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Varín bude čistejší...
...a krajší aj pričinením
každého z nás
Vedenie obce vypracovalo harmonogram čistenia ulíc Varína, na ktoré
zabezpečuje mechanizmy a odvoz vyprodukovaného odpadu. Je iba na
každom z nás, či tejto akcie zúčastníme a aktívne prispejeme k poriadku
a čistote, ktorú tak obdivujeme v germánskych krajinách....
Zaiste, nie je to iba jednorazová akcia – čistotu a poriadok treba
pravidelne udržiavať a starať sa oň. Veríme, že tak, ako je pre nás samozrejmý poriadok vo vlastnom dome a jeho bezprostrednom okolí sa pre
nás všetkých stane samozrejmosťou aj čista našej obce, o ktorú sa budeme
všetci spoločne usilovať.
Po uprataní ulíc - spokojnosť
Okolo kostola, na uliciach Farskej, Trizuljakovej, Športovej a Na Rybníkoch sa v sobotu 22. mája spoločne čistilo.
Už druhý rok sa vo Varíne rozhodli občania na jar a na jeseň skultúrniť
svoje okolie vyčistením verejných priestranstiev. Obecné zastupiteľstvo
a obecný úrad pripravili harmonogram čistenia pre celú obec a zároveň materiálne a mechanizmami túto činnosť podporujú. Po upršaných
troch týždňoch sa v náhradnom termíne, v sobotu 22. mája, zišli aj obyvatelia ulíc v blízkosti farského kostola, aby si svoje okolie vyčistili a aspoň
trochu skultúrnili.

takto prispeli ku skrášleniu časti našej obce je potrebné poďakovať. Tiež
treba vyzdvihnúť ochotu a prístup p. Vlada Kubova z Obecného podniku
služieb, ktorý v tento voľný pracovný deň pomáhal brigádnikom na
všetkých štyroch uliciach.
Máme však na uliciach aj susedov, ktorí sa zatiaľ iba pozerajú, akoby
tu nežili. Sedia doma na zadku a pozerajú cez okno na to, ako sa iní trápia. Veríme, že najbližšej brigády sa zúčastnia ochotné pomocné ruky
z každého domu. Veľmi sa cení príklad dôchodkýň, ktorým zdravotný
stav nedovoľuje manuálne pracovať, ale brigády sa zúčastnili a pomohli
dobrou radou.
Dôležité podnety a oprávnená kritika
Brigádnici sa pri upratovaní a dopingovej borovičke mnohokrát neformálne „otvorili“ a nešetrili prítomného poslanca kritikou a podnetmi.
Z nich je potrebné predniesť na Obecnom zastupiteľstva, najmä tieto
požiadavky:
- prekryť kanálový žľab pri dome p. Romančíka – tu jednoznačne hrozí
chodcom nebezpečenstvo úrazu
- zrušiť už nefunkčný žľab, pozostatok výpustu pod Salátovým mlynom,
v ktorom sa hromadí odpad, tento hnije a šíriaci sa zápach znepríjemňuje
život obyvateľom v okolí
- na spojke ulíc Trizuljakovej a Farskej je vhodné využiť jednu stranu
na aspoň dočasný provizórny chodník, pretože pri prechádzaní áut, sa
chodci nemajú kam uhnúť
Ako a prečo takto ?
Mnohí sa pýtajú: „Čo sú to za výmysly, robiť brigády ako za socializmu?“
Je to však úplne ináč.
Sme v Európskej únii. Chceme sa vyrovnať Rakúšanom, Nemcom,
či dokonca Švajčiarom?! Ale...Aj tu si ľudia svoje okolie čistia a krášlia
bez čakania na to, že im to urobí niekto iný... Vo Švajčiarsku - štyrikrát do
roka a majú v tom zaužívaný systém, spojený s príjemným, spoločenským
a kultúrnym vyžitím.
Je dobré si predstaviť, že keď sa takto zopárkrát stretneme, na varínskych uliciach okolo kostola vo Varíne to Švajčiarsko aj dobehneme.
poslanec Ing. Vladimír Štefánik

Na uliciach okolo kostola žijú väčšinou ochotní ľudia
Veľa práce čakalo brigádnikov najmä na Trizuljakovej a Športovej
ulici.
Niektorí začali s prácami iniciatívne už v piatok.
Je potrebné oceniť najmä prístup p. Jozefa Cigánika, ktorý, keďže sa
v sobotu brigády zúčastniť nemohol, celý piatok pracoval na vyčistení
Ulice A.Trizuljaka. Popoludní sa k nemu nezištne pridal aj p. Ladislav
Lopušan spolu so synom. Tiež v piatok, takmer celý deň, p. Peter Akantis
čistil priestory okolo farského kostola a farskej záhrady.
Takýto prístup je príjemným zistením a všetkým menovaným vyslovujeme verejné poďakovanie.
V sobotu sa brigády zúčastnili aj ostatní obyvatelia týchto ulíc. Nezištne pomáhal najmä p. Karol Salát so synovcom, ktorí okrem základného
náradia neváhali použiť aj vlastný motorový krovinorez. Všetkým, ktorí
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Paradox našich čias
Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny
Viac vymožeností, ale menej času
Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu
Viac vedomostí, ale menej súdnosti
Máme viac odborníkov, ale aj viac problémov
Viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti
Utrácame príliš bezstarostne
Smejeme sa primálo
Jazdíme prirýchlo
Pohneváme sa priskoro, udobrujeme prineskoro
Čítame príliš málo
Televíziu sledujeme priveľa.
Znásobili sme svoje majetky, ale zredukovali naše hodnoty
Rozprávame priveľa, milujeme primálo
a klameme príliš často
Učíme sa zarábať na živobytie, ale nie ako žiť
Pridali sme roky životu, ale nie život rokom
Máme vyššie budovy, ale nižšie charaktery
Širšie diaľnice, ale užšie obzory Míňame viac, ale máme menej
Kupujeme viac, tešíme sa z toho menej
Píšeme viac, učíme sa menej
Plánujeme viac, dokončujeme menej
Naučili sme sa ponáhľať, ale nie čakať
Cestujeme na Mesiac a späť,
ale máme problém prejsť cez ulicu navštíviť susedov.
Dobýjame vonkajší vesmír, ale nie vnútorný
Rozbili sme atóm, ale nie naše predsudky
Toto je čas rýchleho stravovania a pomalého trávenia
Čas vysokých mužov a nízkych charakterov
Vytvorili sme viac počítačov pre viac informácií,
aby sme vyhotovili viac kópií
Ale máme menej komunikácie
Máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu kvalitu
Viac voľného časua menej zábavy
Dva platy, ale viac rozvodov
Krajšie domy ale neúplné rodiny...
Preto...
Nenechávaj nič na zvláštnu príležitosť.
Každý deň, ktorý žiješ je zvláštna príležitosť
Vyhľadávaj vedomosti
Čítaj viac
Seď na verande a obdivuj výhľad
Tráv viac času s rodinou a priateľmi
Jedz obľúbené jedlá
Navštevuj miesta, ktoré
máš rád
Život je reťaz radostných momentov,
nie je len o prežití...
Používaj svoje krištáľové poháre
Nešetri najlepším parfumom
a použi ho zakaždým keď cítiš, že chceš
Odstráň zo svojho slovníka frázy ako
„niekedy inokedy“ a „nabudúce“
Neodkladaj nič, čo vnáša smiech a radosť do tvojho života
Každý deň,
Každá hodina,
Každá minúta
Je výnimočná
A ty nevieš,
či nebude tvoja posledná...
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Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Stanislav Andrisík
Šimon Williger

13.4.2010
8.5.2010

„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:
Jaroslav Gábor 	 a 	 Daniela Bačinská 	
24.4.2010
Pavol Gajdošík 	 a 	 Mary Jo Madonna Szekeres 	1.5.2010
Ján Pallo 	
a 	Alžbeta Mihová 	
15.5.2010
„Nech radosť vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Božena Skutecká
96.
pani Eva Novosadová 
87.
pani Pavlína Chabadová
87.
pán Anton Cvacho
86.
pani Magdaléna Konštiaková 86.
pán Anton Brežný
84.
pani Antónia Andelová
84.
pán Vojtech Gábor
82.
pani Irena Hoštáková
82.
pani Mária Stehlíková
81.
pani Amália Franeková
79.
pani Mária Rendeková
77.
pani Kristína Šimlíková
77.

pani Margita Tomašovská
pani Pavlína Ševčíková
pani Magdaléna Vráblová
pán Ladislav Mestický
pani Mária Janíková
pán Pavol Haluška
pán Adam Kapasný
pani Anna Šimlíková
Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Mária Milová
75-te pán Jozef Púčik
70-te pán Milan Chabada

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“

Odišli do večnosti:
pán Anton Kubena
* 5.6.1938
pani Jozefína Kvasnicová * 11.11.1920
pani Anna Valíková
* 2 3.3.1937
pani Helena Solárová
* 18.3.1916
pani Eva Behúňová
* 8.8.1943
pán Aurel Kuniak
* 10.9.1948
pán Pavel Hadida
* 18.8.1923

† 24.4.2010
† 26.4.2010
† 29.4.2010
† 30.4.2010
† 3.5.2010
† 8.5.2010
† 14.5.2010

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

76.
76.
76.
74.
73.
73.
72.
72.
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Deň matiek
Pri príležitosti Dňa matiek pripravili varínske deti pre svoje mamy
kultúrny program, s ktorým sa predstavili v nedeľu 9. mája .
Organizátor podujatia - Miestne kultúrne stredisko robil všetko pre to,
aby bol program, tak ako po minulé roky, vonku – na Námestí sv. Floriána. Nepriaznivé počasie však mnohých odstrašilo – vonku na tribúne
hrala iba dychová hudba Varínčanka - a tak na žiadosť vedúcich súborov
a rodičov účinkujúcich detí sa program uskutočnil v kinosále.
Tá praskala vo švíkoch.
Napriek nepohode – väčšina prítomných v natlačenej sále stála a dýchala „nedýchateľný“ vzduch – si všetci pozreli veľmi pekné vystúpenia.
Najmenší škôlkári sa predstavili programom privítania jari, malými
kuchárkami, tančekmi a pesničkami. Nedali sa zahanbiť ani školáci, ktorí
si pripravili piesne, básne, zahrali na hudobných nástrojoch. Program
svojím vystúpením obohatili aj deti z hudobných kurzov organizovaných
Miestnym kultúrnym strediskom. Peknými choreografiami sa predviedli
hip-hoperi a mažoretky Centra voľného času vo Varíne. V podaní Varínskeho speváckeho zboru sme si vypočuli ľudové piesne a precítené
piesne o matkách.
Všetky mamy pozdravil starosta obce a tiež pán farár, ktorí vyzdvihli
poslanie matiek a poďakovali za ich starostlivosť, obetu a nezištnú lásku
venovanú najbližším...
Miestne kultúrne stredisko ďakuje za program všetkým účinkujúcim a tiež vedúcim súborov a vyučujúcim za jeho prípravu.
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Náš rozhovor
Koniec školského roka sa nezadržateľne
blíži. V centre voľného času vo Varíne to
bude už koniec tretieho školského roka....
Je možné bilancovať. O rozhovor sme požiadali riaditeľku zariadenia Mgr. Marianu
Bohačiakovú.
Ako by ste zhodnotili trojročnú činnosť
Centra voľného času vo Varíne
CVČ vo Varíne funguje už skoro tri roky.
Za toto obdobie sa tu deti a mládež mnohému naučili. Už iba fakt, že od vzniku CVČ v roku 2007 po dnešok sa počet
detí znásobil. V septembri 2007, keď sme činnosť rozbiehali, bolo prihlásených 300 detí, o rok neskôr 545 a v súčasnosti v CVČ pracuje 6 oddelení
s celkovým počtom 634 členov. Čiže počet z roka na rok stúpa a dúfam, že
takto to bude aj naďalej.
A tiež sú tu aj výsledky, ktoré dosiahli.
Spomeniem veľmi úspešné mažoretky, ktoré v tomto roku na medzinárodnej súťaži obsadili krásne 2. a 3. miesto. Naši malí hip- hoperi skončili minulý rok na žilinskom disco cupe na druhom mieste. Momentálne
pripravujeme Česko-slovenský pohár v lukostreľbe 3D s medzinárodnou
účasťou, ktorý sa bude konať 5 . júna a veríme, že aj tu obsadíme medailové
pozície. Ďalej máme v CVČ veľmi úspešných kynológov, ktorí reprezentujú
naše zariadenie, tiež sú to futbalisti – mladší a starší žiaci, ktorí minulý
rok postúpili do tretej ligy a mnohí ďalší naši členovia, ktorí nám robia
radosť.
Uvažujete o rozšírení ponuky záujmovej činnosti?
V prvom rade chcem povedať, že súčasné krúžky aj s lektormi by sme
chceli zachovať aj naďalej a ponuku by sme ešte rozšírili o dramatický,
folklórny, šípkový a pingpongový krúžok. Všetko však záleží od záujmu
detí a ich túžby zmysluplne využívať svoj voľný čas.

S akými -problémami sa v práci stretávate?
Momentálne mi vrásky na čele robí veľmi závažný problém. Vláda SR
minulý týždeň schválila Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie
vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej
samospráve. Týmto Nariadením sa mení spôsob výpočtu dotácie pre Centrá
voľného času tak, že sa berú do úvahy iba deti od 5-14 rokov s trvalým
pobytom na území obce (doteraz sa dotácia vzťahovala na členov do 30
rokov z celého okolia, ktorí by podľa tohto nariadenia mali zostať na
ulici). Táto dotácia sa bude prideľovať všetkým obciam bez ohľadu na
to, či CVČ majú alebo nemajú a ponecháva na ich ľubovôli, či pridelenú
čiastku na záujmové aktivity detí vôbec použijú a v akej výške. Obce teda
nebudú povinné prispievať sumou zriaďovateľom CVČ, aj napriek tomu, že
tie deti tam pracujú a pôsobia. Navyše sa dotácia na činnosť CVČ znižuje
o dve tretiny, čo predstavuje sumu, ktorá je pod hranicou možnej rozumnej existencie . Sumár týchto zmien je nezlučiteľný s dobrým fungovaním
drvivej väčšiny centier voľného času.
Čo budúcnosť?
Dúfam, že bude dobrá. Verím, že počet detí v našom CVČ bude aj naďalej
stúpať, že naši lektori budú mať aj naďalej záujem pracovať v CVČ, že naši
politici a vládni činitelia urobia všetko preto, aby sa školstvo a voľnočasové aktivity naďalej rozvíjali a zdokonaľovali.
Čo by ste chceli povedať na záver?
Práca s deťmi je veľmi pekná, ale tiež namáhavá a zodpovedná. Nie vždy
sa všetkým zavďačíte a nie vždy od každého počujete slová uznania.
Za dobré fungovanie CVČ vďačím tiež svojim lektorom. Bez tohto kolektívu by som prakticky sama nedokázala nič, takže v nich mám podporu.
Sme dobrý a zohratý kolektív. Rovnako by som sa chcela poďakovať za
podporu a ústretovosť aj starostovi obce a tiež všetkým, vďaka ktorým
deti z našej obce a okolia môžu svoj voľný čas tráviť naozaj zmysluplne.
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Škola informuje
Víťaz okresného
a krajského kola
chemickej olympiády
je z Varína
Dňa 18. 3. 2010 sa žiaci 9.B, Matúš Romančík, Roderik Williger a Adam
Strásky zúčastnili okresného kola Chemickej olympiády, v ktorej reprezentovali ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín.
Olympiáda sa uskutočnila v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline
na Rosinskej ceste. Tento rok sa konal 46. ročník, ktorý organizovalo
Centrum voľného času v Žiline.
Spomedzi 30 uchádzačov sa nám veľmi dobre darilo.
Matúš Romančík sa umiestnil na 1. mieste,
Adam Strásky obsadil 2. miesto
a Roderik Williger získal 3. miesto.
Všetci traja víťazi okresného kola postúpili do krajského kola, ktoré sa
konalo dňa 15.4.2010 v Liptovskom Mikuláši.
Víťazom krajského kola je Matúš Romančík.
Roderik Williger sa umiestnil na 7. mieste a Adam Strásky bol úspešný
riešiteľ.
Za takéto vynikajúce výsledky ďakujeme Mgr. Magdaléne Tavačovej,
ktorá nás na olympiádu pripravila.
Žiaci IX. B

Tobiáš Dudáš

Zážitok, na ktorý
nezabudnem...
Jeden letný podvečer som sedela doma pri stole a večerala.
Mamina mi pripravila moje obľúbené jedlo- rožok so šunkou
a čerstvým šalátom.
Práve sa vrátil tatino z práce. Bol veľmi hladný a keď ma videl
jesť, poprosil ma, či mu nedám z tej dobroty odhryznúť. Zostal
mi iba malý kúsok, preto som šalát a šunku opatrne pridržala
všetkými prstami.
Tatino od hladu silno zahryzol. Snažil sa jedlo poriadne požuť,
ale bola v ňom akási prekážka. Kúsok môjho malíčka!
Nevedela som, čo sa deje. Zľakla som sa, že som iba vystrašene
pozerala s vykrivenými ústami, vypleštenými očami. Od strachu som zabudla aj kričať.
Až po chvíli som začala plakať a oznámila tatinovi, že ma
nevedomky pohrýzol.
Keď si to uvedomil, začal sa aj s maminou pučiť od smiechu.
Mne to ale vôbec smiešne nebolo.
Malíček sa mi zahojil a odvtedy si už budem dávať veľký
pozor, ak niekoho budem kŕmiť nejakým jedlom.
Adelka Prekopová,3.B

Môj najkrajší
zážitok
Keď premýšľam nad zážitkami, ktoré som prežil, neviem sa
rozhodnúť, ktorý z nich je najkrajší. Mám ich totiž viac.
Rád chodím s rodičmi a so sestričkou na výlety do ZOO.
Keď je otec doma, chodíme na chatu. Tu varíme guláš a grilujeme. Hráme futbal, bicyklujeme sa, jazdíme na štvorkolke.
Každý deň, ktorý prežijem v kruhu mojej rodiny je pre mňa
zážitok ten najkrajší.
Peter Mravec, 3.B
Tomáš Málik

Varínčan

7

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Otvárame školu projektovému a zážitkovému
vyučovaniu
V súčasnosti je projekt našej Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku pod názvom Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím vo fáze prípravy na priamu prácu so žiakmi. Učitelia sa zúčastňujú
školení, nakupujú sa učebné pomôcky a didaktická technika.
V dňoch 15.-16. apríla 2010 všetci pedagogickí zamestnanci školy absolvovali školenie – tréning, zameraný najmä na rozvoj praktických zručností,
simulovanie reálnych situácií z pedagogickej praxe, podporu lepších
výkonov pedagógov, zlepšenie atmosféry na vyučovacej hodine, ale i na
pracovisku pod odborným vedením Mgr. Aleša Bednaříka, konateľom
firmy B-Form, s.r.o., trénera a facilitátora.
Dvojdňové stretnutie nás presvedčilo, že učenie je vzrušujúca činnosť, dá
sa k nemu pristupovať aj neformálnym a zábavným spôsobom.
Hlavný dôraz bol kladený na prácu v skupine a so skupinou. Neformálna
atmosféra na vyučovaní umožní účastníkom efektívne učenie sa pre prax,
pretože rozvíja komunikačné a prezentačné zručnosti, asertivitu, učí žiakov
zvládať konflikty a rozvíja ich kľúčové kompetencie v interakcii s ľuďmi.
Mgr. Aleš Bednařík nám zaujímavým spôsobom ukázal, čo v našej
pedagogickej práci robíme dobre a nasmeroval nás, ako pracovať ešte
lepšie a modernejšie. Podarilo sa mu odkryť nové rozmery jednotlivých
učiteľov, o ktorých doteraz mnohí ani len netušili, príp. sa domnievali,

Učiť sa je potreba doby
Projekt našej Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku pod názvom Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím vstúpil
do ďalšej fázy.- vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti zvyšovania gramotnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií..
V dňoch 13. -14. apríla 2010 sa všetci pedagogickí zamestnanci školy zúčastnili školenia pod odborným vedením Ing. Hany Trochanovej z Katedry
aplikovanej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, aby sa bližšie
oboznámili so softvérovým balíčkom Moodle a programom Microsoft
PowerPoint.
Koncepcia a vývoj systému Moodle sú založené na istom smere v teórii
vyučovania, na spôsobe myslenia, ktorý sa niekedy stručne označuje ako
sociálno-konštruktivistická pedagogika.
Moodle je softvérový balíček pre vytváranie kurzov založených na internete
a web stránkach. Je to projekt, ktorý neustále napreduje.
Cieľom nášho vzdelávania ako pedagógov je, aby sme čo najlepšie podporovali učenie z pohľadu žiaka. Naším cieľom však nie je, aby sme ako
učitelia žiakom informácie len zverejňovali a určovali, čo majú žiaci vedieť,
ale našou snahou je presunúť učiteľa z pozície „zdroja informácií“ do úlohy
toho, kto ovplyvňuje, predstavuje model správania, nadväzuje so žiakmi
osobný kontakt podľa ich individuálnych vzdelávacích potrieb a usmerňuje
diskusiu a činnosť žiakov tak, aby spoločne ako kolektív smerovali k naplneniu vzdelávacích a výchovných cieľov celej skupiny, triedy. Systém
Moodle práve takýto spôsob výuky podporuje najlepšie.

že „vyhárajú“.
Veľká časť školenia bola zameraná na projektové a zážitkové vyučovanie,
ale dotkli sme sa aj otázok integrovaného tematického vyučovania.
Účastníkov stretnutia najviac zaujali praktické aktivity zamerané na projektové vyučovanie. Spoločnou prácou v tímoch sme pripravili projekt pod
názvom Sedem divov Slovenska, ktorým podporíme celoeurópsky projekt
Európska jar. Náš projekt má priviesť žiakov k uvedomeniu si, čím Slovenská republika obohacuje Európu a tomto kontexte aj naša obec Varín.
Práca bola podnetná hlavne preto, že sme mohli pracovať na zmysluplnej
aktivite, ktorú si overíme v praxi – v polovici mája 2010. Učitelia začali
projekt tvoriť hneď po skončení školenia. Sú plní elánu, tvorivosti a
nadšenia.
Projektové vyučovanie ako moderná vyučovacia metóda je efektívny
spôsob výučby, pri ktorom môže učiteľ využívať didaktické metódy ako
problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusiu. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená,
a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie
vyučovacej hodiny. Jednou zo základných charakteristických čŕt tejto formy
práce je využívanie medzipredmetových vzťahov, stieranie hraníc medzi
jednotlivými predmetmi, je formou zážitkového učenia sa.
I napriek tomu, že takáto forma učenia je pre učiteľa náročná z hľadiska
prípravy, prináša žiakom radosť, zábavu, má v sebe zakomponovaných
viac zážitkov súčasne, je zameraná na dlhodobý cieľ a rozvíja u žiakov
všetky kompetencie pre praktický život. Tieto dôvody sú tým hlavným
hnacím motorom našich učiteľov, pretože majú radi svojich žiakov a svoju
prácu chcú naďalej skvalitňovať práve kvôli nim.

Ing. Hana Trochanová využíva vo svojej odbornej pedagogickej praxi tento
systém práce už niekoľko rokov a dosahuje výborné výsledky.
Presvedčili sme sa, že tento systém podporuje u žiakov hravosť, žiaci
môžu robiť veci podľa seba, učí žiakov pochopiť problém a podporuje
ich vlastnú tvorivosť a kreativitu. Učiteľ je schopný pracovať so žiakom
v on-line kurzoch.
Súčasťou školenia boli praktické aktivity v práci s týmto systémom, registrácia učiteľov a získanie základných kompetencií v procese získavania
informácií v tomto systéme.
Microsoft PowerPoint je program na tvorenie prezencii od spoločnosti
Microsoft. Je súčasťou balíka Microsoft Office. PowerPoint dnes používa široká skupina ľudí od podnikateľov, pedagógov, žiakov, študentov až
po inštruktorov a patrí medzi najrozšírenejšie prezentačné programy.
Z tohto dôvodu bola druhá časť školenia pedagógov zameraná na praktické
využitie programu v priamej pedagogickej činnosti so žiakmi. Pedagógovia
sa naučili, ako vhodne prepojiť informáciu s obrazom a so zvukom, ako učiť
prostredníctvom počítača pracovať žiakov s informáciami a získavať tak
základné kompetencie na rozvíjanie ich vlastnej digitálnej gramotnosti.
Absolvovaním tohto školenia sa zvýšili kompetencie našich učiteľov vo
využívaní informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese, čo je jednou z priorít nášho projektu. Učitelia zapojení do projektu
našej školy sú učitelia, ktorí majú záujem na tom, aby spôsob vzdelávania
na našej škole stále napredoval, pretože si uvedomujú rastúce profesijné
požiadavky na učiteľov vyplývajúce z trendov medzinárodného trhu práce
a zároveň z dokumentov európskych vzdelávacích inštitúcií.
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Pekný úspech žiakov zš
varín vo futsale

Rok Jozefa Cígera Hronského

Žiaci našej školy dosiahli vo futsale žiakov do 15 rokov pekný úspech, keď
postúpili do finále FUTSAL JUNIOR MAKRO CUP - 2010, kde po dobrých
výkonoch obsadili 3. miesto a od postupu na Majstrovstvá Slovenskej
republiky ich delil iba jeden krôčik – postúpili prví dvaja.
Finále JUNIOR MAKRO CUP 2010 SA KONALO 28. 4. 2010 v športovej
hale v Strečne a postúpili tam prví dvaja zo základných skupín. Zo skupiny
A - ZŠ Belá a ZŠ Varín, zo skupiny B - ZŠ Strečno a ZŠ Rajecké Teplice.
Finále sa hralo vyraďovacím spôsobom. ZŠ Varín v ňom odohrala nešťastný
zápas, keď hráči nepremenili niekoľko dobrých gólových šancí - a naopak
dostali úplne náhodné góly.
V zápase o 3. miesto zvíťazila ZŠ Varín nad ZŠ Belá 3:1. (ZŠ Belá podľahla
v 1. zápase ZŠ Rajecké Teplice 5:0). V zápase o 1. miesto zvíťazila ZŠ Rajecké Teplice nad ZŠ Strečno 3:1. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený
žiak ZŠ Varín Daniel Fábel. Vedúcim družstva ZŠ Varín bol Mgr. Miroslav
JIRIČEK.
K dosiahnutému umiestneniu – 3. miestu BLAHOŽELÁME.
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín vo finále reprezentovali: Andrej Davidík,
Lukáš Šuty, Jakub Bella, Juraj Bohačiak. František Buchta, Martin Čelko,
Pavol Ďugel, Daniel Fábel, Róbert Komačka, Pavol Kořínek, Mário Hlucháň, Branislav Horecký, Roderik Williger.

PK SJL pri príležitosti vyhlásenia roku 2010 za Rok Jozefa Cígera – Hronského inštalovala v priestoroch ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín výstavku
výtvarných prác žiakov školy, ktoré zobrazovali postavičky z rozprávok
Jozefa Cígera – Hronského. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, kto si našiel
čas a chcel sa prezentovať aj takýmto spôsobom medzi žiakmi našej školy.
Súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov.
Hlasovaním žiaci rozhodli, kto z mladých výtvarníkov získa knižnú odmenu. Celkovo zahlasovalo 193 žiakov a ocenenie získala práca Jána Trzuljaka
zo 6.A, s počtom hlasov 79, ktoré stačili na jednoznačné víťazstvo. Srdečne
blahoželáme!
Jozef Gíger - Hronský upravoval slovenské ľudové rozprávky, no vytváral aj svoje vlastné, ktoré úplne odbočujú od klasickej schémy ľudových
rozprávok, dávajú vyniknúť fantázii, humoru a vytvárajú pre deti svoj
vlastný príťažlivý svet.
Málokto asi vie, že sudičky ho požehnali aj výtvarným nadaním, ale jeho
životnú cestu mu tak pospletali, že až v zrelom veku sa stal aj profesionálnym výtvarníkom, keramikárom,
textilným návrhárom, technickým kresličom, stavebným projektantom a
výtvarným pedagó-gom.
V Argentíne, kam emigroval v roku 1945, ho vlastne poznali výlučne ako
výtvarného a nie literárneho umelca. Najvýznamnejším americkým výtvarným dielom Hronského ostáva bezpochyby 28 veľkoplošných návrhov na
vitráže do františkánskeho kostola veľkomesta Santiago de Chile.
Naša súťaž práve z tohto dôvodu prepojila umelecké slovo s výtvarným
prejavom. Chceli sme, aby žiaci spoznali aj druhú tvár spisovateľa a objavili
aj v sebe kúsok z neho.
Ďakujeme touto cestou všetkým 34 žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili,
všetkým žiakom, ktorí v súťaži zahlasovali, ako i pedagógom, ktorí súťaž
spropagovali medzi žiakmi a navštívili spolu s nimi výstavku .

Náš malý zázrak

Stalo sa to v noci z 19. na 20. augusta 2009, keď som sladko spal.
Zobudil som sa na šteklenie, no nechcelo sa mi vôbec vstať z postele.
Čudoval som sa, prečo ma otec budí asi dve hodiny po polnoci.
„Kde je mama?“, ospalo som sa spýtal. Ocko mi povedal, že je v nemocnici. Veľmi som sa potešil, lebo už asi tri týždne sme čakali na
bábätko – nového súrodenca.
Dozvedel som sa, že mám sestričku a obidve – mama aj bábätko sú
v poriadku.
Dosť dlho som nemohol zaspať, lebo som si predstavoval, ako asi to
malé stvorenie bude vyzerať a ako sa bude správať.
Ráno sme sa chystali na prvú návštevu v nemocnici. Boli sme všetci
veľmi rýchli a netrpezliví.
Po príchode do nemocnice som prvú uvidel mamu, ktorá nás privítala
a objala mňa a sestru Natálku. Potom nám priniesla ukázať bábätko.
Bola nádherná! Dali sme jej meno „Pavlínka“ po otcovej mame.
Nevedeli sme sa dočkať chvíle, kedy príde mama s Pavlínkou domov.
Pomaly nám rastie a každý deň sa v niečom zdokonaľuje. Už od piatich
mesiacov sedí. Teraz má deväť mesiacov a začína chodiť.
Máme ju veľmi radi, lebo je to náš malý zázrak a naše usmievavé
slniečko.
Ivko Okruhlica, 3.B

Víťaz súťaže Ján Trizuljak

Varínčan
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Medzinárodný deň detí
Nech deti radostne svoj život žijú
nech nik nenaruší
ich radosti melódiu

Deti majú dostať také bohatstvo,
o ktoré by neprišli, ani keby sa pri
stroskotaní zachránili nahé

Dieťa je
zviditeľnená
láska
Nie je na svete väčší zázrak, než dieťa.
Nie je nič čistejšieho, než jeho oči.
Nie je nič sladšieho než jeho úsmev.
Nie je nič krutejšieho, než spôsobiť deťom bolesť.

Deti - najkrajšie kvety zeme

Vo svojich deťoch žijeme ďalej

10

Varínčan

Aktivity CVČ
Úspešní lukostrelci
Varínski lukostrelci získali v minulom roku celkom 12 medailí v štyroch
kategóriách a dosiahli mnoho ďalších úspechov na domácom i medzinárodnom poli.
Junior Martin Podolák získal prvé a Števko Zicho tretie miesto v Grand
Prix štyroch štátov, Jozef Ďugel 1. miesto v Rajeckej Lesnej a tretie na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska.
Tohtoročné súťaže začali v sobotu 10.apríla v Zlatnej – na ostrove pri
Dunaji a zúčastnilo sa ich osemdesiat pretekárov zo Slovenska a Maďarska.
Aj tu si naši pretekári počínali veľmi dobre. Lenka Kabatiarová skončila na
druhom mieste, Števko Zicho a Tibor Kabatiar získali pekné piate miesto a
Jozef Ďugel skončil siedmy.
V sobotu 17.apríla sme sa zúčastnili prvého kola Česko-Slovenského
pohára s medzinárodnou účasťou v Rusove na Morave. Ešte pred pretekom bol náš tréner Jozef Ďugel ocenený za výborné minuloročné výsledky
a prezident Slovenskej lukostreleckej asociácie pán Ladislav Lukáč mu
odovzdal reprezentačný dres Slovenska. Stal sa reprezentantom Slovenska
a má právo a povinnosť reprezentovať našu krajinu a tým aj našu obec na
prestížnych európskych pretekoch.
Prvého kola tejto súťaže sa zúčastnilo okolo 140 pretekárov zo štyroch
štátov a súťažili v ôsmych kategóriách. Domov sme odchádzali spokojní,
pretože náš člen Tibor Kabatiar sa v kategórii kadet umiestnil na treťom
mieste. V silnej konkurencii sa nestratili ani ostaní naši lukostrelci. Lenka
Kabatierová skončila desiata, napriek tomu, že bola preradená k staršej
vekovej kategórii, Jozef Ďugel sa umiestnil na 13. mieste. Pod jeho umiestnením je podpísaný boj so zákernou chorobou. Prajeme mu, aby tento boj
vyhral, čo najskôr sa uzdravil, dostal sa do vlaňajšej formy a opäť mohol
žať úspechy na pretekoch doma i v zahraničí.
Vďaka dobrým minuloročným výsledkom a dobrej diplomacii nášho
vedúceho Jozefa Ďugela staršieho sme boli vybraní zorganizovať tretie
kolo Česko-Slovenského pohára s medzinárodnou účasťou. Tento pretek
bude vo Varíne Pod Jedľovinou v okolí chaty Fatranka v sobotu 5. júna
2010. Súťaže sa zúčastnia pretekári všetkých vekových kategórií z viacerých
európskych štátov a samozrejme naši lukostrelci, ktorí budú hájiť farby
Slovenska a našej obce.
Budeme sa snažiť dopadnúť čo najlepšie. Veríme, že nás prídete povzbudiť.

Varínčan

V sobotu 8. mája sme sa zúčastnili 2. kola Česko-Slovenského pohára
v lukostreľbe 3D v Divíne. Preteku a zúčastnilo 130 pretekárov zo štyroch
štátov. Pretekalo sa za chladného a upršaného počasia. Naši lukostrelci si aj
tu počínali veľmi dobre, keď v kategórii kadet obsadili 5. a 6. miesto, muži
9. a 11. miesto.
Vďaka tomu, že máme v klube reprezentanta Slovenska, sme sa v dňoch 15.
a 16. mája mohli zúčastniť 1. kola Európskeho pohára v rakúskom meste
Gutau pri Linzi. Okrem Jozefa Ďugela sa preteku mohli zúčastniť ďalší
dvaja naši pretekári. V silnej konkurencii 110 pretekárov z celej Európy
sa Jozef Ďugel umiestnil na 13. mieste a v kategórii kadet sa Števko Zicho
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umiestnil na krásnom 3. mieste. Medailu mu odovzdal prezident Európskej lukostreleckej federácie pán Karl Meserer. Je to zatiaľ najväčší úspech
nášho mladého pretekára. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa zdaru
do všetkých ďalších pretekov. Získaná medaila je tiež ocenením práce
s deťmi v našom klube.
Na pretekoch v Oravskom Podzámku sa zúčastnime v sobotu 29. mája
a potom už 5.júna vo Varíne.
Srdečne všetkých pozývame.
Lukostrelecký klub
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Matičné okienko
Na valnom zhromaždení Miestneho odboru
Matice slovenskej vo Varín bol zvolený nový
výbor, ktorý v rokoch 2010 – 2013 bude pracovať
v zložení:
predseda MO MS Emília Cvachová
podpredseda
Mária Zelinová
tajomník
Ingrid Trizuljaková
Štefan Cvacho
kronikár
Eva Rendeková
pokladník
členovia výboru: Jozef Hrivo
Helena Androvičová
Mária Panáčková
Marta Tretinová
dozorný výbor:
Ľubor Panáček – predseda
Tatiana Hrivová
Peter Freudenfeld

Dom Miestneho odboru Matice slovenskej je
sprístupnený verejnosti vždy v poslednú sobotu
mesiaca v čase od 18.30 hod.
Návštevníci si okrem stálej expozície – Dedičstvo
našich otcov môžu pozrieť fotomontáž – Varín
a jeho história, videokazety z činnosti MO
MS, zapožičať historickú i súčasnú literatúru,
prečítať dvojtýždenník Slovenské národné
noviny a v príjemnom prostredí pri šálke čaju
podiskutovať o živote, národe, vlasti, našej
obci, histórii....
Srdečne pozývame.
Emília Cvachová

1. varínsky majáles
S myšlienkou zorganizovať majáles pre dospelých Varínčanov každého
veku sa MO- MS a MKS Varín pohrávali už dlhšie. Slovo dalo slovo, a tak
počas tohtoročného fašiangového programu pre varínskych seniorov sa
rozhodli, že 1. varínsky majáles bude v sobotu 22. mája 2010.
V tento deň – večer o 20.00 sa v kinosále stretli dospelí Varínčania – starí
rodičia, deti, vnuci, aby sa zabavili, porozprávali – skrátka spoločne prežili
príjemný májový večer.
Do tanca, aj na počúvanie hrala žilinská kapela AJETO. V kultúrnom
programe vystúpili varínske mažoretky a hip-hoperi z CVČ. Vstupenky
boli zlosovateľné – ceny venovali: pani Alena Ondrušová, pán Štefan
Cvacho, Mirka Fujdiaková a pán Vladimír Rosenberg. O 23-tej sa losovala
tombola. Výhercovia si mohli z vystavených cien v časovom limite 5 sekúnd vybrať ľubovoľnú. Všetci pri tom zažili veľa zábavy. Mikrofón bol
k dispozícii každému, kto chcel ostatným niečo povedať a veru, nezostal
ležať ladom. Pán Alexander Panáček vtipne porozprával pikošky z Pod
Jedľoviny, pani Karolína Dudášová zanôtila, zaspieval tiež Janko Androvič.
Bol to naozaj vydarený večer. Organizátori plánovali podujatie ukončiť
okolo polnoci, avšak vtedy sa domov ešte nikto nezberal. Zábava bola do
skorých ranných hodín. Všetci sa rozchádzali s úmyslom zúčastniť sa aj
budúcoročného 2.varínskeho majálesu.

Varínčan
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Enviromentálna učebňa otvorená
Učme sa aktívne o prírode s SPP
V piatok 21. mája bola v záhrade Správy Národného parku Malá Fatra
slávnostne otvorená nová učebňa Enviromentálnej výchovy.
Projekt učebne bol zrealizovaný prostredníctvom Zamestnaneckého
grantového programu z Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu.
Predložil ho pán Juraj Badura – zamestnanec SPP v spolupráci s manželkou
Alenou, pracovníčkou NP Malá Fatra a Školou ochrany prírody pri Správe
NP Malá Fatra Varín
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v rámci troch významných dní:
22.5 Medzinárodný deň biodiverzity
23.5 Deň karpatských parkov
24.5. Európsky deň parkov
Výsledkom projektu je Učebňa environmentálnej výchovy v záhrade
Správy, ktorá obsahuje drevené interaktívne panely – pexeso, otočný panel
s troma živočíchmi a jednou rastlinkou a drevené lavice. (Inšpirácia z pracovnej cesty do NP Harz v Nemecku, ktorej sa Alena Badurová zúčastnila)
Všetko vyrobil varínsky stolár pán Ján Cyprich.
Škola ochrany prírody vo Varíne je zariadenie, ktoré hojne navštevujú
hlavne školy z regiónu Žilina.
Deti sú dôležitou skupinou, ktorým škola ochrany prírody pomáha
pochopiť vzťahy v prírode, učí, ako sa správať ku všetkému živému
a k prostrediu, v ktorom žijú, ako si ho chrániť a zveľaďovať.
Všade okolo nás – na ulici, v mieste bydliska, v prírode, sa stretávame
s neporiadkom, s odpadkami, so znečistenými riekami, s vyrúbanými
lesmi. Prečo nie je okolie, v ktorom žijeme, krajšie? Kde sú všetky stromy,
všetky parky, ktoré tu kedysi boli a dnes tu už nie sú? Kto za to môže?
Každý jeden z nás.
Riešiť výchovu k ochrane prírody je potrebné už od raného detstva. Od
malička treba deťom vštepovať, ako sa chovať v prírode, že smeti patria
do koša, ako si chrániť zeleň, rastlinky, živočíchy, ako neznečisťovať svoje
okolie.
Veríme, že táto učebňa v prírode bude veľkým prínosom nielen pre
Školu ochrany prírody, ale i pre obec Varín.
Formou hry sa deti zoznámia s rôznymi prírodninami a dozvedia sa,
prečo prírodu treba chrániť. V širokom okolí nie je nič podobné a tento
netradičný panel pexeso– netradičná forma výučby určite zaujme nielen
deti, ale aj ich rodičov a zatraktívni environmentálnu výchovu.
Alena Badurová
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Varínsky futbal
V mesiacoch apríl a máj varínski futbalisti svojimi výkonmi a dosiahnutými úspechmi fanúšikov veľmi potešili. Objavil sa však iný problém,
s ktorým nikto nerátal a tým je počasie. Toto spôsobuje veľké problémy.
Mnohé kluby odvolávajú jeden zápas za druhým a sú aj také, ktoré neodohrali zápasy ešte z jesennej časti súťaže.
Počasie sa podpísalo aj na kvalite hracích plôch, ktoré boli také premočené, že miestami pripomínali skôr ryžové pole a nie hraciu plochu. Podarilo
sa nám s tým vysporiadať a väčšinu zápasov sme odohrali v stanovenom
termíne a čase.

Starší a mladší žiaci sa v 18. kole stretli so súperom z Oščadnice. So
staršími žiakmi sme sa rozišli remízou v pomere 2:2, mladší napravili
reputáciu a vyhrali v pomere 2:0.V 19. kole sme odcestovali do Bánovej.
Starší žiaci prehrali 4:1 a mladší opäť valcovali v pomere 1:5. 20. kolo
sme hrali na domácej pôde. Súpera z Kysuckého Nového Mesta starší
žiaci zdolali v pomere 2:0 a mladší vysoko 8:0. V 21. kole, kedy sme mali
odcestovať do Turzovky, sa zápas pre nespôsobilý terén zrušil a odohrá
sa v náhradnom termíne.
V 22. kole sme doma privítali súpera zo Starej Bystrice . Starší žiaci ho
po ťažkom zápase porazili v pomere 4:3, mladší vyhrali 5:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka po 21. kole
Tatran Krásno nad Kysucou
18 13
Slovan Skalité
17 12
MŠK Kysucké Nové Mesto B
18 12
ŠK Čierne pri Čadci
20 10
Jednota Bánová
17
8
Tatran Oščadnica
19
9
Fatran Varín
20
9
SNAHA Zborov nad Bystricou
21
7
Tatran Turzovka
18
7
ŠK Radoľa
20
7
FK Čadca C
18
7
Pokrok Stará Bystrica
19
5
FK Terchová
17
4
Beskyd Svrčinovec
16
0

2
3
2
4
6
3
2
5
4
1
0
3
3
0

3
2
4
6
3
7
9
9
7
12
11
11
10
16

63:17
69:23
59:25
70:42
52:29
55:46
64:49
56:59
36:39
47:78
34:73
60:61
32:51
9:114

41
39
38
34
30
30
29
26
25
22
21
18
15
0

V 21. kole sme na domácej pôde privítali súpera z Rakovej. Terén bol,
vďaka výdatným dažďom, veľmi zmáčaný a pršalo počas celého zápasu. Po
chybe sme, z ojedinelej akcie hostí, už v 17. minúte prekvapujúco prehrávali
0:1. Do polčasu sa nič nezmenilo. Do druhého polčasu naši hráči nastúpili
ešte s väčším odhodlaním zvíťaziť. Hra sa presunula na súperovu polovicu
a ten sa zmohol iba na bezhlavé odkopávanie lôpt. Naša vytúžená chvíľa
prišla až v 57. minúte po centri do šestnástky a hlavičke M .Zimena. Druhou
hlavičkou doklepol loptu do brány súpera M. Poljak. Po tomto góle naši
ešte viac pridali, mali množstvo šancí, žiaľ, ich nepremenili. V 76. minúte
po faule pred šestnástkou si loptu postavil náš najlepší strelec a kapitán M.
Repáň a strelou dlhou asi 25 metrov vymietol šibenicu súperovej brány.
Ujali sme sa vedenia 2:1 a tento stav sme udržali až do konca. Zaslúžene
sme zvíťazili.
V 22. kole sa do posledných minút čakalo, či sa zápas na ihrisku v Bánovej B Brezany odohrá. Nakoniec sa hralo. Zápas na rozmočenom teréne
pripomínal skôr vodné pólo. Domáci nám nič nedarovali. Ich zákroky boli
mnohokrát na hranici únosnosti ,nie na žltú, ale rovno na červenú kartu.
Niet sa im čo čudovať. Sú na zostupových priečkach do nižšej súťaže.
V 44. minúte náš kapitán M. Repáň prudkou, nechytateľnou strelou na
bránu prestrelil brankára a viedli sme 1:0. Mali sme množstvo šancí, ktoré
sme však nevyužili. Domáci ešte viac vystupňovali tlak. Ich zákroky však
nezostali bez povšimnutia hlavného rozhodcu, ktorý nariadil pokutový
kop. Ten šiel kopať M. Repáň . Nemal šťastie, strelu nepremenil. Chybu
však napravil a v 75. minúte, keď ušiel súperovej obrane a po obhodení
brankára trafil presne do siete. Zápas sme vyhrali 2:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka po 22 kole
Tatran Bytčica
21 16
ŠK Javorník Makov
20 13
Fatran Dolná Tižina
21 12
Slovan Podvysoká
21 12
ŠK Belá
21 11
Slovan Rudinská
21 11
FK Polom Raková
21
9
Fatran Varín
22
9
ŠK Juventus Žilina Závodie
21
7
FK Strečno
22
7
Pokrok Stará Bystrica
22
6
OŠK Rosina
20
5
Jednota Bánová B
19
5
Tatran Oščadnica
18
3

1
0
3
1
2
1
4
3
4
4
7
4
2
2

4
7
6
8
8
9
8
10
10
11
9
11
12
13

50:18
63:31
50:25
33:27
38:39
45:37
36:44
32:31
30:35
28:36
30:46
24:47
22:45
22:42

49
39
39
37
35
34
31
30
25
25
25
19
17
11

Nejlepší Strelci gólov :
15 gólov: Repáň Miroslav
3 góly:
Repkovský Marián, Lopušan Martin, Poljak Miroslav
2 góly:
Strásky Ján, Zimen Róbert
1 gól:
Zimen Peter, Tichák Vlado, Zimen Michal, Šugár Ján

Dorast v 18. kole zdolal súpera na jeho ihrisku v pomere 1:3, v 19. kole
na domácom ihrisku si ľahko poradil so súperom zo Zástrania a zdolal ho
v pomere 7:0. 20. kolo sa v Bytčici odohralo až v náhradnom termíne a opäť
sme zvíťazili 1:6. 21. kolo sa tiež hralo v náhradnom termíne na domácej
pôde. Zvíťazili sme v pomere 5:1. 22.kolo sme odcestovali odohrať do Rajeckých Teplíc. Tu sme však neuspeli a prehrali sme v pomere 2:0.
Muži 18. kolo odohrali v pohraničnej obci Makov. Napriek tomu, že
favorita súťaže dosť potrápili, nestačili mu a prehrali 3:1 . V 19.kole sme
na domácom ihrisku privítali súpera zo Závodia . Zápas bol od prvých
až do posledných minút vyrovnaný . V 70. minúte po kurióznom góle sa
hostia ujali vedenia a tento stav sa do konca zápasu nezmenil. Prehrali
sme v pomere 0:1. Do 20. kola, napriek veľkej maródke, tréner I. Zimen
poskladal zostavu, ktorá potrápila súpera z Podvysokej .I keď sme prehrali
v pomere 2:0 ,dianie na hracej ploche tomu nenasvedčovalo. Boli sme viac
než vyrovnaným súperom.

Foto muži
Horný rad zľava: gazda Hodoň Peter, tajomník klubu Hodoň Ján, Košturiak Ján, Zimen Michal, Nemček Miroslav, Zimen Róbert, Mikula Pavol,
Lopušan Martin člen výboru, Repáň Miroslav, Turský Peter, Orčo Marián
vedúci mužstva, Danihel Pavol asistent, Tichák Vladimír, Ing. Strásky Karol
prezident klubu, Zimen Igor tréner
Dolný rad zľava: Poljak Miroslav, Fogada Marián, Repáň Jozef, Šugár Ján,
Zimen Peter, Danihel Ján, Tichák Martin, Kozák Ivo

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Piatok 4.jún

10.00 kino Kriváň

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Johana Lindseyová
Táňa Keleová-Vasilková
Kat Martinová
Joy Fieldingová
Alan Bradley

Môj milý darebák
Klamstvá
Podozrivá
Zátišie
To najsladšie nakoniec

Alvin a Čip 2

animovaný film pre deti

Nedeľa 6.jún

16.00 Námestie sv. Floriána

Koncert pre deti

Mária Podhradská a Richard Čanaky

Streda 16.jún

Autobusový zájazd do Jablonky

cena: 6,50 €

prihlášky: MKS

Štvrtok 17.jún

Pre deti:
Angela Nanettiová
Meg Cabotová
Kjartan Poskitt
Lois Duncanová
N.D.Wilson
J.C.Hronský
Peter Gibey

Môj dedko je čerešňa
Navždy princeznou
Urgum v plameňoch
Novinky pre psov
Púpavový oheň 2
O neviditeľnom Tomášovi
Byť dráčikom je úžasné

16.00 hod. MKS

Koncoročný koncert žiakov hudobných kurzov

Nedeľa 20. jún

17.00 Námestie sv. Floriána

Detská akadémia

program varínskych detí

23.6.- 2.7. MKS
Výstava prác umelcov amatérov

otvorené: 16.00 – 19.00 hod.

Inzercia
Slovenská požičovňa – špecialista na pôžičky
- rýchla pôžička dom
- manželská pôžička do
- ručiteľská pôžička do
- hypopôžička do

3 000 €
7 000 €
7 000 €
50 000 €

telefón: 0904 837 041

Prosíme všetkých čitateľov,
ktorí prekročili výpožičnú dobu
o vrátenie kníh!
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Tajnička z čísla 4 2010 znela:
„Ale ja som sa teba nič nepýtal.“
Vyhráva pani Justína Synáková, Varín
Zak, ora, Ute, ti, Umiestni pod
Gravina, ol, Re,
niečo
Brandl, Iša, IS

Odborník v
etike

Starorímsky
boh slnka

Popevok

Nútil
Sníval (kniž.)

Skratka ulice

Doložil
Nedospelý
človek

3. časť
tajničky
MPZ áut Islandu

Mužské meno
Stredoafrický
strom
Navíjal

Meno Otílie

Nikto

1. časť
tajničky

Meno Olympie

Povojnový spoločenský tanec
Robil

Otĺkol
Európska klub

Veľká kovová
nádoba

Fŕkaj

Mužské meno

Drobný morský
živočích
Balkánska pastierska píšťala

Stará čínska
flauta
Vyzváňali
Ruský klavirista

Obyčajný po
nemecky
Lovecká zbraň
Indiánov

Skratka pre kus

Severovýchod
(skr.)

Meno Bohuslavy

Hranica (lek.)
Mäkký, ťažký
kov

Drancoval
(expr.)

Odoberali
Český maliar

Oraním ubral
Uruguajský
spisovateľ

Ničil ohňom

Pálený cukor s
prísadami

Ovos (bot.)
Znova, opäť

Druh papagája

Ryžová pálenka

Obchodná
škola

Dánsky ostrov
Egyptský pán
neba

Náter

Trójsky hrdina

Dánska počtová miera

Vodná rastlina

♣

5. časť
tajničky

Európska
banka

Iba

Veľmi nastrašil

♣

Neón (zn.)

Dobre (z angl.)

Ťažko robí
(expr.)

Američan si obzerá Trabanta a konštatuje“
„Hmm...“
(záver je v tajničke krížovky)
2. časť
tajničky

Planétka

Opatrovanie

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Zlá vec

Zdravý, po
francúzsky

Postrčil

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. júla 2010
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Podoprel

Odporovacia
spojka

Kanadský
spevák

Kartová hra

Omotalo

Ruská rieka

Športové vrece

Francúzka rieka

4. časť
tajničky
Jap. dĺžková
miera

Parafa
anonyma
Tam

Druh indických
kobercov

Citoslovce
rezignovania

Krt, po česky

Turecký čln

Kým

Obidvaja
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