa do Vrútok. Odtiaľ museli vystúpiť

Dom holiča Michala Jurenu na námestí

na Martinské hole, kam pomocou koní vytiahli aj
kanóny, mínomety a guľomety. Obsadili Polom a
Minčol a časť vojska zišla cez Kunerad do Žiliny.
Mínovometnou paľbou strieľali na Žilinu a snažili sa
z nej vyhnať nemecké vojská.
Vo Varíne bol veľký počet Nemcov, ktorí mali v Blahovej uličke / dom na Hrnčiarskej ulici vedľa
Národného parku/ pancierový voz plný
munície. Rusi sa o tomto bojov arzenáli
dozvedeli, nevedeli však jeho polohu. Z toho
dôvodu vyslali do Varína zveda, ktorý mal
zistiť polohu a presné miesto umiestnenia
pancierového voza. V to aprílové ráno roku
1945 prišiel do Varína žobrák, oblečený vo
vrecovine, opásaný povrieslom a po námestí
smerom k Hrnčiarskej ulici postupoval k uvedenému objektu, žobrajúc pritom o almužnu
alebo potravu.
Žobrák bol ruský zved. Akonáhle zistil
súradnice pancierového voza, vysielačkou

spod železného mosta odoslal potrebné informácie
svojim spolubojovníkom na Polom. Krátko na to
nastalo vo Varíne peklo. Ruské vojská začali
ostreľovať Varín. Šťastím bolo, že odoslané súradnice
neboli celkom presné a ruská paľba pancierový voz
nezasiahla. Prvé granáty padali do parku a k studni na
námestí pod gaštanom pred kaplnkou sv. Floriána.
Keďže tam Varínčania chodili na vodu stalo sa im
osudným. Varín bol v tom čase zásobovaný pitnou
vodou studní - jedna bola pri kostole, druhá na
námestí pri kaplnke Panny Márie pod lipami, tretia
medzi obecným domom a parkom, štvrtá pri
kováčovi Maťkovi vedľa hasičov a piata bola na
Rybníkoch - Jelenova studňa. V to ráno našli svoju
smrť na varínskom námestí títo občania: Ing. Kornel
Bugáň – lesný inžinier, Michal Jurena – holič mal na
námestí svoj obchod, ktorý sa nachádzal v miestach
dnešnej ulice Antona Bernoláka a posledným kto
padol bol Jozef Sýkora – kolár , bývajúci na
Hrnčiarskej ulici. Viktor Gábor bol črepinou z granátu
zasiahnutý do nohy a túto mu museli následne
amputovať.Býval v Baťovej uličke oproti reštaurácií U
babky. Nemci sa nad Varínom zľutovali a pancierový
voz s muníciou včas presunuli na iné bezpečné
miesto. Keby bol voz priamo zasiahnutý mínometnou
paľbou, bola by to pre Varín obrovská tragédia.
Munície bolo toľko, že do vzduchu by vyletelo pol
Varína. Zostalo by veľa bezdomovcov, sirôt, mŕtvych a
ranených.
Našťastie pre Varín sa plánovaný scenár nenaplnil.
Nemci z Varína ustúpili a pred ruským frontom
opúšťali územie Slovenska. Varín bol oslobodený
koncom apríla l945.
Alexander Panáček.

Námestie sv. Floriána
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Varínsky futbal
Po zimnej príprave nám v apríli začali
už majstrovské zápasy vo všetkých
kategóriách. Počasie výrazne ovplyvnilo prvé zápasy, ktoré museli byť z nepriaznivých poveternostných podmienok preložené na neskoršie termíny.
Mladší a starší žiaci – 2. liga:
Prvé dve jarné kolá sú v tejto kategórii
(2. ligy) plánované až na termíny 01.05.
a 08.05., kedy sa stretnú s tímami
Skalitého a Belej. Zápas 16. kola, ktoré
sa malo odohrať v Oravskom Veselom
bolo takisto odložené kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam na nový termín – 6.6.2012.
17. kolo odohrali naši žiaci v domácom
prostredí, kde privítali tím Bytče. Starší
žiaci remizovali 1:1 (gól Dudáš P.) a
mladší žiaci prehrali tesne 0:1.
V 18. kole cestovali naši hráči na Oravu
do Habovky. Starší žiaci vyhrali tesne
1:0 (gól Mydliar) a mladší žiaci vyhrali
5:2.

Dorast – 1. trieda:
Naši dorastenci začali svoje súboje o
postup do 5. ligy až druhým jarným
kolom, keďže to prvé, ktoré sa malo
odohrať na ihrisku Krasňan, bolo
odložené kvôli zlému počasiu na
01.05.2012.
15. kolo odohrali naši hráči doma proti
Bitarovej, s ktorou vyhrali 2:0 po góloch
Komačku a Jankovského. V 16. kole
cestovali dorastenci do Lietavskej
Svinnej, nad ktorou zvíťazili s
prehľadom 4:0 (góly: Tichý, Vrábel,
Verčík F., Gajdošík). V ďalšom
domácom zápase 17. kola zvíťazili nad
Veľkým Rovným takisto rozdielom
triedy 4:0, keď sa hetrikom blysol
Dávidík A. a doplnil ho jedným gólom

Tichý. V 18. kole sme cestovali do
Diviny, kde sme po víťaznom priebehu
nanešťastie prehrali 3:2 (góly: Verčík F.,
Jankovský) a prišli tak o možnosť
vybudovať si náskok pred ostatnými
prenasledovateľmi.

V aktuálnej tabuľke sa naši hráči
nachádzajú na priebežnom 1. mieste,
keď už dokázali predbehnúť doteraz
vedúcu Dolnú Tižinu o 2 body, ktorá
však má ešte o jeden odohratý zápas
menej. Veríme, že aj po skončení súťaže
budú naši hráči figurovať takisto na
vedúcej priečke, ale je pred nimi ešte
veľa zápasov a poctivej práce, ktorá ich
posunie až k vytúženému cieľu.
V priebehu jarnej časti sa k mužstvu už
stabilne pripojili hráči starších žiakov
Šutý M. a Závoďančík J., ktorí budú
striedavo nastupovať za starších žiakov
a dorastencov.

A mužstvo – 1. trieda:
A mužstvo malo pôvodne začať prvé
jarné kolo v posledný marcový víkend.
Úradovalo však počasie a tak bol zápas
preložený na 01.05., kedy budú našim
súperom Rajecké Teplice. Druhé jarné
kolo sme mali odohrať 1. apríla proti
Rašovu na domácom ihrisku, ale
počasie si z nás vystrelilo a po nočnej
predzápasovej snehovej nádielke bol
nakoniec tento zápas preložený na
08.05.

A tak sme prvý súťažný duel odohrali
až v 16. kole na ihrisku Horného
Hričova. Na ťažkom teréne a v sychravom počasí sme po nevýraznom
výkone nakoniec podľahli domácim
2:0, keď prvý gól sme inkasovali z penalty a druhý až v samom závere zápasu, v nadstavenom čase.
V 17. kole sme na domácom štadióne
privítali Štiavnik a po dobrom výkone
najmä v prvom polčase sme zvíťazili
2:0, keď sa strelecky presadili Lopušan
a dobre hrajúci Hruška.
18. kolo nás priviedlo na ihrisko
Zástrania, kde sme po štandardnej
situácii prehrávali polčas 1:0.
V druhom polčase sme však zlepšili
hru, čoho výsledkom bolo brvno
P. Hrušku a o pár minút neskôr už gól

v podaní Machynu, ktorého center zo
strany ihriska skončil na prekvapenie
všetkých v hornom rohu bránky. Škoda
nevyužitých ďalších šancí, ktorými sme
mohli tento zápas priviesť do víťazného
konca.

V máji čaká naše tímy náročný
program, počas ktorého odohrajú veľa
zápasov z dôvodu dohrávok. Hráči sa
tak musia pripraviť na nahustený
„anglický“ týždeň, ktorý bude hneď
dvakrát po sebe.
Martin Lopušan
FK Fatran Varín

Varínčan
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Kultúrnospoločenské
podujatia
Utorok 15., 22.,29.5.
13.30 hod. knižnica
Popoludnie s rozprávkou

Sobota 12. máj
Krakov
púť do Svätyne Božieho milosrdenstva
prihlášky: MKS
cena: 13 €

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Karen Farringtonová: Atlas svetový ríš
Ladislav Hagara: Veľký atlas húb
Tvorcovia svetových dejín
Od renesancie po osvietenstvo
Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku
Zem – Počasie – Lesy- Ľadovce – Púšte – Pohoria –
Rieky – Oceány – Sopky
Samo Šaling: Veľký slovník cudzích slov
Slovník súčasného slovenského jazyka A –G
Nemecko - slovenský slovensko – nemecký slovník
Mária Piťová: Anglicko – slovenský slovensko –
anglický slovník

Nedeľa 13. máj
16.00 hod.
Deň matiek
kultúrny program pre všetky mamy

Streda 16. máj
Jablonka
Autobusový zájazd
prihlášky: MKS
cena: 6,50 €

Nedeľa 20. máj
Kostol Najsvätejšej Trojice
Vďaka za lásku
Slávnostný koncert venovaný všetkým
matkám
účinkujú varínski umelci

Sobota 26. máj
20.00 hod. MKS
3. varínsky majáles
vstupné: 12 €
predaj vstupeniek: MKS

Inzercia
Predám rodinný dom 1+1 pred
rekonštrukciou
vo Varíne na Hrnčiarskej ulici.
Cena: 9500 €
Kontakt. 0905 640 117

Noc v knižnici

Poďakovanie
Vyslovuje úprimné poďakovanie
Kamenárstvu Ivan Riedl Varín za
profesionálny prístup k našej objednávke a
následné kvalitné a veľmi dobre odvedené
kamenárske práce na cintoríne vo Varíne.
rodina z Varína

KUPÓN Č. 5 KUPÓN Č. 5 KUPÓN Č. 5 KUPÓN Č. 5

Tajnička z čísla 3 2012 znela:
… „som ti dostal takú nádhernú ženu do postele.“
Vyhráva pani Katarína Takáčová, Varín
Pomôcky:
Alov,
Amin,
Abell, Aisa

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. júna 2012
na adresu redakcie.

4. časť
tajničky

Dánsky
dramatik

Dámske
šaty, po
anglicky

Nemocničné
oddelenie

Opatrovanie

Český
maliar a
ilustrátor

Medzinárodný
umelý
jazyk

Stredová
priamka
Brazílsky
spisovateľ
Zn. abvoltu
Rachmaninova
opera

MPZ áut
Holandska
Stará čínska flauta
Pichali
rohami
Odpočívala
Súvislé
poradie
Druh
palmy

2. časť
tajničky

Bavlnená
tkanina

Odsúvanie
hlások na
konci slova
Výkvet

Časť
apadany
Múza ľúb.
poézie
Husársky
kabát

3. časť
tajničky

Kórejská
dynastia
Viedli

Párový gén,
alelomorfa
Meno
Emílie

Druh
palmy

Značka tal.
piva
Ušľachtilá
oceľ

Náuka
o morálke
Ženské
meno

Francúzsky
člen

Starogrécka bohyňa
osudu
Zábava
Venovať
sa hre
Slzila

Pustovník

Úkaz

Predávanie
Budoval

Prevaľovali

Vyhŕňal

Meno
Eleny
1. časť
tajničky

Liečivá
rastlina
Strach
Meno
Otílie
Česká ploš.
miera

Japonská
abeceda

Ruský
režisér
Japonský
boh Zeme

Manilské
konope
Panvovié
údolie

Krídlo
(odb.)
Japonská
plošná
miera

Ani (bás.)

Mengolský
najvyšší boh
Meno
Klotildy

Tam
Popevok

Hlasovali

Varínčan

Stroj na
lisovanie

Zorali
dookola

Slabina
(lek.)

Pomôcky: Bulharský
íle, Vasilev, spisovateľ
Lada, le, se a dramatik

Získal
lovom

Perzián

pretože

„Pani Nováková teraz vypije denne až liter kolínskej
vody.“ „Nerozprávajte! Veď to nie je možné…“
(záver je v tajničke)

Značka
kiloampéra

Rímska
štvorka
Alebo
(bás.)

Viazanka
Staroegyptský
boh slnka

Ročné
obdobie
Tiež
Rozum

Ruský
spoločenský
tanec

Násyp

Kovová
pečať

Shakespearov
kráľ

Doskový
strunový
nástroj

Druh
Fatimy
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