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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
č. 7/2011, č. 8/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Varín v zmysle § 6 ods. l
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VARÍN č. 7/2011
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011
o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného
času o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti centra voľného času o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni, Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2011 sa mení a dopĺňa takto:
1. V §2 ods. 1 sa suma 9,95 € nahrádza sumou 11,00 €.
2. V §5 ods. 3 písmeno e) sa suma 0,12 € nahrádza sumou
0,13 €.

Čl. II
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci Varín dňa 21.9.2011.
2. Obecného zastupiteľstva obce Varín schválilo toto
VZN dňa 6.10.2011.
3. Toto VZN nadobudlo platnosť dňa 7.10.2011 2011.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.11.2011
Miroslav Williger starosta obce
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Mesiac úcty
k starším
Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. Ako sa stalo, ako nie,
sám pán kráľ šiel po tej ceste a opýtal sa
chudobného človeka:
“Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto
ťažkú robotu? “
“No, ja mám na deň tri groše.” odvetil mu
chudobný človek.
Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako
môže na tých troch grošoch vyžiť.
“Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko;
ale ja z tých troch grošov prvý vraciam,
druhý požičiavam a len na tom treťom sám
žijem. “
Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená; trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo
by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal
nič, len pekne - krásne priznal, že on veru
nerozumie, ako by to mohlo byť, z troch
grošov i vracať i požičiavať i vyžiť.
“Nuž”, povie chudobný človek, “to je takto!
Chovám si otca už starého a nevládneho,
tomu vraciam; bo on ma vychoval. Ale chovám i jedného malého syna; tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na
tom treťom groši aj sám potrebujem žiť. “
V každej slušnej spoločnosti by malo platiť – že
sa dokáže postarať o slušný život všetkých svojich seniorov. Veď sú to práve oni, ktorí svoje
sily a zdravie zanechali pri jej budovaní.
Nezabúdajme na to!
Prajeme všetkým našim spoluobčanom, ktorí sú
na zaslúženom odpočinku, aby mohli svoj život
prežiť naplno, aby sa nemuseli rozhodovať, či si
kúpia lieky, alebo chlieb....
Prajeme im, aby sa vždy stretávali iba s úctou,
pochopením a láskou, aby sa na staré kolená
nemuseli báť o svoje živobytie!

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Klára Zakopčanová
Diana Chrapčíková
Zuzana Prieložná

19.9. 2011
18.9. 2011
20.9. 2011

„ Vitajte medzi nami, utešené deti,,
nech na vás iba dobrá sudba žitia letí.
Nech vám Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buďte šťastné, v svete krásnom, mnohé dlhé roky.“

Manželstvo uzatvorili:
Ing.Marek Bukovinský a MDDr.Kristína Šubová
Ing.Tibor Tichák a Ing.Kristína Beniačová
Martin Staňo a Iveta Lovásová

17.9. 2011
24.9. 2011
1.10. 2011

„Nech láska vaša trvá večne,
milujte sa nekonečne.
Vytvorte si život krásny,
aby ste v ňom boli šťastní.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Pavlína Halušková
pán Jozef Stehlík
pani Otília Lopušanová
pani Helena Zelinová
pani Anna Chabadová
pani Emília Beniačová
pán Tibor Blahušiak
pani Oľga Kováčová
pani Ľudmila Podhorská
pani Helena Blahušiaková
pani Jozefa Bobáňová
pani Zdena Majerčíková
pani Elena Gáborová

84.
84.
83.
82.
82.
79.
77.
77.
77.
74.
73.
73.
73.

pán Juraj Cvacho
pán Štefan Cvacho

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Viera Cigániková
80-te pán Štefan Kapasný
pani Margita Svetlovská
75-te pani Mária Cvachová
pán Milan Krajčík
70-te pani Anna Maťková
pani Irena Ďugelová
pani Emília Piatnicová
pani Fabiola Mestická

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„Vďačnosti sotva dosť sa nájde za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky,
aj tak však prijmite kyticu vďaky, zdravia i šťastia les a lásky vlaky.“

Odišli do večnosti:
pán Milan Podhorský
pani Gabriela Kubová

71.
71.

*7.7.1939
*5.3. 1926

†1.10.2011
†17.9.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
č. 8/2011, č. 8/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Varín v zmysle § 6 ods. l zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN
č. 8/2011
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za
sociálne služby, spôsob určenia úhrady a platenie úhrady.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne
služby, spôsob určenia úhrady a platenie úhrady, Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009, Dodatok č. 2 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009, sa mení a dopĺňa
takto:
1. Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín
č.3/2009 sa mení nasledovne:
Výška úhrady klientov za poskytovanie sociálnych služieb
v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Charitný
dom Alžbetinum.

Poskytované sociálne služby
Ubytovanie
racionálna
Stravovanie
diabetická
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Ostatné činnosti
Úhrada spolu (pri poberaní racionálnej stravy)
Úhrada spolu (pri poberaní diabetickej stravy)

Úhrada za deň
2,60 €
4,40 €
4,73 €
2,43 €
0,35 €
9,78 €
10,11 €

Ekonomický oprávnené náklady v roku 2010 v zmysle § 72 ods.5
zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
Celkové ekonomický
oprávnené náklady
190 459,47 €
Ekonomický oprávnené
náklady na klienta / deň
21,75 €

Ekonomický oprávnené
náklady na klienta / rok

Ekonomický oprávnené
náklady na klienta / mesiac

7 935,81 €

661,32 €

Priemerná úhrada
klienta / deň
8,97 €

Príspevok zo samosprávy
na klienta / deň (mesiac)
12,78 € (388,51 €)

Čl. II
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej
tabuli v obci Varín dňa 21.9.2011
2. Obecného zastupiteľstva obce Varín schválilo toto VZN dňa
6.10. 2011
3. Toto VZN nadobudlo platnosť dňa 7.10.2011
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.11.2011
Miroslav Williger starosta obce
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Rehoľné sestry vo Varíne
„Keď sme sem prichádzali
osivo sme niesli na siatie
a keď odchádzame veríme,
že vo Varíne i naďalej Boh
rozsieva v srdciach ľudí
svoje požehnanie.“
Píše sa rok 1991.
Do farnosti Varín prichádzajú sestry z rehoľnej spoločnosti Congregatio Jesu, ľudovo nazývané aj Anglické panny. Príchodom nadväzujú na účinkovanie svojich predchodkýň v rokoch 1968 – 1970.
Prvé miesto na bývanie im v bytovom dome na Školskej ulici
poskytla rodina Žaloudkovcov. Odtiaľ sa sestričky presťahovali do
zrenovovaných priestorov budovy starej školy pri kostole, ktorá sa
však po veľkej rekonštrukcii v roku 2007 stala domovom starších
a bezvládnych. V súčasnosti m á v nej sídlo Zariadenie opatrovateľskej služby. Z toho dôvodu sa sestričky opäť sťahovali, tentoraz
do bytu v novej bytovke na Ulici Jozefa Martinčeka.
V miestnej rehoľnej komunite, ktorá vo Varíne v roku 1991 vznikla, sa počas dvadsaťročného pôsobenia vystriedalo veľa sestier.
Vždy tvorili dvoj - až päťčlenné spoločenstvo.

V súčasnej dobe už sestričky medzi nami nepôsobia.
Z rozhodnutia provinciálnej predstavenej bola s platnosťou od
1.augusta 2011 komunita vo Varíne zrušená. Dúfame len, že nie
nadlho.
Prítomnosť sestier medzi nami bola obrovským obohatením
nielen pre nás Varínčanov, ale i pre celú varínsku farnosť. Ich
pôsobenie malo veľmi široký záber. Bola to pedagogická a katechetická práca v škole, práca s deťmi a mládežou vo voľnom čase,
nenahraditeľná služba v sociálnej oblasti, starostlivosť o ťažko
chorých. Môžeme pospomínať na viaceré konkrétne rodiny, ktoré
by si starostlivosť o chorého nevedeli bez ich pomoci predstaviť. Išlo
o obetavú, mravčiu prácu, pri ktorej sa nepozerali na hodinky, ani
na to, či je deň, či noc. Obetovali za nás nielen dobré skutky, ale cez
mnohé modlitby vyprosovali požehnanie pre celú farnosť.

Silu na zvládnutie všetkých náročných úloh čerpali sestričky
predovšetkým z modlitby, ale aj z prekrásnej prírody, ktorou je
naša obec obklopená. Milovali a v rámci možností zdolávali okolité
kopce, nadchýnali sa krásou lesov, stromov, kvetov.
So sestričkami sme vo Varíne prežili 20 rokov. Zanechali hlboké
stopy v našich rodinách, v srdciach detí, medzi mladými. Chýbajú
i starším a chorým, pre ktorých si vždy našli čas a milé slovo. Nech
Pán hojne odmení všetko dobré, čo medzi nami vykonali, čo medzi nami zasiali a zanechali. Nech ich sprevádza na ich životných
cestách a obdarúva ich potrebnými milosťami. My všetci im za
dvadsaťročné pôsobenie medzi nami vyslovujeme veľkú úprimnú
vďaku.
Pôsobenie sestier vo varínskej farnosti:
- 1991 – s. Blanka, s. Johana, s. Bonfília
- 1993 – s. Magdaléna, s. Stanislava, s. Maximiliána
- 1997 – s. Vianea, s. Salome, s. Maristella
- 1999 – s. Anita, s. Mariana, s. Zuzana, s. Rafaela, s. Marcela
- 2000 – s. Michaela
- 2001 – s. Veronika, s. Rachel
- 2002 – s. Beáta, s. Anna
- 2003 – s. Tadea
- 2004 – s. Noemi, s. Salezia
- 2006 – s. Faustína
- 2007 – s. Margaréta, s. Alžbeta
- 2008 – s. Milada
- 2009 – s. Konzoláta
- 2010 – s. Rút, s. Monika

Ďakujeme vám,
milé naše sestričky!
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Úspešní lukostrelci
Varínski lukostrelci majstrami Slovenska
Počas prvého októbrového víkendu /1. a 2.
10. 2011/ sa v Pezinku konali Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v lukostreľbe.
Náš lukostre.lecký klub si počínal opäť úspešne - keď majstrami Slovenska sa stali Timotej
Žák a Štefan Zicho a tri druhé miesta získali
Filip Hollý, Pavol Brasso, Matej Cibuľka. Pre
Varínčanov je to veľký úspech, ktorý sa zapíše
aj do histórie slovenskej lukostreľby.
Avšak ani počas prázdnin sme nezaháľali
- zúčastnili sme sa pretekov v družobnom poľskom mestečku Toszek.
Pretek pozostával z dvoch častí: nočný na
osvetlenom hrade a druhý cez deň. Súťažilo
lo nás 19 pretekárov z Varína a 26 pretekárov
z Toszeka. To, že sme boli úspešní hovorí aj
fakt, že hlavnú cenu ,,Zlatú kačku´´ sme doniesli do Varína a získal ju najlepší strelec Janko
Bugáň. Nezaostávali ani ostatní, - v celkovom
hodnotení medailí sme boli lepší ako domáci.
Bodkou za krásnymi pretekmi bola slávnostná
večera, podávaná v samotnom zámku a tu sme
sa s predstaviteľmi mestečka Toszek dohodli aj
na ďalšej spolupráci.
10. septembra 2011 sme sa zúčastnili 7. kola
Grand Prix v Jaworze, kde sme patrili medzi
najlepšie strieľajúce kluby. Úspešne si počínali
všetci pretekári z Varína, a domov sme priniesli
12 medailí - z toho 4 zlaté, za prvé miesto medzi
mužmi Janko Bugáň, Timotej Žák, Štefan Zicho a
Michaela Bugáňová medzi deťmi. Cenné je aj to,
že skupinu chlapcov sme vyhrali celú. Bol to jeden z najlepšie obsadených závodov. Zúčastnili
sa ho pretekári 6-tich krajín: Poľska, Slovenska,
Česka, Maďarska, Ruska a Bieloruska.

Varínčan
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Poďakovanie za úrodu
V nedeľu 25. septembra sa veriaci varínskej farnosti zišli na slávení svätej omše
spojenej s poďakovaním za úrodu.

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným
radosti a spoločne Ti chceme poďakovať:
za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme,
za všetky plody zeme Ti ďakujeme.“
Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.
Teraz Ti, Bože, ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem
pre detskú radosť, detské
šťastie.
Jahody, trnky, maliny,
oriešky, hríby… Z dávien času
tam deti chodia za nimi
a ako ovečky sa pasú.
Deti a vtáctvo nebeské.
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske
bez slov sa modlí za úrodu.
A Ty počuješ každú tvár.
Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.
Milan Rúfus

foto: Štefan Cvacho
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7.dožinkový a remeselnícky jarmok
Svitlo nádherné septembrové ráno, plné
slnka.
Centrum Varína zaplnili rôzne stánky so
všakovakým tovarom. Nechýbali ani ukážky
rôznych remesiel. Všade plno ľudí, ktorí nakupovali, prezerali si ponuky, či len chceli zažiť
atmosféru už 7. ročníka Dožinkového a remeselníckeho jarmoku v dňoch 24. až 25.9.2011, ktorý
organizuje ZO SZZ v spolupráci s MKS , Obcou
Varín a farským úradom.
Celá organizácia podujatia bola vopred naplánovaná. Nič sa nenechalo náhode.
Pracovať sa začalo už v piatok – prípravou
surovín na guláše – čistenie zemiakov, cibule,
krájanie mäsa. V Miestnom kultúrnom stredisku
finišovali i práce na výstave ovocia, zeleniny
a kvetov, ktorú zdobili ukážkové plody ovocia,
pestrofarebné druhy zeleniny, naaranžované
druhy kvetín: pelargónie, fuksie, begónie,
slnečnice a iné kvetiny. Pestrá paleta jasných
farieb ovocia, zeleniny i kvetov krásne ladila so
zaujímavými dekoráciami, ktoré vlastnoručne
vyrobili učiteľky a deti materskej školy. Oku
lahodiaca farebnosť, vôňa dozretého ovocia, gigantické druhy zeleniny, naaranžované doplnky,
atraktívnosť a nezvyčajnosť niektorých vystavovaných exponátov hádam presvedčili všetkých
návštevníkov výstavy o jej kráse, užitočnosti a o
zmysle práce človeka - záhradkára, pracujúceho
na poli či v záhrade, ktorý seje drobné semienka
do zeme, neskôr kope, polieva a hnojí, či stará
sa o kríky a ovocné stromy, aby na jeseň zožal
plody svojej práce, robenej s toľkou láskou
a starostlivosťou.
Obsahom Dožinkového a remeselníckeho
jarmoku nebola len výstava ovocia, zeleniny
a kvetov, ale aj pestrý kultúrny program na
námestí, guláš, ktorý bolo treba zapiť dúškom
burčiaku či vínka a samozrejme atmosféra plná
pohody a radosti. Počasie bolo akoby vystrihnuté z kalendára leta: príjemne teplo s jasnou
oblohou, ktoré trvalo do neskorej noci. Ľudia sa
bavili pri vystúpení skvelých varínskych mažoretiek, naozajstná zábava gradovala pri koncerte
varínskych kapiel s názvom „O5 zapojení“, pri
ktorom si mohli všetci skôr narodení zaspomínať
na mladé časy a neskôr tancovali pri večernej
diskotéke.
Nedeľná svätá omša začala chválospevom
a bola ďakovnou svätou omšou. Mladí ľudia
oblečení v krojoch prinášali k oltáru plody zeme
a práce ľudských rúk: chlieb, ovocie, zeleninu
a predkladali prosby, aby Pán požehnal úrodu
i tých, ktorí do práce na poliach a v záhradách
vložili pot tváre, silu svojich rúk, um a predovšetkým srdce.
Spoločne sme ďakovali za dary zeme našich
polí a záhrad, ktoré nám Pán požehnal a ktoré sa
stanú našou obživou.

ZO SZZ Varín ďakuje všetkým sponzorom,
ktorí prispeli vecnými cenami či financiami na
zakúpenie cien pre víťazov najzaujímavejších
exponátov. Sú to nasledovní darcovia:
p. Irena Šimlíková, p.MVDr. Skutecký,
p. Radoslav Bolček, p.Ľubomír Moravčík,
p.Juraj Topoľský, p. Alena Ondrušová,
p. Ján Bobáň, p. Milan Vlkoláček.
Ceny za najkrajšie exponáty na výstave ovocia, zeleniny a kvetov boli udelené nasledovným
pestovateľom:
p.František Ďuraj (pepino gold), p.Zuzana
Cvachová (gigant), p.Karol Cabadaj (jablká),
p.Helena Salátová (kvet), p.Mičo (tekvica),
p.Bárdy (hrušky), p.Štefan Miho (kvaka), p.Súčiková (granátové jablká), Marek Cvacho (kôš s dekoráciou zeleniny), p.Stráska (kápia), p.Bohačiak
(patizóny), p.Ján Beniač (mrkva) a p.Zimenová
(tekvice). P.Staňo získal cenu za vlastnoručne
vyrobené hrable.
Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí
doniesli svoje výpestky zo sadov, záhrad i polí
a tak obohatili a spestrili našu výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov.
Dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri zabezpečovaní Dožinkového a remeselníckeho jarmoku vo Varíne, taktiež patrí
naša úprimná vďaka.
Vyslovujeme nádej, že Dožinkový a remeselnícky jarmok spolu s peknými a zaujímavými
kultúrnymi vstúpeniami skupín obohatil a spestril život Varínčanom, pobavil ich a vniesol im
do života pohodu, radosť a veselosť. Ako sa
spieva v jednej ľudovej piesni, „a veru veselosť,
nikdy ťa nie je dosť“, sú slová pravdivé a platné.
A toto sme chceli docieliť.
Výbor ZO SZZ Varín

Varínčan

foto: Štefan Cvacho a Miroslav Kuliha
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Varínske kapely
Na tomto mieste budeme postupne predstavovať
varínske kapely
Dnes je to hudobná skupina Kozmos
Názov kapely: KOZMOS sa asi po 12 rokoch
zmenila SIX BEND.
kapela vznikla v roku 1962
obsadenie: harmonika, klávesy, spev – Rudo
Badura – kapelník, aranžér, výrobca reprodební,
starostlivosť o aparatúru
trumpeta, spev – Vilo Kysela
kontrabas, bas gitara, spev – Jozef Pisch – zástupca kapelníka
bicie nástroje, spev - Igor Badura
po krátkom čase doplnené: saxofón s klarinetom
– Albert Pongrácz
a sólový spev – Vlado Badura a Henrieta Freundenfeldová
Kapela začínala malými akciami v rodnej
obci.

Rok 1965 - stužková, SVŠ Varín. Zľava: Igor Badura,
Jozef Pisch, Vilo Kysela, Rudo Badura.
Postupne sa zviditeľnila a začala dostávať
pozvánky na rôzne podujatia v okrese, neskôr
aj za hranice okresu a aj kraja /v tom čase Stredoslovenský /.
V začiatkoch pôsobenia spoluúčinkovala
v estrádnom pásme „Ach tá láska nebeská“
s varínskymi ochotníkmi - Františkom Skuteckým, Ivanom Cvachom, Vojtechom Salátom,
Jurajom Badurom, Gitou Haluškovou, Gitou
Pažičanovou, Ivanom Piovarčim. Režisérom
programu bol Ing. Dušan Kniha a maskérom
Jozef Freundenfeld. Vystúpenie malo veľký
úspech, a vyžiadalo si niekoľko repríz. Okrem
Varína boli vystúpenia aj v okolitých obciach,
vo Vrútkach....a pod.
Kapela počas sobôt často hrávala na „čajoch“
vo Vápenke, na rôznych podujatiach, tanečných
večierkoch, zábavách, plesoch, svadbách.
V krátkosti aspoň zopár miest - Veľká Fatra,
Rajecké Teplice, Kysucké Nové Mesto, Čadca,
Bytča, Drevina Turany, Považská Bystrica, Vrútky, Prievidza, Bojnice, Lanžhot na Morave a p.
Najviac účinkovala v podnikoch v rámci
Žiliny - Hotel Grand, Hotel Polom. Tu hrávala
mesačné, aj dvojmesačné šnúry. /Každý deň
okrem pondelka - a po skončení išli hudobníci
ráno do práce. /
Stabilne, asi 15 rokov hrala kapela v hoteli
Boboty v Štefanovej. /V tom čase bol hotel na
vysokej úrovni a hlavne vo vianočnom období

O 5 ZAPOJENÍ
Hudba je prejavom srdca. Nie je podstatné kde ju počúvame, ale je dôležité vnímať ju srdcom
V sobotu 24.septembra sa na Námestí sv. Floriána vo Varíne, odohral jeden veľký koncert pod
názvom „ O 5 zapojení“. Vystupovali v ňom všetky hudobné skupiny ktoré od 70. rokov minulého storočia boli hudobne činné vo Varíne a okolí. Predstavili sa kapely ako Kozmos, Varínčanka,
Present, Forte, Retro, The Stars, Melodic Maurus. Spoločne dokázali navodiť atmosféru ,aká vo
Varíne už dlho nebola. Bolo cítiť spolupatričnosť, spomienky a hlavne úsmevy na každej tvári.
Ľudia sa bezprostredne zabávali , spievali piesne, ktoré ešte stále nestratili na rytmickosti a popularite. Na ľuďoch bolo vidieť, akí skutočne srdeční dokážu byť. Veľká vďaka patrí Jankovi
Androvičovi, ktorý to všetko spískal, ale aj MKS vo Varíne resp. p. Kataríne Schmidtovej, ktorá
vychádzala v ústrety ako len mohla, a tiež p. Lopušanovi Robovi za vytlačenie propagačných
materiálov a v neposlednej rade aj Karolovi Tichému ktorý celý program sprevádzal slovom.
Samozrejme, že najväčšia vďaka patrí kapelám a všetkým okolo. Veď sa podarilo dokázať „
raz muzikant , stále muzikant“.
Spracoval : KFT

Ples bradatých /maskér nalepil každému bradu/,
Žilina 1969.Zľava: Rudolf Badura, Robo Halaj, Jozef
Pisch, Vlado Badura, Vilo Kysela, Igor Badura.
ho navštevovali väčšinou cudzinci – Nemci,
Rakúšania, Holanďania, Švajčiari a p. / V predveľkonočnom a posilvestrovskom období sa
tam hrávalo 2x do týždňa. Okrem toho počas
roka bývali rôzne konferencie, banícke akcie – v
Ostrave, podnikové podujatia a iné. Účinkovanie
v hoteli Boboty dalo kapele príležitosť stretnúť
sa so známymi osobnosťami kultúrneho života

Rok 1966 - skúšobná miestnosť „Kamenica“. Spevácka dvojica Henrieta Freudenfeldová, Vlado Badura.
na Slovensku napr. nár. umelec Jozef Króner,
Juraj Velčovský a orchester, Ivan Krajíček, Milan
Mlsna (strýco Marcin), Ivan Stanislav, Eva Máziková, D. Grúň a podobne. Hlavne silvestrovské
zábavy bývali veľmi vzrušujúce a obyčajne tam
hrali dve kapely.
Kapela účinkovala dvadsať rokov a za ten
čas sa v nej vystriedalo asi 11 hráčov. Zabalila to
v roku 1982, keď jej bas gitarista odišiel hosťovať
do Káhiry.

Ples Váhostav Žilina. Zľava: Igor Badura, Vilo Kysela, Vlado Badura, Ivan Galo, Rudo Badura, Robo Halaj
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Nočný prechod Malou Fatrou
na fare vo Varíne nemohol prechodu zúčastniť.

Romantika na
Malofatranských kopcoch

/7. ročník nočného prechodu Malou Fatrou/
S iniciatívou oživiť tradíciu nočných prechodov Malej Fatry prišla predsedníčka Miestneho
odboru Matice slovenskej vo Varíne pani Milka
Cvachová.
V minulosti sa podobné prechody konali pravidelne, avšak po „nežnej revolúcii“ zakapali.
V čase varínskej pastorácie kaplána Františka
Duraja sa obnovili a konali sa pravidelne počas
šiestich rokov. Potom sa niť prerušila..... až do
tohtoročného septembra.
Keďže na takéto podujatia je najvhodnejší
víkend, využili sme pekné ustálené septembrové počasie a v piatok 16.septembra sa skupina
nadšencov zišla na varínskom rínku. Tu sme
nastúpili do autobusu pána Jána Hodoňa,
ktorý nás odviezol až do Vrátnej doliny. Jeho
burácajúci motor prehlušil aj zvuk povestných
vodopádov na Vrátňanke. Tentoraz, pre nedostatok zrážok, mala nezvyčajne málo vody. Na
konečnej, pri Chate Vrátna, sme autobus opustili
a presunuli sa k lanovke, z ktorej sme vystúpili
až v Snilovskom sedle.
Chvíľu sme sa kochali pohľadom na Chleb,
Hromové, Steny, Poludňový
Grúň, Stoh a Rozsutce, ale keďže sme mali
pred sebou dlhú noc, rozplývanie sa nad krásou
vystriedala krátka inštruktáž Alexandra Panáčka.
Oboznámil nás s programom a bezpečnostnými
opatreniami, ktoré musíme počas prechodu dodržiavať. „Skupinu povedie Alexander Panáček
a uzatvára ju Alojz Janíček.
Prvého nesmie nikto predbehnúť a za posledným nesmie nikto zaostať.„
Vykročili sme. Po krátkom čase sa na hrebeni
rozsvietil pochodujúci had.
Po výstupe na Malý Kriváň všetci vybalili
batohy a odovzdali polená. Zapálili sme vatru.
Škoda, že plánovaná polnočná sv. omša nebola.
Vdp. Kaplán Hruška sa pre pracovné povinnosti

Po krátkom občerstvení sme zostúpili do sedla Priehyb, pokračovali cez Stratenec do sedla
Vráta a cez Biele Skaly za, doprovodu jelenieho
ručania, sme absolvovali výstup na Suchý. Tu
bola ďalšia pauza.
Vrchol Suchého je špecifický tým, že ako jediný v Malej Fatre má vrcholovú knihu, do ktorej
sa turisti môžu zapísať. Túto možnosť využili
aj niektorí členovia našej skupiny a zvečnili do
nej svoj podpis.
Zostup zo Suchého bol náročný, ale bez ujmy
sme zvládli aj túto prekážku.
Na Príslope sme počkali oneskorencov, ktorým zostup trval trošku dlhšie.
Cestou na Javorinu sme sa zastavili pri kaplnke na Krasňanskej Hole. Tichou pietnou spomienkou sme vzdali hold obetiam Malej Fatry
a pobrali sa na chatu pod Suchým. Dorazili sme
na ňu ráno o pol tretej. Boli sme milo prekvapení
prijatím personálom chaty. Aj v túto nočnú hodinu nás bez problémov prijal a každého podľa
potreby a chuti obslúžil.
Krátko po štvrtej sme sa z pohodlia chaty
vybrali na poslednú etapu našej cesty – zostup
do Varína.
Žltou značkou - traverzom Kopy do sedla
Brestov, odtiaľ dolu ryzňou na cestu a mackovým chodníkom pod Jedľovinu a na Pažite, kde
nás už čakal taxík a odviezol nás do Matičného
domu. Tu pre nás pani Milka Cvachová pripravila chutné raňajky.
Vďaka nej a pod záštitou MO MS vo Varíne sa
toto podujatie uskutočnilo. Dúfam, že tohtoročný siedmy ročník nočného prechodu Malej Fatry
nebol posledný a v budúcom roku sa stretneme
ročníku ôsmom.
Priatelia turistiky, dovidenia na budúci rok!
Alexander Panáček
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Benefičné podujatie
Sobota 6.8.2011 sa niesla v znamení benefície.
V športovom areály Juraja Sobolu vo Varíne sa
uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi
Starými pánmi z Varína a Tímom Smer –SD.
Výťažok benefičnej akcie bol celý venovaný
na Domov sociálnych služieb a špecializované
zariadenie Straník. O 16.00 sa začal priateľský
zápas, počas ktorého prebiehala benefičná zbierka, kde sa mohla prejaviť ľudskosť v podpore

psychicky a mentálne postihnutých ľudí a ich
zariadenia. Vyzbieralo sa 265 eur. Aj takouto
mierou sme prispeli na dobrú vec. Chcel by som
sa osobne poďakovať hráčom oboch tímov, členom okresnej rady Smer – SD, Jožkovi Štrbovi,
Vladkovi Liššakovi, Inke Lippaiovej, Ľubkovi
Galbavému, všetkým ľuďom, ktorí mi pomohli
akciu zorganizovať, menovite Jánovi Hodoňovi
za podiel na organizácii, Karolovi Tichému za

Spoločenské stretnutie
V sobotu 1. októbra 2011 sa v kempingu na Kamencoch zišli členovia varínskej základnej organizácie telesne postihnutých, ktorá mala
k tomuto dátumu 42 členov. Prítomných pozdravil aj starosta obce
Miroslav Williger a vyjadril presvedčenie, že vzájomná spolupráca
bude aj naďalej na dobrej úrovni a členom prisľúbil pomoc.
Výbor predniesol krátku správu o činnosti, ktorá sa uskutočnila od
poslednej výročnej schôdze a po nej si členovia minútou ticha uctili
pamiatku jedného zosnulého člena. Tiež schválili členstvo ďalším
dvom občanom, čím sa členská základňa rozšírila na 44členov.
Po chutnom obede si prítomní v družnej besede odovzdávali svoje
skúsenosti a vzájomne si radili v riešení problémov.

prácu moderátora a nedá mi nespomenúť ani
pána Miroslava Kulihu za fotografovanie. Ešte
raz veľká vďaka. Bolo by úžasné, ak by podobné
akcie boli aspoň tak úspešné ako táto naša. Veď
aj naša obec má Dom sociálnych služieb, pre ktorý by som rád zorganizoval podobnú akciu.
Predseda klubu Smer - SD vo Varíne
Ľubomír Sečkár

Milým prekvapením bolo vystúpenie hudobníkov, ktorí sa tu
zastavili cestou zo svadby, a takmer hodinovým koncertovaním nám
spríjemnili sobotňajšie popoludnie
Ďakujeme vedeniu obce za pochopenie a finančnú pomoc a veríme
v dobrú spoluprácu.
Naše poďakovanie patrí aj vedeniu kempingu za príjemné prostredie, ktoré nám vytvorilo a chutné jedlo, ktoré pripravil kolektív vedený
pánom Bohačiakom.
Ťažko sa nám lúčilo, veď sa stretávame iba na členských schôdzach,
ale veríme, že toto spoločenské posedenie nebolo posledné a pri troške
zdravia sa na podobných podujatiach budeme stretávať aj častejšie.
za výbor základnej organizácie
Štefan Fogada - pokladník

Varínčan
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Urbárske okienko
Verte, alebo neverte bolo dosť takých, ktorí
ani nezareagovali. Nuž čo s takými ľuďmi, ktorí
nemajú ani snahu dať si do poriadku doklady
na svoj majetok.
Výbor a zamestnanci Urbárskej obce v tejto
časti roka svoju činnosť zameriavajú v lese na
prípravu porastov na zimu. Plánovanú ťažbu
dreva v tomto roku sme ukončili. Vykonávame
ťažbu stromov napadnutých škodcami – kalamitu. Ešte sú vykonávané prebierky, preriezky .
Pracujeme na ochrane mladých stromčekov
proti ohryzu a pod.
Veľmi dôležitou časťou činnosti výboru
v tomto roku je ukončenie výstavby „Protipožiarnej cesty Rázsochy“. Plánujeme ukončiť jej
výstavbu a zameriavame sa na činnosti spojené
s kolaudáciou a celkovou administráciou až
po predloženie vyhodnotenia pre Platobnú
agentúru.
V priebehu augusta a hlavne septembra
poverení členovia vedenia Urbárskej obce spolupracujú s našimi urbárnikmi na preukazovaní
vlastníctva urbárskych hlasov, t.j. podielov na
majetku urbáru, tentokrát na podiely v lese.
Výsledkom bude zapísanie podielov na listy
vlastníctva prostredníctvom komisie ROEPu v
Obci Varín.
Terminovanú úlohu, ktorú si uložil výbor
Urbárskej obce a predstavovala kompletne vydokladovanie majetku jednotlivých urbárnikov
do konca septembra sme nesplnili. Dôvody
nesplnenia sú takéto:
- termín bol veľmi krátky,
- úloha je veľmi, veľmi náročná.
Aj keď sme vedeli, že tento termín nesplníme,
usilovali sme sa, a hlavne sa usilovali naši urbárnici. Je vždy lepšie prijať výrazne náročnú úlohu
a túto splniť neúplne ako prijať veľmi nenáročnú
úlohu a túto ľahko splniť, poprípade ani túto
nesplniť, tak ako je to niekedy v našej ľudskej
mentalite. Že sme úlohu nesplnili, môžu za to tí
urbárnici, ktorí ani nemali snahu prísť na výbor
Urbáru sa poinformovať sa, čo k  preukázaniu
vlastníctva bude komisia ROEPu a hlavne Správa katastra vyžadovať.

Ďalšia skupina urbárnikov bola „spravodlivo
rozčúlená“ – čo od nás chcete, však sme vám
poslali, alebo doručili kópie dokladov pred pár
rokmi, tak ich musíte tam mať!
Nuž čo, oni asi majú pravdu. Ale neuvedomujú si jednu zásadnú a podstatnú vec, že už
prebehla podobná akcia, v ktorej sa vracala poľnohospodárska pôda jednotlivým urbárnikom.
Aj vtedy možno boli podobné problémy s pochopením, s iniciatívou, a s dobou trvania tejto
činnosti. Výsledok, napriek snahe funkcionárov
urbáru, je taký, aký je. To je, že táto činnosť, aj
keď trvala podstatne dlhšie,nebola ukončená
dodnes k spokojnosti. Veď nemôže byť spokojnosť, keď poľnohospodárska pôda – pasienky
neboli doteraz vydané Opplh. Neboli podané
všetky žiadosti všetkých urbárnikov a termín
na podávanie už je dávno za nami. Dlhá doba
spracovávania bola príčinou, že doteraz nie sú
všetky žiadosti spracované a ukončené.
Pri príprave tejto časti „zapisovania podielov
podľa počtu hlasov“ na listy vlastníctva sme
vychádzali z mohutnej informačnej kampane.
Informácie boli publikované vo Varínčane, sú na
nástenke na urbárskom dome, boli niekoľkokrát
vyhlásené obecným rozhlasom, sú na našej internetovej stránke, požiadali sme aj Farský úrad
o zverejnenie informácii na sv omši.
Cezpoľným členom sme zaslali osobné listy.
Určite ste zvedaví ako to dopadlo. No ako
som už uviedol termín sme nesplnili. Nesplnili
sme ho, lebo bol veľmi náročný. Nielen z časového hľadiska, ale aj náročnosťou jeho naplnenia
dokladmi. A tu sme aj samotní organizátori možno pochybili. Z neznalosti spôsobu práce úradov
sme v začiatku robili kópie, ktoré nám priniesli
urbárnici. Po zistení, že úrady nie sú zberňou
papiera, sme začali pre úrad zbierať dokumenty,
čiže overené kópie a overené podpisy.
Aj takto sme si prácu skomplikovali. Preto
vyzývame šikovných členov, aby nás znovu
navštívili a doručili nám predtým dodané dokumenty v troch overených kópiách.

Pýtate sa prečo hneď v troch overených
kópiách?
No 1x pre RORP Varín, druhýkrát pre riešenie
„odfľaknutého“ RORPu v Krasňanoch, a 1x pre
našu vnútornú potrebu. Poviete si, že tá tretie
kópia je zbytočná. Áno, možno máte pravdu,
a výbor na nej netrvá. Veď kópiu pre potreby
urbáru si môžeme aj nafotiť. Ale, ale ako sa
potešili tí urbárnici, ktorí v predchádzajúcom
riešení vracania poľnohospodárskej pôdy dali
overenú kópiu na viac a mohli ju teraz úspešne
dať rozmnožiť a overiť. A ešte je tu jeden dôvod
pre návštevu urbárskeho domu – vypísať potrebné tlačiva na splnenie požiadavky komisie
ROEP a Správy katastra v Žiline.
No a teraz pár postrehov zo stavu vydokladovania. Najhoršie sú na tom tí, ktorí ani neprejavili záujem o vydokladovanie svojho majetku.
Ak sa v najbližšej dobe „nezbadajú“, skončí ich
majetok, ktorý teraz predstavuje formu hlasov
a z toho vypočítané podiely budú zapísané na
listoch vlastníctva na mená ich predchodcov
z roku 1958. Ak neveríte, môžete sa o tom
presvedčiť na našom liste vlastníctva LV 1082
v katastri Krasňany.
Takých,čo ešte ani nezačali, je dosť – cca jedna
tretina. Veď posúďte.
Ak v roku 1958 bolo v zozname vlastníkov
zapísaných 306 vlastníkov a ku koncu septembra
nebolo deklarované vlastníctvo ku viac ako sto
ich následovníkov. Tých čo to majú akože už
v poriadku je pár – cca 10. Ostatní sú v štádiu
rozpracovania.
Aj keď koniec roka je ešte ďaleko, Vianoce sú
už blížšie, a naša príprava na výrub vianočných
stromčekov začne onedlho. Náš Urbár robí výrub vianočných stromčekov iba v obmedzenom
množstve. Rúbeme borovice a smrečky a to iba
na takých plochách, aby sme uvoľnili miesto
pre lepší rast stromčekov, ktoré zostanú v lese.
Výrub robíme a stromčeky ponúkame za symbolické ceny, aby sme odradili od neregulovaného
výrubu formou nájazdov našich spoluobčanov.
ra
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Varínsky futbal
V septembri pokračovali súťaže našich tímov, pričom všetky sa držia na
popredných miestach v jednotlivých tabuľkách.

Žiaci:

V tomto období máme za sebou ďalšie registrácie nových hráčov do tímu
žiakov, čo jasne hovorí o pretrvávajúcom záujme našej mládeže o šport,
za čo sme veľmi radi. Od augusta takisto trénujú naši najmenší futbalisti
– kategória prípravky, ktorých chodí na tréningy pravidelne dostatočné
množstvo a je radosť sa na nich pozerať, s akou chuťou ich baví trénovať
a hrať futbal.
Mladší žiaci hrajúci v 2. lige SEVER odohrali popri starších žiakov počas
septembra ďalšie zápasy, v ktorých sa im výsledkovo nie moc darilo, ale na
druhej strane podali vo všetkých zápasoch pekné výkony, ktoré sú v tejto
súťaži dôležitejšie ako výsledky. S Tvrdošínom prehrali doma 0:4, v Belej
prehrali 0:9, v Trstenej prehrali 1:4, so ZA Slimáčik prehrali2:3 a v Rajci
uhrali remízu 3:3.
Starším žiakom sa stále darí dosahovať dobré výsledky a potvrdzujú
tak, že tento rok budú naozaj silným tímom. Po 9. kole sú na 2. mieste za
vedúcou Oravskou Jasenicou. S Tvrdošínom doma prekvapujúco prehrali
2:4, v neďalekej Belej vyhrali zaslúžene 5:1, v Trstenej vyhrali 3:2, so ZA
Slimáčik vyhrali 1:0 a na záver mesiaca prehrali v Rajci 3:1. Na konte majú
tak 21 bodov za 7 výhier a 2 prehry.
Tabuľka starších žiakov po 9. kole:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oravan Oravská Jasenica
Fatran Varín
FK Rajec
FK Slovan Trstená
ŠK Tvrdošín
KINEX Bytča
Blatná Habovka
Tatran Oravské Veselé
ŠK Belá
Družstevník Dlhá nad Oravou
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
FC Ajax Slimáčik Mojš - Žilina
Slovan Skalité
Tatran Krásno nad Kysucou

9
9
9
8
9
8
9
9
8
8
9
9
9
9

8
7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1

1
0
1
0
2
2
2
0
1
0
0
2
2
1

0
2
3
3
3
2
3
5
4
5
6
5
6
7

39
38
20
24
24
22
11
21
16
14
14
7
7
9

: 5
: 11
: 21
: 14
: 16
: 15
: 10
: 30
: 23
: 18
: 26
: 14
: 35
: 28

25
21
16
15
14
14
14
12
10
9
9
8
5
4

Dorast:

Naši dorastenci počas posledného mesiaca mali pozitívnejšiu bilanciu, keď
vyhrali tri zápasy zo štyroch.
V 6. kole zvíťazili u nováčika zo Súľova jasným výsledkom 5:0 po góloch
Sušienku, Willigra, Dávidíka, Komačku a Jankovského. V 7. kole privítali
doma Kolárovice, s ktorými takisto zvíťazili 5:2. V tomto zápase sa strelecky výraznejšie presadil Kadrliak, ktorý strelil 3 góly, po jednom presnom
zásahu pridali Sušienka a Komačka. V 8. kole prehrali na pôde Višňového
2:1, keď jediný gól zaznamenal Jankovský. V 9. kole sme hostili doma lídra
z Dolnej Tižiny, ktorý mal dovtedy len víťaznú bilanciu bez straty bodov.
Po našom dobrom výkone sme zdolali neďalekého suseda tesne 1:0 po góle
Komačku z 85. minúty.
Po deviatich odohratých kolách sa nachádzajú naši dorastenci na 3. mieste
s 5-bodovou stratou na lídra z Dolnej Tižiny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dolná Tižina
Štiavnik
Fatran Varín
Višňové
Kolárovice
Kamenná Poruba
Bytčica

9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
4
4
3
4

0
2
1
3
2
3
0

1
0
2
2
3
3
5

35:8
34:13
32:8
15:10
23:20
16:17
17:27

24
23
19
15
14
12
12

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ďurčiná
Bitarová
Krasňany
Veľké Rovné
Lietavská Svinná
Divina
Súľov

9
8
9
9
8
9
9

3
2
3
2
3
2
0

2
4
1
3
0
1
0

4
2
5
4
5
6
9

23:21
18:18
13:20
13:20
18:33
8:25
9:34

11
10
10
9
9
7
0

A mužstvo:

V súťaži dospelých sa po poslednom zápase doma so Zástraním rozbehla
dobrá séria výsledkov, keď sme celý september nestratili ani bod a vyšplhali sme sa v tabuľke na 3. miesto, len 1 bod za vedúcou dvojicou z Divinky
a Rajeckých Teplíc.
V 6. kole sme cestovali do blízkej Stráže, kde sme vyhrali 3:0 po 2 góloch
Kadrliaka a jednom góle Kozáka. V 7. kole sme doma privítali Považský
Chlmec, s ktorým sme zvíťazili opäť 3:0, keď góly zaznamenali 2x Hruška, ktorý sa strelecky prebudil a Kadrliak, ktorý zasa potvrzduje napriek
mladému veku povesť kanoniera.
V 8. kole sme cestovali do Višňového, kde sa body ľahko nezískavajú. Od
úvodného gólu Kozáka sa nám podarilo po celý zápas držať víťazný stav
a tak sme nakoniec zvíťazili 4:3, keď ďalšie góly strelili Lopušana, opäť
Kozák a Koňušiak.
V 9. kole sme doma hostili vedúci tím súťaže Divinku, ktorú sme nakoniec
zdolali 3:2, aj napriek tomu, že sme prehrávali už v úvode zápasu 0:1. Vyrovnávajúci gól strelil Hruška, ku ktorému sa pridal Kadrliak a Repáň. Do
konca jesennej časti nás čakajú ešte 4 zápasy, ktoré ak zvládneme, môžeme
zimovať na dobrých pozíciach.
Tabuľka A mužstva po 9. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Divinka
Rajecké Teplice
Fatran Varín
Fačkov
Horný Hričov
Rašov
Zástranie
Štiavnik
Stráža
Bánová B
Višňové
Považský Chlmec
Nezbudská Lúčka
Dolný Hričov

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1

0
0
2
1
3
3
2
3
2
1
1
0
1
3

3
3
2
3
2
2
3
3
4
5
5
6
6
5

22:13
16:13
20:13
19:10
19:10
14:13
12:11
11:8
6:11
9:13
17:29
13:19
15:23
9:16

18
18
17
16
15
15
14
12
11
10
10
9
7
6

Varín – Horný Hričov (A mužstvo)
Martin Lopušan
FK Fatran Varín

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Dominik Dán
Sara Gruenová
Khaled Hosseini
Táňa Keleová-Vasilková
Ľubomíra Romanová

Žiješ iba dvakrát
Voda pre slony
Majster šarkanov
Dva životy
Vlasy dupkom

Streda 19. október

16.00 hod MKS

Október – mesiac úcty k starším

spoločenské posedenie s kultúrnym programom

Nedeľa 23. október

16.00 hod MKS

Ondrej Meszároš – otec Bernolákovcov
spomienkový večer na nášho rodáka
pri príležitosti 270. výročia jeho narodenia

Streda 26. október
Jablonka

cena: 6,50€

autobusový zájazd

prihlášky: MKS

Pre deti:
Libuša Friedová
Rozprávky s podkovičkami
Marie Paulssonová-Bertmarová M o j a p r v á k n i ž k a
o koňoch
Rozprávky o škriatkoch, čertoch a dobrých a zlých vílach
Jaroslava Blažková
Ostrov kapitána Hašaraša
Zuzka Šulajová
Džínsový denník 1
Zuzka Šulajová
Džínsový denník 2

Jazykové kurzy
pre dospelých:

anglický jazyk
nemecký jazyk
prihlášky: MKS do 31.10.2011

Náučná literatúra:
Jozef Leikert
Nigel Cawthorne

Osobnosti Slovenska 1.diel
Tyrani a diktátori v dejinách

Prosíme čitateľov, aby si sledovali výpožičnú
dobu knihy. Pri nedodržaní je upomienka 1 €!
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Varínčan

uKUPÓN Č. 10uKUPÓN Č. 10uKUPÓN Č. 10uKUPÓN Č. 10u

Tajnička z čísla 7-8/ 2011 znela: ...“nie, mamička sedela v pokladni a predávala
lístky.“ Vyhráva pán Róbert Androvič, Varín 434
ET, Spa, nor,
Aman, Arras,
Ots

Keltský názov
Írska

„Ale, ale, pán Novák! Vravel som vám predsa, že máte
byť na čerstvom vzduchu a vy si sedíte v zafajčenej
krčme!“ karhá lekár svojho pacienta.
(záver je v tajničke krížovky)

Vrchol sťažňa
lode

Ovocná
záhrada

Meno herca
Delona

5. časť
tajničky

Masa ľudí,
zástup

Druh palmy

Park kultúry a
oddychu

Tohto roku

Časť apadany

Ľahká hudobná
veselohra

Rumunský
maliar
Čistila od
buriny

Akváriová
rybka

Člen starého
národa
Druh trvácej
rastliny

Snívala (kniž.)
Člen skautingu

Gén, idant

Postavila sa

2. časť
tajničky

Párový gén,
alelomorfa

Anóda, po
česky

Švajčiarske
kúpele

Skratka
penzistov
Záhradný kvet
Tamto

Obeť

Kananejská
bohyňa úrody

Mútil

Meno Oľgy

Aká (bás.)

Sliepka

Mesto v
Turecku

Vlastnil
Líčiť, po
nemecky
Dekorácia z
raslin. motívov

Ženské meno
Liečivá bylina

Úderom
zasiahla

Otáčala

Cukrársky
výrobok
Had z knihy
džunglí
Rub, protiklad
3. časť
tajničky

Estónsky
barytonista
Potom

Malá lata

Tam

Rímskych 51

Germánsky
boh hromu

♣

lietaRonenie (bás.) Označenie
diel Etiópie

Láska, po
taliansky

Staroegypt.
boh slnka
Francúzsky
člen

1. časť
tajničky

♣

Meno psa

Bľabotal

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

kvalit- Riečny delfín
Neodým (zn.) Značka
nej múky

Kazia

Kyslá čerešňa

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. novembra 2011
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

4. časť
tajničky

Dolná časť
vlnovky
Skratka
knokautu

Indonézska
palma
Mal v ruke,
nepúšťal
Prelamuj

Trhal (kniž.)

On, po
nemecky
Epocha triasu

Znova

Alebo (bás.)

Trápi, sužuje

Značka
kilovoltu

Čínska droga

Opica (zastar.)

Znak zemana

hlboký ženský
hlas

Vychovávateľka
(zastar.)

Zákvas

Mesto v
Rakúsku

Značka nemeckých áut

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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