Varínčan

1

12-1/2009

MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xV w číslo 161 w terra varna 1254

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám
Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť,dobrú
vôľu. A nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v novom roku, nech Vám stojí
popri boku.
praje redakcia Varínčana
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r Uznesenie obecného zastupiteľstva
r Privítanie najmenších Varínčanov
r Ondrejský jarmok
r Škola informuje
r Varínski jaskyniari

Vážení spoluobčania,

opäť sú tu Vianoce a blíži sa nový rok. Mnohým z nás sa v mysli
vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu
povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak.
Žijeme v uponáhľanom svete a aj to prepotrebné pozastavenie sa
počas Vianoc bolo akési krátke, ako by to bol len predĺžený víkend,
počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy,
staré spory alebo sme sa v spomienkach obracali na svojich blízkych,
ktorí už nie sú medzi nami. Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné
Božie dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť, aby
sme do nového roka vstupovali s čistým štítom. Na Vianoce sme si
bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať
si na naše detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach
vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch. Chceme si aspoň
teraz pripomenúť aké to je potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale
aj dospelých. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkosti
a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia bližší i vzdialenejší známi, susedia, majú k sebe o niečo bližšie
ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva
pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen
počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť
na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých
gestách, či pohladeniach, dáme svojím blízkym a priateľom ten
najkrajší darček. Ak sa nám to podarí, môžeme byť spokojní sami
so sebou. Iba v takomto duchu totiž dospejeme k tomu, aby sme
mohli byť hrdí na našu sebavedomú občiansku pospolitosť, ktorá je
zárukou jej zdravého, kultúrneho, spoločenského, duchovného, ale
i ekonomického rozvoja.
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania, krásne prežitie Vianočných sviatkov, úspešný vstup do nového roku, všetko dobré, pevné
zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných ako aj pracovných
úspechov.
starosta obce
Ing. Karol Strásky

10,- Sk 0,33 €

Vianoce
December - január 2009
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Uznesenie č. 14/2008

z riadneho 14. (štrnásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 27.11.2008 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov. Vysvetlivky prítomnosť: P prítomný, N neprítomný, O ospravedlnený, No
neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za ), ( proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )
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1

Marián Androvič

P

17/19 + + + + + + + + + +

+

/

+ +

/

2

Ing. Marián Androvič

P

18/19 + + +

+ + + + + + + + +

/

/

-

+

3

Karol Boka

P

19/19 + + + + + + + + + + + + +

-

+

/

+

4

Metod Bukovinský

P

17/19 + + + + + + + + + + + + +

/

+

/

+

5

Ing. Jozef Kabatier

P

19/19 + + + + + + + + + + + + +

-

+ + +

6

Juraj Kurnocík

P

10/15 + + +

+ + + + + + + + +

-

+

7

Ferdinand Lopušan

P

11/12 O O + + + + + + + + + + +

/

+ + +

8

Štefan Noga

P

19/19 + + + + + + + + + + + + +

/

-

-

+

9

Ľudmila Porubčanská

P

12/19 O O + + + + + + + + + + + +

/

-

+

10

Ing. Vladimír Štefánik

P

16/19 + + + + + + + + + +

/

-

+

11

Jana Zaparaníková

P

19/19 + + + + + + + + + + + + +

+

/

+

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: p.Metod Bukovinský,
Ing.Jozef Kabatier.

Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní
9/0/0/2
2. Program 14.riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

Hlasovanie č.2: 9/0/0/2
3. Dofinancovanie OK (originálnych kompetencií) vyplývajúcich zo zákona 245/2008 Z.z.
- školský zákon a prípravy stravy pre Zariadenie opatrovateľskej služby Varín (ZOS).

Hlasovanie č.3: 11/0/0/0
4. Účelovú dotáciu školskej jedálne (ŠJ) vo výške
250.000,- Sk určenej na nákup zariadenia a
vybavenia ŠJ.

Hlasovanie č.4: 9/0/2/0
5. Rekonštrukciu chladenia v dome smútku
na cintoríne vo výške 51.658,- Sk v zmysle
cenovej ponuky Chladenie-Štefan Podkopčan,
ktorú je nutné zapracovať do rozpočtu obce
pre rok 2009.

Hlasovanie č.5: 11/0/0/0
6. Investičný zámer f.PEFASTAV s.r.o. - p.Dušan
Kubala v lokalite ohraničenej rekonštruovanou cestou II/583 Žilina - Terchová, ochranným pásmom VTL plynovodu a cestou III.tr.
do Varína (lokalita pri sv.Antonkovi).

Hlasovanie č.6: 11/0/0/0
7. Zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
medzi Obcou Varín a SEVAK-om a.s. pre
predĺženie vodovodu na ul.Koňhorská v
dl.147,0m.

Hlasovanie č.7: 11/0/0/0
8. Dodávku, osadenie a napojenie revíznych
kanalizačných šácht na hl.kanalizačnú sieť
na ul.Železničná vrátane výkopu pre revíznu
šachtu.

Hlasovanie č.8: 11/0/0/0
9. VZN obce č.5/2008 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole vo Varíne.

Hlasovanie č.9: 11/0/0/0

/

/

/

/

/

-

+ +
-

/

+

10. Návrh zmeny článkov vo VZN obce č.10/2006
o poriadku pre pohrebiská.

Hlasovanie č.10: 11/0/0/0
11. Integrovanú stratégiu rozvoja územia Mikroregiónu Terchovskej doliny pre prístup
LEADER.

Hlasovanie č.11: 9/0/2/0
12. Doplnenie znaleckého posudku k navrhovanej
cene za odpredaj pozemku pod chodníkom na
ul.A.Bernoláka od vlastníka Ing.Cáderová s
manželom.

Hlasovanie č.12: 9/1/1/0
13. Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce C-KN
parc.č.1018/49 - ostatné plochy o výmere 483
m2 firme ANVEZA s.r.o., Kuzmányho 8, 010
01 Žilina v sume 400,-- Sk za m2.

Hlasovanie č.15: 7/1/3/0
14. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce
(½) v C-KN parc.č.454 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 71 m2 p.Jozefovi Jánošíkovi
s manželkou Máriou rod.Benkovou, ul.Farská
č.238/9, 013 03 Varín v sume 305,-- Sk za m2.

Hlasovanie č.17: 10/1/0/0
2. Neschvaľuje
1. Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce C-KN
parc.č.1018/49 - ostatné plochy o výmere 483
m2 firme ANVEZA s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01
Žilina v sume 450,-- Sk za m2.

Hlasovanie č.14: 2/4/5/0
2. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce (½) v
C-KN parc.č.454 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 71 m2 p.Jozefovi Jánošíkovi s manželkou Máriou rod.Benkovou, ul.Farská č.238/9,
013 03 Varín v sume 400,-- Sk za m2.

Hlasovanie č.16: 3/4/4/0
3. Ruší
Uznesenie č.9/2008 v časti 1.Schvaľuje, bod 11. vo
veci odpredaja časti obecného pozemku od parc.č.
1035/1 p.Pavlovi Gáborovi podľa geometrického
plánu (Ing.Mária Koššuthová, 8.6.2007) v sume
100,- Sk/m2.

Hlasovanie č.13: 11/0/0/0

4. Berie na vedomie
• V rámci kontroly plnenia uznesení cenovú
ponuku f. Chladenie-Štefan Podkopčan na
rekonštrukciu chladenia v dome smútku na
cintoríne vo výške 51.658,- Sk.
• V rámci kontroly plnenia uznesení správu
p.Ľubora Panáčka, štatutára Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) vo veci stanovenia
platov zamestnancov ZOS a úhrady platov
zamestnancov zo zdrojov VÚC.
• V rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o verejnej schôdzi občanov Varína
vo veci „Varínsky potok“ a predpokladanom
finančnom objeme na rekonštrukciu potoka.
• V rámci kontroly plnenia uznesení podrobnejšiu špecifikáciu a upresnenie investičného
zámeru f.PEFASTAV s.r.o. - p.Dušan Kubala
v lokalite ohraničenej rekonštruovanou cestou
II/583 Žilina - Terchová, ochranným pásmom
VTL plynovodu a cestou III.tr. do Varína (lokalita pri sv.Antonkovi).
• Žiadosť p.Jána Vojteka o zapracovanie do VZN
obce č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 zníženie
poplatku za KO, pokiaľ sa osoba dlhodobo
zdržiava mimo trvalého bydliska na území SR
a predloží potvrdenie o úhrade poplatku za KO
v mieste prechodného pobytu (jedná sa hlavne
o príslušníkov armády SR) a pripomienku na
stav vzdušného vedenia káblovej TV na ul.J.Tisu – káble sú príliš nízko.
• Návrh zmluvy o uzavretí budúcej nájomnej
zmluvy medzi obcou Varín a SEVAK-om a.s.
pre predĺženie vodovodu na ul.Koňhorská
v dl.147,0 m.
• List Urbárskej obce pozemkové spoločenstvo
Varín vo veci IBV Koňhora.
• Správu starostu obce o podmienkach napojenia
občanov na ul.Železničná na verejnú kanalizáciu stanovených zástupcami SEVAK-u a.s.
ako správcu verejnej kanalizácie a záporné
stanovisko k možnosti vybudovania súbežnej
zbernej kanalizácie v zelenom páse.
• Návrh zmeny článkov vo VZN obce č.10/2006
o poriadku pre pohrebiská.
• Správu starostu obce k Integrovanej stratégii
rozvoja územia Mikroregiónu Terchovskej
doliny pre prístup LEADER a požiadavku poslancov o dodatočné predloženie tejto stratégie
rozvoja v elektronickej podobe.
• Návrh VZN obce č.6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2009 a postrehy a pripomienky poslancov pri
organizácii sobotňajších brigád v rámci programu „Čistota obce“.
• Žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ O.Štefku vo Varíne o
dofinancovanie OK (originálnych kompetencií)
vyplývajúcich zo zákona 245/2008 Z.z. - školský zákon a prípravy stravy pre Zariadenie
opatrovateľskej služby Varín (ZOS).
• Žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ O.Štefku vo Varíne o
účelovú dotáciu školskej jedálne (ŠJ) vo výške
250.000,- Sk určenej na nákup zariadenia a
vybavenia ŠJ.
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• Návrh rozpočtu obce pre rok 2009 vrátane podrobného rozpisu kapitálových výdavkov.
• Písomnú odpoveď Ing.Evy Cáderovej vo veci odpredaja pozemku pod
chodníkom na ul.A.Bernoláka.
• Žiadosť Slovenského červeného kríža o príspevok darcom krvi za obec
Varín - zlatá plaketa Hošták Ján 1952, Piatnica Juraj 1970, bronzová
plaketa Bobáň Mário 1975.
• Oznámenie p.Dušan Šadibola o zmene nájomcu a otváracích hodín predajného stánku v areáli ZŠ ako aj správu riaditeľa ZŠ s MŠ O.Štefku vo
Varíne o vypovedaní nájomnej zmluvy z dôvodu jej porušenia.
• Správu zástupcu starostu obce vo veci vypovedania nájomnej zmluvy
f.MONYS s.r.o. pre chatu FATRANKA.
• Žiadosť f. ANVEZA s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina o odkúpenia
pozemku vo vlastníctve obce C-KN parc.č.1018/49 - ostatné plochy o
výmere 483 m2.
• Žiadosť p.Jozefa Jánošíka s manželkou Máriou rod.Benkovou, ul.Farská
č.238, 013 03 Varín o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce v C-KN
parc.č.454 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 (jedná sa o prístupovú komunikáciu k rodinnému domu v susedstve ZOS).
• Poďakovanie poslanca Ing.Mariána Androviča pracovníkom Obecného
podniku služieb za bezodkladné odhrnutie snehu na miestnych komunikáciách a návrh na zverejnenie obmedzeného parkovania občanov na
miestnych komunikáciách v zimnom období vo verejnom rozhlase.
• Návrh poslanca Ing.Mariána Androviča na najbližšie zasadnutie OZ
predložiť správu f.PROMA s.r.o. o situácii s výkupom pozemkov pod
priemyselný park.
• Návrh poslanca Ing.Vladimíra Štefánika na najbližšie zasadnutie OZ
predložiť správu zástupcu správy ciest ŽSK o stave prípravných a projektových prác na moste cez Varínku v náväznosti na úpravu cesty
ul.A.Trizuliaka a navrhovaný kruhový objazd pri OcÚ.
• Návrh poslanca p.Juraja Kurnocíka na osadenie zvislého dopravného
značenia - tabule „Varín, časť Koňhora“ pred vstupom na Koňhoru
v zmysle platnej vyhlášky ako aj zvislého dopravného značenia na
zníženie rýchlosti.
• Pripomienku poslanca Metoda Bukovinského vo veci sťažnosti občanov
na nedostatočný počet zubárov v obci a informáciu starostu obce, že
počet zubárov závisí od udelenia licencií, ktoré je plne v kompetencii
VÚC.
• Informáciu hl.kontrolóra obce vo veci neúplnej žiadosti f. ASCOMP
s.r.o. o umiestnenie videohier v prevádzke 1, Tip Sport, M.R.Štefánika
357, 013 03 Varín.
4. Ukladá
• Zvolať dňa 4.12.2008 o 19,00 hod verejnú schôdzu občanov Varína k návrhu rozpočtu obce pre rok 2009 a návrhu VZN obce
č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009.

Zodpovedný: OcÚ, termín: do OZ
• Poďakovať občanom Varína prostredníctvom obecných novín „VARÍNČAN“ za účasť na sobotňajších brigádach v rámci programu „Čistota
obce“ a vyzvať občanov na ich postrehy a pripomienky pri čistení obce.

Zodpovedný: OcÚ, termín: dlhodobý
• Vyzvať občanov Varína prostredníctvom verejného rozhlasu na
obmedzené parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zimnom období z dôvodu zabezpečenia ich údržby.

Zodpovedný: prednosta OcÚ, termín: do OZ
• Písomne vyzvať Správu ciest ŽSK na predloženie písomnej správy o stave prípravných a projektových prác na moste cez Varínku v náväznosti
na úpravu cesty ul.A.Trizuliaka a navrhovaný kruhový objazd pri OcÚ.

Zodpovedný: OcÚ, termín: do OZ
• Písomne vyzvať f.PROMA s.r.o. o predloženie písomnej správy o stave
výkupu pozemkov pod priemyselný park resp. o účasť na najbližšom
zasadnutí OZ dňa 15.12.2007.
• Písomne požiadať správcu káblovej TV v obci – f.TES Slovakia s.r.o.
o opravu vzdušného vedenia káblovej TV na ul.J.Tisu resp. o demontáž
nefunkčných rozvodov postupne v rámci celej obce.
• Písomne požiadať f. f. ASCOMP s.r.o. o upresnenie počtu videohier v prevádzke 1, Tip Sport, M.R.Štefánika 357, 013 03 Varín.

Zodpovedný: OcÚ, termín: do OZ
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Metod Bukovinský, Ing.Jozef Kabatier

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Ema Bukovinská 29.10.2008
Samuel Cigánik
1.11.2008
Filip Póčik
20.11.2008
Lenka Staníková 21.11.2008

Mia Cavinato
Rebeka Melová
Jozef Kopčan

21.7.2008
24.11.2008
28.11.2008

„Buďte šťastné deti! Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Zdenka Lúčanová a 	
Zuzana Lojanová a
Erika Hájková
a 	

Tomáš Štefánek 8.11.2008
Ing. Štefan Hreus 15.11.2008
Michal Chovan
22.11.2008

„Nezabudnite si stále znova a znova
dávať svoje srdce jeden druhému.“

Naši jubilanti:
V decembri narodeniny oslavujú:

pani Anna Hrivová 
84.
pani Margita Marčeková  84.
pani Helena Vlkolačková  83.
pán Ján Zelina
82.
pani Helena Kubíková 
79.
pán Viktor Repáň 
74.
pani Viktória Novosadová  73.

pani Štefánia Sobolová
pani Sidónia Hýllová

Okrúhle narodeniny oslavujú:

72
71.

85-te pani Štefánia Kubalová
pani Veronika Macáková
80-te pani Helena Boková
75-te pán Silvester Chovan

V januári narodeniny oslavujú:

pani Alžbeta Talafová
pán František Pavlíček
pani Mária Cvachová
pani Margita Talafová
pán Jozef Fujko
pani Margita Surovcová
pani Mária Korenčiaková
pán Jozef Bobáň
pán Ladislav Solár
pani Irena Chalupjanská
pán František Kapasný

92.
86.
84.
82.
79.
79.
77.
77.
76.
76.
74.

pán Rudolf Cvacho
pani Pavlína Cvachová
pani Emília Púčiková
pani Jolana Androvičová
pani Alojzia Garčalová
pani Antónia Mravcová
Okrúhle narodeniny oslavujú:

74.
72.
72.
71.
71.
71.

75-te pani Agneša Hliníková
pani Matilda Ondrejková
70-te pán Marcel Hodoň
pán Blažej Valík

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

„Všetko dobré k Vášmu sviatku,
prijmite naše želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska
nablízku vždy zostane!“

Odišli do večnosti:
pani Ľudmila Sušienková * 31.12.1923
pán Anton Staňo
* 16.8.1960
pán Viliam Okruhlica
* 9.7.1934
pani Amália Podhorská * 15.10.1944
pani Anna Kubíková
* 5.11.1926

U10.11.2008
U14.11.2008
U14.11.2008
U21.11.2008
U21.11.2008

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Z verejnej schôdze - téma: Varínsky potok
V úvode verejnej schôdze na tému „Varínsky potok“ prívítal starosta obce Ing.Karol
Strásky všetkých prítomných.
Následne oboznámil všetkých zúčastnených o dôvodoch zvolania verejnej schôdze
a o požiadavke občanov potvrdenú vlastnoručnými podpismi (106 podpisov) o sfunkčnenie miestneho potoka.
Starosta obce vysvetlil snahu obce v minulosti využiť „Nórske fondy“ na obnovu
miestneho potoka. Vysvetlil občanom, že
je spracovaný kompletný projekt obnovy
miestneho potoka, kde rekonštrukcia koryta sa týka hlavne úseku v časti Koňhora,
v úseku vo Varíne sa uvažuje len s úpravou
a vyspravením exist.koryta. Projekt potoka
je pre občanov Varína verejne prístupný a je
k nahliadnutiu v úradné hodiny na obecnom úrade. Predpokladaný finančný náklad
rekonštrukcie predstavuje cca 22,0 mil. Sk.
Nakoľko nie je miestny potok evidovaný na
liste vlastníctva obce, žiadosti o pridelenie
financií nebolo vyhovené. Zároveň starosta
obce vysvetlil občanom, že obec Varín nie
je schopná finančne zabezpečiť obnovu
potoka z vlastných zdrojov, nakoľko sa
jedná o finančne veľmi náročný projekt.
Poukázal aj na v súčasnosti prebiehajúce
hlavné aktivity obce čo sa týka jej rozvoja
(IBV Záhumnie – infraštruktúra, výstavba
nového cintorína, rekonštrukcia základnej
školy – projekt z eurofondov a spolufinancovanie obce, projekt separácie odpadu –
eurofondy a spolufinancovanie obce) a na
nutnosť ich finančného zabezpečenia.

Ďalej starosta obce oboznámil občanov
s písomným nesúhlasným stanoviskom
majiteľov nehnuteľností so znovuobnovou
miestneho potoka, s jeho prípadným trasovaním popod nehnuteľností v ich vlastníctve. Podľa ich písomného vyjadrenia
dochádza k znehodnocovaniu nehnuteľností vlhkosťou, v horšom prípade sadaním
konštrukcií vplyvom podmáčania základov
netesnosťou betónových konštrukcií na odvod vody (viď fotodokumentácia). Zároveň
starosta obce podotkol, že pre uvedené nehnuteľnosti nie je evidovaná ťarcha na liste
vlastníctva čo sa týka miestneho potoka.
Zástupca starostu Ing.Jozef Kabatier prezentoval fotodokumentáciu súčasného stavu potoka, stav koryta napájacieho zdroja
zo Želehosti a jeho priame zaústenie do
Varínky, stav poklesu koryta rieky Varínky
za posledné roky, hydrologické pomery
v trase potoka.
p.Anton Cvacho vysvetlil históriu potoka,
jeho využitie v minulosti a navrhoval zrealizovať priehradku v hornej časti potoka, ktorá by zásobovala vodou potok. Alternatívne
navrhol požiadať správcu toku Varínky
o navýšenie dna rieky na pôvodnú úroveň
a zabezpečenie prítoku zo Želehosti.
Do diskusie sa zapojili viacerí občania
Varína, ktorí poukazovali na to, že potok
tu existoval dlhú dobu a majitelia si boli
vedomí tejto skutočnosti pri kúpe nehnuteľností. Pán Androvič vyslovil názor,

Na základe VZN č. 1/2002, ktoré upravuje užívanie miestnych komunikácii a pozemkov vo vlastníctve obce právnickým a fyzickým
osobám v kat. území obce Varín v súčinnosti s VZN č. 4/1992 o čistote a poriadku obce a vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie Vás
chcem upozorniť, aby ste z komunikácii odstránili skládky materiálu
a nenechávali odparkované motorové vozidla, ktoré budú v prípade
nasneženia brániť vyčisteniu komunikácie.
Majiteľ motorového vozidla, ktoré zapríčiní nevyčistenie komunikácie bude musieť túto dočistiť, alebo v prípade neprístupnosti
traktora s radlicou vyčistiť celú na vlastné náklady. Tiež chcem
upozorniť, že sneh ktorý padne zo strechy majiteľa nehnuteľnosti na
komunikáciu je tento povinný ihneď na vlastné náklady z komunikácie odstrániť. Pokiaľ tak neurobí sám sneh z komunikácie odstráni
Obecný podnik služieb na náklady majiteľa nehnuteľnosti.
Jozef Rovňan
hlavný kotrolór obce

že neobnovenie potoka má za následok
zvyšovanie prašnosti v lokalite čo môže
viesť aj k zhoršenému zdravotnému stavu
občanov.
Starosta obce predložil alternatívne riešenie
využiť koryto potoka na pokládku dažďovej kanalizácie so štrkovým obsypom a tým
by sa vyriešilo odvodnenie ulice Hrnčiarska
ako aj odvod dažďových vôd. Zároveň
by sa aj rozšírila celá ulica o šírku potoka.
V súčasnosti je už v určitých úsekoch potok
prekrytý cestnými panelmi. Opätovne však
vzniká problém s trasou potoka popod
nehnuteľnosti za Námestím sv.Floriána.
Starosta obce predložil koncepciu presmerovania dažďovej kanalizácie v rámci rekonštrukcie cesty III.tr. Varín – Nezbudská
Lúčka do vyústenia dažďovej kanalizácie
v spodnej časti ul.A.Trizuliaka a následne
jej zaústením do Varínky.
V závere verejnej schôdze dal starosta obce
hlasovať:
za ponechanie a obnovu potoka – za bolo
26 prítomných
za vybudovanie dažďovej kanalizácie v koryte potoka, jeho zasypanie s plánovaným
rozšírením cesty – za bolo 10 prítomných
S výsledkom hlasovania bude oboznámené
obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom
zasadnutí a téma „Varínsky potok“ bude
jedným s bodov programu.
Zapísal: Ing.Jozef Kabatier

Poďakovanie
Starosta obce Varín a všetci zúčastnení poslanci obecného
zastupiteľstva ďakujú všetkým občanom Varína za aktívnu
pomoc pri zveľaďovaní obce v rámci programu „Čistota
obce“, či už v rámci organizovaných sobotňajších brigád
alebo prácou a úpravou okolia počas celého roka.
Myslíme, že v nastolenom trende je potrebné pokračovať
aj v budúcom kalendárnom roku a veríme že počet občanov, ktorým nie je ľahostajný vzhľad Obce Varín, sa bude
neustále rozrastať. Uvítame každé tvorivé a podnetné
návrhy, pripomienky a názory k organizácii a skvalitneniu
realizovaných prác.
Dôležitejšie ako prázdne slová sú konkrétne činy.

Ešte raz „ďakujeme“.

Varínčan

5

Uvítanie do života, stretnutie jubilantov
Uvítanie do života
Je už peknou tradíciou privítať v radoch Varínčanov našich najmenších
spoluobčanov, ktorí v tomto roku rozšírili naše rady. V stredu 25.novembra
sme ich privítali spolu šestnásť:

Tobiasa Lopušana
Leu Hanuliakovú
Mareka Staňa
Mareka Tomašova
Annamáriu Kapasnú
Emu Máriu Ševčíkovú
Adama Štadániho
Emanuela Lušteka

Nelu Kabatierovú
Zuzanu Kubalovú
Rastislava Hoštáka
Stefaniu Liptákovú
Moniku Samcovú
Karola Rolku
Ellu Koczúrovú
Emu Bukovinskú

Stretnutie jubilantov
V pondelok 24.novembra sme pre našich jubilantov, ktorí sa v druhom polroku tohto roku dožili 70,80,90 rokov pripravili slávnosť.
Pozvaným oslávencom, ktorí sa zišli v obradnej sieni, sa prihovoril
starosta obce, ktorý sa im poďakoval za všetko, čo vykonali pre
svoje rodiny, pre našu obec a celú spoločnosť a do ďalších rokov im
poprial pevné zdravie, duševnú pohodu, pokoj, radosť zo života..
Zápisom v pamätnej knihe obce sa síce oficiálna časť slávnosti
skončila, ale voľný program pokračoval ďalej a naši jubilanti si
v družnej debate pospomínali na minulosť, zážitky zo školských
lavíc, z vojnového času a porovnávali svoj život v mladosti so
súčasnosťou.
Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a veríme, že všetci spoločne prežili
príjemné chvíle.
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Aktivity CVČ
Ukončenie
futbalovej sezóny
Športové oddelenie v CVČ má za sebou víkendové aktivity, ktoré sa
začali 11.10. 2008 Prvým ročníkom futbalového turnaja, na ktorom
sa zúčastnilo cca 85 detí. Členovia záujmového útvaru futbal, malý
futbal a dievčenský futbal si medzi sebou zmerali sily a bolo sa veru
na čo pozerať. Športovci sa rozdelil do skupín po 6 hráčov, farebne
sa od seba rozlíšili odlišovačkami a niektorí z nich si vyskúšali aj
„post“ rozhodcu. Vyvrcholením bolo vyhodnotenie, z ktorého si tí
najlepší odniesli pekné vecné ceny.
Týždeň na to 18.10. 2008 odohrali mladší žiaci a starší žiaci posledný
futbalový zápas vo Višňovom, kde obe družstvá zvíťazili a úspešne
ukončili svoju sezónu. Zavŕšením tohto dňa bolo posedenie v autocampe vo Varíne, kde si všetci futbalisti pochutnali na vynikajúcom
guľáši, ktorý pripravil a sponzorsky daroval pán Ján Bohačiak, za
čo mu patrí naše veľké ďakujem.
Poslednou bodkou za športovou sezónou bola diskotéka, ktorá sa
konala dňa 8.11. 2008 na ihrisku TJ Fatran Varín s finančnou podporou Jána Hodoňa a to nielen pre „našich futbalistov“, ale aj pre
všetkých ostatných, ktorí mali chuť a vôľu zabaviť sa. Zúčastnilo
sa jej cca 90 detí, ktoré sa bavili od samého začiatku až do úplného
konca s maličkou prestávočkou, kedy sa žrebovala tombola.
Pevne verím, že takéto futbalové ukončenie sezóny nebolo posledné
a že voľný čas, ktorý deti trávia v CVČ, sa bude aj naďalej zmysluplne využívať.
Mgr. Mariana Bohačiaková
CVČ vo Varíne

STRETNUTIE
S MIKULÁŠOM

Miestne kultúrne stredisko pripravilo na 6. decembra 2008 predvianočný program pre deti- stretnutie s Mikulášom. Medzi deti
zavítal svätý Mikuláš v sprievode
anjelov a čerta. Priviezol sa na

voze s konským záprahom. Na
Námestí sv. Floriána rozsvietil
vianočný stromček a deťom narodeným v rokoch 1998- 2007 rozdal
balíčky so sladkosťami.
Miestne kultúrne stredisko ďakuje
sponzorom, ktorí na toto podujatie finančne prispeli:

Alena Kubová
Ján Bobáň
Miroslav Fujdiak
TEBY - p. Janek
Urbárska obec, pozemkové
spoločenstvo Varín
Vladimír Zimen
Pavol Boka

Ľubomír Tichák
Selinan Žilina
Radoslav Bolček
Peter Halúska
Pizeria u babky p. Kurnocíková
Obec Varín
Ekodendra - Martin Weiner
Ján Hodoň

Varínčan
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Ondrejský jarmok
Varínski matičiari pripravili na poslednú novembrovú sobotu tradičný
Ondrejský jarmok. Jarmočníkov neodradil ani dážď a chlad. a my sme
mohli okrem nákupov, popíjania medoviny a vareného vína, ochutnať
aj rôzne varínske špeciality, ktoré matičiari ponúkali vo svojom dome na
Hrnčiarskej ulici. Boli naozaj výborné!!!!
Zahanbiť sa nedali ani naši školáci. V bývalej predajni Jednoty vystavovali a predávali vkusné, vlastnoručne vyrobené rôzne vianočné ozdoby,
pozdravy, medovníčky a kúpou pozdravu Unicef sme okrem trpiacich detí
vo svete podporili aj varínsku školu.
Atmosféru umocnilo aj účinkovanie dychovej hudby Varinčanka.

Lakomec
„Videli ste vo Varíne Lakomca ?“ Joj, pardon. Aby nedošlo k nedorozumeniu. Nemám na mysli, či ste videli alebo stretli na ulici nejakého chamtivca, či skupáňa. Ale myslím, či ste videli svetoznámu
komédiu Lakomec od J.B.Moliéra. Predstavili sa s ňou v kinosále vo
Varíne študenti Gymnázia sv. Fratriška z Assisi v Žiline.
Prišli a spríjemnili nám podvečer v nedeľu 9.novembra 2008. Ak
ste tam boli, určite budete so mnou súhlasiť, že predstavenie sa
vydarilo. Celkom na jeho konci zmäklo i srdce lakomca Harpagona. Zo svojho bohatstva, ukrytého v truhličke, nám uštedril zopár
zlatých dukátov.
-ms
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Čas vianočný
ZIMNÁ RADOSŤ

VIANOCE
Stromček je zelený,
hviezdičky zlaté.
Máme radi darčeky
i biele Vianoce.

Radka Jedličáková 3.A

ZIMA

Ide zima ide mráz
padá vločka, padá jas...
poďme všetci vonku hneď,
aj ty ako víchor leť.
Sánkovať sa, guľovať sa
a tí väčší lyžovať sa.
Šantíme sa od radosti,
Až nám z toho mrznú kosti.
Natália Porubčanská 3.A

VITAJTE
VIANOCE!

Keď vločky na zem padajú,
ľudia ku krbu sadajú.
S vločkami príde k nám aj mráz,
obrazmi na oknách rozveselí nás.

Stromček sa už ligoce,
prichádzajú Vianoce.
Darčeky sú zabalené,
pod stromčekom vystavené.

Všetky deti sa radujú
a so snehom sa guľujú.
V dome je teplo od krbu,
A vonku radosť zo snehu.

Kapor volá: „Pomoc, pomoc!
Nezjedzte ma v túto polnoc.“
My sa mu len smejeme,
dobrú chuť si prajeme.
V šaláte tiež nie je chyba,
koláčik nám ešte chýba.

Martinka Beniačová 3.A

Žiaci 4.B píšu o Vianociach

NARODENIE
JEŽIŠKA

Z vychádzky sa vraciame,
koledy vám spievame.
Z rádia spev tichý znie:
„Vitajte nám, Vianoce!“
Natália, Frederika, Marek, Miška

Tíško padá na zem vločka
všetkým deťom do oblôčka.
Zaletí do Betlehema,
kde Mária krásne spieva
Ježiškovi v jasličkách,
aby pekne tíško spal.
Anjeli mu spievajú,
šťastie, zdravie želajú.
Modlíme sa všetci k nemu,
aby nám dal silu, vieru.

Natália, Frederika, Marek, Miška

NAŠE VIANOCE
Zvončeky sa ligocú,
Vianoce- tie už sú tu!
Máme radi medovníčky,
modlíme sa modlitbičky.

Sadneme si spolu za stôl,
z veže zaznie kostolný zvon.
Kapor pláva vo vani,
cengá zvonček jagavý.
Máme dobrú náladu,
spievame si koledu.
Darčeky si rozbalíme,
pokoj, lásku zaprajeme.
Betka, Barborka, Peťka, Jurko, Sárika-

Varínčan
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ý, novoročný
ROZPRÁVKOVÉ
VIANOCE
Je tu Štedrý večer,
Vianoce sú super!
V izbe svieti stromček krásny,
rozprávkový, s pozlátkami.
Už voňajú medovníčky,
na stole sú koláčiky.
Radosť, láska spája nás
v tento krásny svätý čas.
Saška, Dominik, Peťka, Adamko, Miška

VIANOČNÝ ČAS
Ďakujeme
Ti, Bože
Ďakujeme, Ti, Bože
za všetko, čo sme
minulý rok z Tvojej
dobrotivosti dostali.
Ďakujeme, Ti, Bože
za ochranu nášho národa,
nech vládne medzi nami
svornosť, láska a pohoda.
Ďakujeme, Ti, Bože,
že nás obišli ťažké živelné pohromy
a ochraňuj aj tento rok
polia, lesy a naše rodiny.
Ďakujeme, Ti, Bože
za hojnosť a dobrú úrodu,
ktorú si uštedril
a požehnal nášmu národu.
Ďakujeme, Ti, Bože
za prežitý starý rok,
v novom roku daj nám sily,
aby sme hlavne zdraví boli.
Ďakujeme, Ti, Bože
za pokoj v našej krajine,
žehnaj nás aj naďalej,
o to Ťa vrúcne prosíme.
Viktória Novosadová

Ten čas ale rýchlo letí,
čakajú naň všetky deti.
Prichádzajú Vianoce,
stromček sa už ligoce.

Do oblôčka sniežik padá,
v ňom sa leskne vločka malá.
Zasvietila hviezdička,
pozdravila Ježiška.
Natálka, Daška, Števko, Adamko
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Škola informuje
Netradične - tradične
(v prvých triedach )

Nový školský zákon- program ISCED 1, umožňuje realizovať
vyučovanie prvákov v blokoch.
Na našej škole využívame túto formu vyučovacích hodín, a dňa
10.11. 2008 prváci prenikli v rámci výuky Regionálnych tradícií do
tajov niektorých starých remesiel. V tomto bloku si deti vyskúšali
šikovnosť starých materí pri príprave vianočných sviatkov. Žiaci
sa oboznamovali s tradíciou výroby vianočných ozdôb a medovníkov. Potom si prakticky vyskúšali prácu s vizovickým, slaným
a medovníkovým cestom. Svoje výrobky si vyzdobili a pripravili
na vianočnú burzu, kde si ich budú môcť pozrieť nielen ich väčší
spolužiaci, ale aj rodičia našich šikovných detí.
Spestrením bolo, že sa tento deň niesol aj v duchu zdravého životného štýlu. Začal sa vytvorením výstavy ovocia a zeleniny v našich
prvých triedach a vyhodnotili sme výstavu slovami, že nie je
dôležité ako jablko vyzerá, ale podstatné je, koľko vitamínov
v sebe má. Počas prestávok pri tvorivej činnosti, si deti spoločne
s chuťou pochutnali na ovocnom šaláte z jabĺk a jogurtov. Tento
deň sa vydaril, deti mali radosť z dobre vykonanej práce, pretože
ochutnávka medovníkov, ovocného šalátu aj výstavka ozdôb skončila pochvalou a spokojným úsmevom.
Triedne učiteľky prvého ročníka.

„Plavecký výcvik tretiakov“
Tak, ako po iné roky aj teraz žiaci 3. ročníka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín, vďaka podpore Rady rodičov
absolvovali v dňoch 3. 11. – 6. 11. 2008 základný plavecký výcvik
v bazéne Základnej školy Martinská v Žiline.
Počas štyroch dní plaveckého výcviku sa mnohí naučili plávať,
poniektorí sa zdokonalili v plaveckých činnostiach, oboznámili sa
s viacerými plaveckými štýlmi a technikami. Páni inštruktori veľmi
profesionálnym a vhodným pedagogickým prístupom preklenuli
zábrany a prvotný strach i tých menej smelých. Tí odvážnejší
a plavecky zručnejší sa mohli realizovať i v zložitejších plaveckých
hrách a činnostiach.
Každý deň bol niečím výnimočný, spestrený o rôzne hry a súťaže
vo vode. Žiaci denne absolvovali trojhodinové plávanie, ktoré zanechalo na nich stopy únavy. No nezmizol im úsmev z tvárí a v očiach
sa zračila radosť zo svojich úspechov.

V posledný deň výcviku si zmerali svoje „plavecké vedomosti“.
Všetci boli odmenení Mokrým vysvedčením. I keď ukončenie
výcviku vyvolalo u mnohých smútok, všetci mohli skonštatovať:
„Zasa viem o niečo viac...“
Nie každý žiak má možnosť rozvíjať svoje plavecké zručnosti, preto
sme radi, že sme takouto formou deťom pomohli nazrieť do tajov
plaveckého športu.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým členom Rady rodičov
našej školy za zabezpečenie dopravy na plavecký výcvik, pánom
inštruktorom za ich trpezlivú a profesionálnu prácu a všetkým,
ktorí sa pričinili o realizáciu tohto plaveckého výcviku.
Mgr. Monika Staňová
Mgr. Monika Mihaliaková  
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Láska k literatúre

rozširuje obzory každého z nás, vďaka nej sme múdrejší, citlivejší,
stávame sa lepšími a otvárame srdcia všetkých ľudí dobrej vôle.
Školská knižnica nemusí byť miestom, kam sa chodí s nechuťou po knihy
na povinné čítanie. Sú také, kde deti rady trávia aj prestávky a kde knihy
stoja za požičanie. Kde sa školáci zoznamujú s internetom, kde sa dá aj
prespať, ako to bolo aj v našej knižnici.
Z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme pripravili pre
žiakov 1. stupňa zaujímavé podujatie: „Maratónske čítanie.“
Zábavnými formami práce s knihou chceme podporiť u dievčat a chlapcov
dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.
24. 10. 2008 o 18:00 sa všetci účastníci zišli vo vestibule školy, odkiaľ odišli
do pripravených tried. Dostali inštrukcie a mohlo sa začať. Na začiatku
každý predstavil autora a názov svojej knižky. Začalo sa „tiché čítanie“.
Po prvej prestávke žiaci na nejaký čas tiché čítanie prerušili a započúvali sa
do zaujímavých príbehov, ktoré im prečítali vybraní spolužiaci zo svojich
kníh. Keďže sme sa zameriavali nielen na prečítanie kníh, ale aby žiaci
čítali s porozumením, z prečítaného textu si medzi sebou kládli otázky,
hovorili, čo ich zaujalo.
Na zregenerovanie a malý relax sa žiaci vo svojich spacích vakoch započúvali do klasických rozprávok interpretovaných z CD prehrávača.
Po chvíli oddychu sa žiaci pustili do ďalšej pripravenej aktivity. Čítanie
bolo spestrené dramatizáciou. Dostali kartičky so známymi rozprávkovými
postavičkami, ktoré museli znázorniť bez slov. Žiaci sa veľmi snažili no pri
tejto aktivite sme došli k poznaniu, že deti ozaj málo poznajú klasické
rozprávky.
Keďže súčasťou školskej budovy je aj telocvičňa, žiadny zo žiakov si
nenechal ujsť asi hodinovú „polnočnú diskotéku“, ktorá bola príjemným
spestrením bohatého programu.
Po návrate z telocvične mali žiaci priestor na vzájomné poznávanie kníh,
poznávanie kníh zo školskej knižnice, v školskej knižnici mali k dispozícii
počítač s pripojením na internet, kde si mohli vyhľadať informácie o známych spisovateľoch, zaujímavé knižné tituly.
Po tejto aktivite začal ozajstný čitateľský maratón. Každý sa zahĺbil do
čítania svojej knižky. Kto už bol so silami na konci, odobral sa do vedľajšej
miestnosti a pri rozprávkach pustených z CD prehrávača sa mohol uložiť
na nočný spánok. Počas celého maratónskeho čítania mali žiaci pripravené
stoly s občerstvením.
Tým najvytrvalejším nestačili len knihy, ktoré si priniesli, a tak pokračovali
čítaním kníh, ktoré mali k dispozícii v školskej knižnici.
Obdiv žiakov, ale aj nás dospelých si určite zaslúžia dve žiačky zo štvrtého
ročníka, ktorých čitateľský maratón skončil 25. 10. 2008 o 07:30 hodine.
Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže a tým sme mohli
spropagovať našu školskú knižnicu. Mohli sme žiakom ukázať, že nielen
televízor a počítač sú v dnešnom svete potrebné a poskytujú nám informácie, ale sú tu aj knihy. Na rozdiel od televízora a počítača nám knihy
ponúkajú omnoho viac, a to rozvoj tvorivosti, predstavivosti a fantázie,
príjemný relax, hodnotný život a množstvo vedomostí.
Toto podujatie pohladkalo detskú dušu a natrvalo zanechalo stopu v detskej pamäti.
Hodnotenie podujatia vedením školy: Za vedenie školy sa podujatia
zúčastnila zástupkyňa riaditeľa školy, ktorá ho hodnotila takto:
V tento deň škola akosi viac ožila. Snáď aj vďaka podujatiu, ktoré ho naplnilo zmysluplnými činnosťami, ktoré priniesli deťom veľa neopísateľných
zážitkov. Pani učiteľky dávali priestor pre vyjadrenie vlastných zážitkov
a pocitov spojených s konkrétnymi literárnymi dielami, vytvorili priestor
pre hlasné čítanie a aktívne počúvanie súčasne, motivovali deti k vnímaniu
kníh ako bohatého zdroja poznania a rôznych informácií.
Náročnou úlohou učiteľa je rozvinúť v deťoch potrebu, túžbu čítať a tak
spoznávať svet.
Pozitívny ohlas bol aj medzi rodičmi žiakov.
Hodnotenie podujatia žiakmi školy: Niekoľko detských prác hovorí za
všetko.
„ V piatok podvečer sme sa zišli v našej škole na maratónskom čítaní. Doniesli
sme si spacák, deku a knihu na čítanie. Rozdelili sme sa do dvoch tried. Keď
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sme si rozložili spacáky, začali sme čítať. Potom sme počúvali rozprávku.
Pred polnocou sme mali krátku diskotéku. Najviac sa mi páčilo, že som
prečítal knihu za jednu noc. Veľmi dobrá bola hra s kartičkami, na ktorých
boli rozprávkové postavičky. Všetci sme sa premáhali, aby sme nezaspali.
Určite by som išiel na maratón ešte raz.“
Michal Jakubčík, III. A
„Tento čitateľský maratón sa mi veľmi páčil. Prečítala som celú knihu Klub
záhad – Dom plný príšer“ od autora Thomasa Brezinu. Bol to veľmi napínavý
príbeh. Počas oddychu sa mi páčila aj diskotéka. Páčilo sa mi rozprávanie
o príbehoch, ktoré sme čítali nahlas a spoločne. Tiež mi chutilo občerstvenie.
O 02:30 hodine som prestala čítať a zaspala som. Ešte nikdy som tak dlho
nevydržala čítať. Aj napriek tomu, že som bola veľmi unavená, bolo to
super a maratón sa mi veľmi páčil. Zúčastním sa ho aj na budúci rok.
Lucia Matejčíková, III. B
„Maratónske čítanie“
Zišli sme sa na chodbe
a vyšli na poschodie.
Robili sme aktivity,
počúvali skvelé hity.
Čítali sme do úmoru,
nebolo nám do humoru.
S chalanmi sme tancovali,
skvele sme sa zabávali.
Trochu sme si pospinkali,
dve z nás dlho vydržali,
ktoré veľa prečítali –
Nikolka a Natálka.
Žiaci IV. A

„ŠKOLA HROU – O ZÁZRAČNOM LIEKU“
Dňa 27. októbra sme na škole zorganizovali náučno- zábavné
predstavenie pod názvom „ Škola hrou - O zázračnom lieku.“
Predstavenie bolo určené pre predškolákov MŠ a žiakov 1.–4.
roč. ZŠ. Trvalo 45 minút. Vhodným spojením bábkového divadla s tematikou učiva základných škôl umožnilo žiakom získať
vedomosti zo slovenského jazyka, vlastivedy, prírodovedy
a prvouky.
Školník Fero potreboval čarovný liek pre svojho chorého kamaráta. Pomohli mu rozprávkové bytosti.Ale najprv mu kládli otázky
z učiva, na ktoré musel správne odpovedať. Žiaci sa počas celého
predstavenia aktívne zapájali do hry.
Piesne, ktoré zazneli počas predstavenia, boli výborne zrýmované, humorne ladené a prispôsobené žiakom tak, aby si ich
čo najľahšie osvojili. Moderná, rytmická a melodická hudba
si ich okamžite získala. Každá pieseň bola zameraná na inú
tému, napr. na pádové otázky, premenu jednotiek, obeh vody
v prírode, atď.
Jednotlivé piesne boli vydané aj na CD - nosičoch a môžu byť
vhodným doplnkom pri vyučovaní v škole, ale tiež pri domácej
príprave žiakov.
Náučno–zábavné predstavenie malo u žiakov veľký úspech a
podaktorí už piesne poznali, či už z vyučovacích hodín alebo
z domu.
Mgr. Monika Staňová
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Varínčan

Varínski jaskyniari

Wratnuella
Systém Medvedích
jaskýň vo Vratnej
doline
Pavol Cvacho – Jaskyniarsky klub Varín

V Krivánskej časti Malej Fatry zaujíma systém
Medvedích jaskýň popredné miesto. Jaskyne sú
budované v tmavých vrstevnatých vápencoch
gutensteinského typu. Chodby sú modelované
tlakovou vodnou eróziou hlavne v Medvedej
I. Celá táto oblasť je učebnicovým príkladom
výskytu všetkých druhov krasových foriem.
Samotné jaskyne sa vyznačujú najkrajšou výzdobou v závere Vrátnej doliny. To bolo aj
dôvodom, že sme Medvediu jaskyňu II v spolupráci s SSJ opatrili uzáverom. Okrem Medvedej
jaskyne I a II sú súčasťou systému aj Šupicová
jaskyňa, priepastka WC 1, dve suché vyvieračky
V1, V2 a Wratnuella teraz už súčasť Medvedej
jaskyne II.
Po prerušení prieskumu v krasovej oblasti Suchého sme v roku 2006 znova obrátili pozornosť
na jaskyne v závere Vrátnej doliny. Najskôr sme
sa pokúšali nájsť ďalšie pokračovanie v Malej
sieni v Medvedej II. Po niekoľkých akciach sme
skonštatovali, že tadeto cesta nevedie. Presunuli
sme sa do blízkej Medvedej I. Tu sme otvorili
tri pracoviska. Jedno na konci jaskyne, kde sme
postúpili cca 6 m do Kvapľovej chodby so
zaujímavou výzdobou. Ďalšiu sondu sme začali
kopať na začiatku jaskyne / Mišova sonda / .
Je zaujímavá intenzívnym prúdením vzduchu
a tým, že smeruje smerom k Šupicovej jaskyni.
Toto prepojenie by mohlo priniesť nové priestory a predĺženie celkovej dĺžky jaskyne. Tretie
pracovisko sme otvorili v Prítokovej chodbe. Tu
sme sa pomocou centrály a vŕtacieho kladiva
pokúšali rozšíriť vstupnú časť chodby . Zatiaľ
sme to nedotiahli do konca.
V roku 2007 sme začali sondovať v priepastke
WC- 1 a súčasne aj vo Wratnuelle / Sonda pod

bralom /. Vo WC-1 sme rozšírili vstupnú časť.
Následne sme začali rozoberať zával na konci
chodby. Druhá časť partie pracovala vo Wratnuelle. Po niekoľkých akciach sme sa tam presunuli
všetci, keďže sonda bola každým metrom zaujímavejšia. Vyznačovala sa intenzívnym prievanom a stropom poznačeným činnosťou vody.
Povrch závalu bol pokrytý vrstvou tvrdého
sintra. Pod stropom sa otváral čoraz väčší voľný
trojuholníkovitý priestor. Presne na Veľkonočnú
nedeľu 2008 dosiahol rozmery 25x20x30 cm.
Už bolo vidieť voľné priestory, ale profil ešte
nebol prielezný. Digitálnym fotoaparátom som
naslepo nafotil zábery, na ktorých sme videli
malý dómik, ktorý pokračoval ďalej. To nás
presvedčilo o tom zorganizovať akciu hneď na
druhý deň. Rozšírili sme úžinu a preliezol som
do malého dómiku. Z neho pokračovala chodba
ďalej, ktorá sa rozdelila na dva smery. Ľavý
sa ukázal neprielezný. Napravo pokračovala
chodba ďalej do priestoru s peknou výzdobou.
Tu nás prekvapil kábel / bigošlinka /. Nastala
dilema, do ktorej jaskyne sme sa vlastne prekopali. Nakoniec sme zistili, že sú to priestory za
Veternou puklinou v Medvedej jaskyni II. Na
ďalšej akcii sme pracovali na rozšírení priestorov vo Veľkonočnom dóme. Náš predpoklad
prepojenia Wratnuelly s Medveďou jaskyňou
č.1. sme potvrdili dymovou skúškou. Zapálili
sme smrekovú čečinu na začiatku Medvedej
jednotky a o niekoľko minút dym vyšiel vo
Wratnuelle z ľavej chodby na Rázcestí. Takže
ďalšia naša činnosť sa sústredí na rozšírenie ústia tejto chodby, keďže ďalej sa ukazuje chodba
už prielezná. Steny v nej sú pokryté kvapľovými
nátekmi, ktoré veľmi pripomínajú Kvapľovú
chodbu v Medvedej jednotke.
Záver
Nové priestory v Medvedej dvojke /Wratnuella/ sú svojou veľkosťou nepatrné, ale
ich význam pre ďalší prieskum je obrovský.
Otvárajú sa nové možnosti pre celkové poznanie tejto lokality. Konečne by sa nám mohlo
podariť fyzicky prepojiť obidve jaskyne. To
by mohlo priniesť aj nové priestory s peknou
výzdobou, čomu nasvedčuje aj objav kvapľovej
chodby v Medvedej I . Takisto chceme dôkladne
preskúmať obidve suché vyvieračky /V1, V2/
pod Wratnuellou a tak vniesť viac svetla do
problematiky tejto zaujímavej krasovej lokality
v závere Vrátnej doliny.
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Kuriér
Udalosť, ktorú vám chcem opísať, sa stala v roku
tisícdeväťsto.... dávno. No, nie až tak, bolo to začiatkom decembra 1954.
Pamätám si to dobre, lebo v tej dobe, sme ako
vojaci, začali nácvik na I.
celoštátnu spartakiádu.
Mimochodom, v Prahe na
Strahove sme ňou zožali
sme veľký úspech .
Aby môj popis udalostí
bol ako dokument, budem
presný.
V tom čase som už druGenerál Egyd Pepich - hý rok vykonával v Jelšave
základnú vojenskú službu.
čestný občan Stráňav
Po absolvovaní poddôstojníckej školy som dosiahol odbornosť ČVO 11 /
delostrelecký pátrač – prieskumník/, teda vojak na
každé použitie.
Bolo sychravé počasie, padal dážď so snehom.
V doobedňajších hodinách som dostal rozkaz vykonať ako kuriér cestu do Banskej Bystrice. S vozidlom
som sa mal na štáb dostaviť o 13.30. Keďže od vojny
uplynulo iba necelých 10 rokov, armáda ešte nemala
dostatočné vybavenie. K dispozícii som mal kožené
nohavice, nemeckú námornícku blúzu a koženú
leteckú kuklu. Nijaké osobné auto, iba motocykel
JAWA 250. V presne stanovený čas som sa hlásil
u pracovníka tajnej spisovne, staršinu Kvačkaja. Od
veliteľa útvaru kapitána Černého som dostal väčšiu
zapečatenú obálku so slovami: „Zástupcovi veliteľa
Zboru pre veci politické podplukovníkovi Egydovi
Pepichovi. Ste poučený, poznáte povinnosti?“
Keďže som podobnú úlohu už v minulosti plnil,
táto otázka bola len formalitou. Obálku som vložil do
brašny, poistil opaskom na ktorom visela moja osobná
zbraň s plným zásobníkom ostrých nábojov. Keď bol
vojak pri plnení úlohy vybavený ostrou muníciou
platili slová prísahy- „... a nebudem váhať nasadiť
i vlastný život!“
„Súdruh kapitán, dovoľte mi odísť!“
Môj málovravný veliteľ prikývol a zaželal mi
šťastnú cestu.
V Jelšave bola cesta bez snehu, v Revúcej snehová
brečka a ako som sa približoval k Muráňu, cestu pokrývala súvislá vrstva snehu. Bol som nútený ísť pomaly a bolo jasné, že onedlho ma stihne tma. Začínalo
to byť dramatické- osvetlenie motorky nefungovalo,
do spínacej skrinky vnikla voda, motor bolo treba
držať v otáčkach- keby zhasol, už by nenaskočil. Cez
Tisovec som prechádzal bez osvetlenia. Žandárska
hliadka ma zdravila bez znepokojenia, bol som sledovaný. Podľa plánu som už som byť v cieli, no mňa
ešte čakala väčšia časť cesty s najhorším horským
úsekom Tisovec- Polhora. Cesta bola neprejazdená
a vtedy som si veru nepospevoval veselú melódiu,
ako keď som vychádzal z kásarenskej brány „Jenom
ty mně, můj koníčku, jenom ty mně pěkne nes“. Skôr
mi prišla na myseľ kanonierska pochodová „A keď
nezomriem, že smrť sa ma bála. Tu príjmem na hruď
tvrdú ako skala medailu z rúk generála. Za vlasť
a za národ!“.
Pri prechode bez vysoké horské porasty mu hlavou
vírili rôzne myšlienky. Pomaly mi už nestačila ani
vynikajúca kondícia prieskumníka. Napriek všetkému
som sa nebál, vedel som, že mi Pán, Boh pomôže, aj
keď panoval ateizmus, viery v Boha som sa nikdy
nezriekol.
Spomínam si, že ani v našom útvare neexistoval

žiaden fanatický ateizmus. Mladí poručíci, chlapci
z Moravy, sa v Jelšave ženili v rímsko-katolíckom kostole a vojaci hádzali delobuchy, no jednoducho paráda. Drvivá väčšina dôstojníckeho zboru boli veteráni
2. svetovej vojny a tí sa sfanatizovať nedali. Neprekážal im ani môj kádrový posudok z rodnej obce, ktorý
ma označoval za nespoľahlivého, a napriek tomu ma
vybrali do poddôstojníckej školy. Kto ju zvládol, bol
„sekáč“. Túto atmosféru, túto človečinu udržiaval vo
svojich zborových jednotkách, paradoxne, najvyšší
politický funkcionár. Aj toto bolo možné.
Na zapečatenej obálke, ktorú som mal doručiť,
nebolo uvedené meno, pretože muselo byť utajené.
Adresát, spomínaný Egyd Pepich, vyrastal v skromných pomeroch tu na Horehroní v Mýte pod Ďumbierom. Jeho niekoľkoročná vojenská činnosť sa skončila
v Malej Fatre na Minčoli. Toto miesto mu ostalo zvlášť
blízke, pretože v tomto horskom masíve prestali
nemecké vojská klásť ozbrojený odpor a stiahli sa na
Moravu. Egyd Pepich vo svojej vojenskej kariére rád
navštevoval tieto miesta, osobitne obec Stráňavy.
Po prekonaní najhoršej časti mojej cesty PolhoraRohožná- Brezno som bol „mokrý ako pľúco“. Zo
staveniska penicilínky v Ľupči vyvážali zeminu, cesta
bola veľmi znečistená a to mojej motorke a celej figúre
dalo konečnú podobu. V Bystrici pre budovou vojenského zboru som zo seba zhrnul nečistotu, nabral
sebavedomie a vošiel do priestrannej chodby. Službukonajúci dôstojník sa mi hneď venoval a ja, hoci som
vedel, ako vyzerám, snažil som sa hrať na vojaka.
Pozdravil som a hlasno zahlásil: „Kuriér pre zástupcu veliteľa zboru!“
„Nasledujte ma!“ kázal dôstojník.
Širokými schodmi sme vyšli na prvé poschodie.
Môj sprievodca otvoril veľké dvere, ohlásil ma a ustúpil mi z cesty. Pochodovým krokom som predstúpil
pred podplukovníka, kde som prudko som zastavil
a zahlásil.
„Kuriér deväťdesiateho raketometného oddielu...“
Skôr než som sa predstavil, podplukovník dodal:
„Michail Strogov.“
Prudkým pohybom som podal zapečatenú obálku,
vysoký dôstojník mi podal ruku, atmosféra sa uvoľnila. Po krátkom zhodnotení môjho služobného výkonu
a udelení pochvaly sa ma spýtal, aký program mám
ďalej. Podľa rozkazu veliteľa oddielu som sa mal
ihneď vrátiť ku svojej posádke.
„Ruším rozkaz veliteľa oddielu! Súdruh kapitán,
postarajte sa o súdruha desiatnika, vráti sa späť
ráno.“- zaznelo z úst veliteľa, ktorý bol pre mňa
skutočnou autoritou.
„Nechá sa ľutovať gardový pátrač,“ hundral môj
veliteľ oddielu, keď som mu ráno hlásil splnenie
úlohy. „Strogov,“ chichúňal sa zo mňa. Hádam po
prvýkrát som počul jeho smiech. Aj jeho som mal rád.
Často som ho vozieval na Muráňsku planinu poľovať
na hlucháne.
Na vojenčinu ostala len spomienka. Prešlo 10- 15
rokov a Strogov sa napodiv vrátil.
Rodina, z ktorej som si zobral manželku, bola
postihnutá vojnovými udalosťami. Nemecké vojská
ich osadu vypálili do tla. V októbri a novembri sa
v osade, ktorá mala 5 gazdov, usídlila veľká skupina
partizánov. Zásoby boli skoro minuté, skupina asi 40
chlapov potrebovala jesť. Po prestrelke s nemeckou
hliadkou partizáni osadu opustili. Na druhý deň
nemecká trestná výprava splnila svoju úlohu- osadníkov zahnala na návršie a drevené domy podpálili.

V týchto dramatických okamihoch, paradoxne, mladý
nemecký vojak vyniesol z horiaceho domu starú
nehybnú ženu Terezu Pilkovú. Aj toto sa stalo! Tento
počin mladého „nacistu“ tak ovplyvnil atmosféru,
že ostatným nesiahli na život. Napriek tomu ženy
a deti ostali bez existenčných prostriedkov, mužov
odvliekli do koncentračných táborov. Príbeh každej
z týchto piatich rodín by mohol byť námetom na
román o hroznom utrpení.
Aby som splnil zámer svojho príspevku, budem
ešte písať o stave, ktorý som pomáhal riešiť aj ja.
Z peňazí za vojnové škody, ktoré neskôr štát
vyplácal postihnutým, kúpil môj svokor v Žiline
jeden byt. Nepoučení vojnovými útrapami sa ľudia
začali správať „ľudsky“. Hoci kúpna zmluva bola
spísaná štátnym notárom dr. Nádašim, našli sa v nej
nedostatky a list vlastníctva nebol vydaný. Využil som
prítomnosť výjazdovej skupiny ministerstva financií
v Žiline. Po preskúmaní prípadu nariadili pracovníci
ministerstva vydať list vlastníctva. Keď sme po tejto
udalosti žiadali o uvoľnenie bytu, zistili sme, kto mal
na svedomí náš neúspech. V byte bývala pani C.,
pracovníčka RAI- podniku, ktorý spravoval všetky
jedálne a reštaurácie v okrese. Chránenec tejto panej
bol sám riaditeľ RAI Ing. Š. Pán riaditeľ na tomto
poste zvládal každú slabosť žilinských papalášov.
Úplatkárstvo nadobudlo takú formu, ktorá bola pri
vymáhaní nášho práva pre nás neprekonateľná. Papaláši sa hrdili účasťou v SNP a využívali všetky výhody, ktoré štát poskytoval týmto „gerojom“. Avšak
matky, ktoré túlili k sebe svoje drobné deti vtedy,
keď im horeli domovy, neboli podľa vtedyplatných
zákonov účastníkmi SNP. Bol som, aj napriek tomu,
že pravda bola na našej strane, bezmocný. Vlastne,
tak ako aj dnes. Rozdiel je len v tom, že dnes sa o tom
môže hovoriť.
Ubiehali roky, ba aj desaťročie a na veci sa nič
nezmenilo. Raz, úplne náhodou, sa mi pochválila
mladá čašníčka Hanka Krajčíková, že ju vybrali do
tímu obsluhovať delegátov zasadania Zväzu protifašistických bojovníkov v žilinskom hoteli Grand.
Na zadaní sa mal zúčastniť aj vedúci funkcionár
zväzu generál Egyd Pepich. Áno, bol to ten utajený
adresát, ku ktorému pred rokmi smerovala moja
misia. Dostal som bláznivý nápad. Napísal som list
o našich ťažkostiach, pripomenul moju službu u neho
v Bystrici, meno, ktoré som si u neho vyslúžil- Michail
Strogov. Poprosil som Hanku, aby môj list odovzdala
generálovi. Veril som, že vďaka jej šarmu a vtipu sa
to podarí. Nemýlil som sa. Bola úspešná. Ani nie o 2
mesiace bol byt napriek veľkej bytovej kríze uvoľnený. Funkcionári, ktorí si dosiaľ z nás robili „dobrý
deň“, začali mať obavy. V tých časoch, ak niekto padol
do politickej nemilosti, mohlo to pre dotyčného mať
tragické následky. Peniaze neboli všemocné tak ako
dnes. Vládla obava a strach.
„Môj“ generál mi pomohol a hoci je už na pravde
Božej, na jeho ochotu pomáhať s vďakou nespomínam iba ja, ale i celé Stráňavy. Jeho pamiatka tam
je stále živá.
Dnes sa statočnosť nenosí. Úrady sa vyhýbajú zodpovednosti, panuje alibizmus. Vo Varíne sa desiatky
postihnutých domáhajú svojich vlastníckych práv.
Vznikla už rozsiahla korešpondencia, ale páchateľ
nebol obecným zastupiteľstvom vyzvaný k rešpektovaniu zákona. Statočnosť, od koho ju čakať? Snáď, že
by sa zobudili Sitnianski rytieri...
M. Verčík
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Varínsky futbal
Náš klub si v priebehu mesiacov Október – November počínal veľmi dobre.
Naše mužstvo mužov potvrdilo to, že je líder V. ligy a s postupovými ambíciami to myslime vážne. I keď je pred nami ešte jarná časť, budeme bojovať
do samého konca súťaže. Počas týchto dvoch mesiacov sme vyhrali všetky
domáce zápasy a potvrdili sme, že sme 100 %-ným domácim mužstvom.
Zápasy boli veľmi vyrovnané, v každom z nich naši chlapci bojovali až do
konečného odpískania futbalového stretnutia.
Štatistiky mužstva mužov za jesennú časť:
Fatran Varín V. liga dospelí - skupina A
Štatistika
Zápasy

13

Body

28

Skóre

28 : 13

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

10.08.2008, 16:30
17.08.2008, 16:00
24.08.2008, 16:00
31.08.2008, 16:00
07.09.2008, 15:30
14.09.2008, 15:30
21.09.2008, 15:00
28.09.2008, 15:00
05.10.2008, 14:30
12.10.2008, 14:30
19.10.2008, 14:00
26.10.2008, 14:00
02.11.2008, 13:30

9 výhier
1 remíz
3 prehier
21 doma
7 vonku
doma:
vonku:
Varín
Rosina
Varín
D. Hričov
Varín
Bytčica
Varín
Rudinská
Varín
Varín
Skalité
Varín
ZA Závodie

7 doma, 2 vonku
0 doma, 1 vonku
0 doma, 3 vonku
0 trestných
16 : 2
12 : 11

-

Strečno
Varín
Belá
Varín
Turzovka
Varín
Podvysoká
Varín
Teplička n. V.
Radoľa
Varín
Bánová B
Varín

3
5
3
0
1
1
2
3
1
3
1
3
1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
3
0
4
0
3
1
1
0
1
0
0
1

Celková tabuľka po jesennej časti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fatran Varín
Slovan Rudinská
Slovan Skalité
Tatran Bytčica
ŠK Juventus Žilina - Závodie
FK Strečno
ŠK Belá
Slovan Podvysoká
Jednota Bánová B
Tatran Turzovka
OFK Teplička nad Váhom
ŠK Radoľa
OŠK Rosina
ŠK Dolný Hričov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
7
6
7
6
5
5
5
3
4
4
2

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

3
3
3
4
3
6
5
7
7
8
6
8
8
8

28:13
34:15
27:11
24:15
24:23
26:21
23:22
22:24
16:19
13:26
18:16
16:31
17:36
14:30

28
26
26
23
22
21
20
16
16
15
13
13
13
9

V mesiaci November sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho funkcionára a hráča, pána Ladislava Cvachu, na ktorého v dobrom spomíname
a ďakujeme za to, čo spravil pre varínsky futbal.
Mládežnícke kategórie nás takisto potešili so svojimi výkonmi a začína sa
odrážať zvýšená iniciatíva trénerov k tréningovým procesom, ktoré sú na
veľmi vysokej úrovni. Už sa ukazuje aj práca s tými najmladšími – s prípravkou – v Strážove odohrali zápas s prípravkou Žiliny, v ktorom sme
zvíťazili 5:2. Mužstvo mladších žiakov sa po jesennej časti umiestnilo na
prvej priečke I. triedy oblastného futbalu. Mužstvo starších žiakov takisto
obsadilo prvú priečku I. triedy oblastného futbalu. Mužstvo dorastu sa
umiestnilo na tretej priečke I. triedy oblastného futbalu.
Radi by sme spomenuli a pochválili aj naše dievčatá, ktoré berú tréningové
procesy veľmi vážne a poctivo dochádzajú na tréningy. Chcem pripomenúť, že dvere do nášho klubu sú otvorené aj pre ďalších chlapcov a dievčatá, ktorí sa môžu prísť pozrieť na naše tréningy.
Dúfame, že touto cestou sa budú uberať aj v jarnej časti.
Karta, ktorá sa vsadila na spoluprácu s CVC Varín, vyšla na 100 %.
Chceli by sme poďakovať všetkým Varíncom, ktorí nás chodili v hojnom
počte povzbudzovať a budeme naďalej vynakladať čo najväčšiu snahu, aby
sme hrali čo najlepší futbal.
Ďakujeme hlavne obecnému úradu, ktorý nám umožňuje vyvíjať aktivity
spojené s futbalom.
Ďakujeme aj CVC Varín za ich ochotu a spoluprácu.
Dúfame, že nás v roku 2009 prídete opäť povzbudiť a podporiť.

PF 2009 želá FC FATRAN Varín
Tajomník Hodoň Ján

Momentka zo zápasu starších žiakov so Slimáčikom Mojš
prvé lastovičky, ktoré zatiaľ iba trénujú, ale rady by hrali
za “Varínsky dievčenský tím“

Momentka zo zápasu mužov Varín – Radoľa

Varínčan

Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 6. december

15.00 Námestie sv. Floriána
Stretnutie s Mikulášom, rozsvietenie vianočného stromčeka, premietanie kreslenej rozprávky Horton
o 11.00, 13.00, 16.30
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Novinky v knižnici
Nové knihy pre čitateľov
Priscilla Mastersová
Kat. Martinová
Mark Terry
Eoin Colfer
Anne Robinsonová
Rexanne Becnelová
Mary Balghová
Jana Pronská
Cay Rademacher
Kitty Sewellová
Robin Cook

Streda 10. december

16.30 knižnica
Beseda so spisovateľkou Helenou Bokovou

Štvrtok 18. december

16.30 MKS
Vianočný koncert
- vianočné skladby v podaní žiakov hudobných kurzov
v MKS

Nedeľa 28. december

16.00 farský kostol Najsvätejšej Trojice
Vianočný koncert Varínskeho speváckeho zboru

Streda 31. december

23.30 Námestie sv. Floriána
- oslava výročia štátnosti a privítanie nového roka 2009

Piatok 16. január

19.00 MKS
75 rokov MO Matice slovenskej
- slávnostný program

Piatok 30. január

20.00 MKS
Fašiangový ples MO MS

Slučka
Cnostné srdce
Hadí bozk
Detektív Polmesiac
Dokonalá romanca
Nevesta z Ružového útesu
Pavučina lásky
Zlatníkova chovanica
In nomine mortis
Ľadová pasca
Kritický stav

Knihy pre deti:

Autobusový zájazd do Jablonky, prihlášky MKS

Streda 10. december

-

Jutta Langreuterová
Salamanda Drake
Jacqueline Wilsonová
Thomas Brezina
Astrid Lindgrenová

-

Kapitán Žralok
Dračie údolie
Dieťa s kufrom
Mačacie dievča
Karlsson zo strechy

Prosíme čitateľov
o vrátenie kníh za rok 2006
Lukáš Bernard, Varín

1 kniha

Tomáš Piš, Varín 580

3 knihy

Milan Tichý, Varín 831 10 časopisov

Ľubomíra Svachová, Varín 543 2 knihy

Adrian Nemsila, Varín 650

5 kníh

Michal Hošták, Varín 821

1 kniha

Simona Demková, Varín 393 1 kniha

Janka Varínska, Varín 532

8 kníh

Adam Schnierer, Varín 

1 kniha

Ľuboš Zuzčák, Varín 418

4 knihy

Janko Cvacho, Varín 561

1 kniha

Braňo Horecký, Varín 83

2 knihy

Adam Kubala, Varín 526

2 knihy

Lenka Košturiaková, Varín 610 5 kníh

Simon Filo, Varín

1 kniha

Miroslav Chrapčík, Varín 99 2 knihy

Nikolka Pijáková, Varín

1 kniha

Lenka Kasáková, Krasňany 168 1 kniha

Petra Ďauranová, Varín

1 kniha

Michaela Fogadová, Varín 443 2 knihy

Simona Staníková, Varín 435 1 kniha

Ján Košturiak, Varín

1 kniha

Daniel Jankovský, Varín 831 1 kniha

Vladko Fábel, Varín 962

1 kniha

Lenka Janíková, Varín 601

4 knihy

Ľubica Kubíková, Varín 413 10 kníh

Tomáš Kubala, Varín

2 knihy

Mária Kubová, Varín 834

Patrik Pinček, Varín 442

1 kniha

Mária Ďuranová, Varín 445 2 knihy

Marek Kupčuliak, Varín

1 kniha

Katarína Rybárová, Varín

4 knihy
1 kniha

Dominika Ďauranová, Varín 445 3 knihy

Ján Bugáň, Varín 664

5 kníh

Zuzana Košútová, Varín 638 1 kniha

Michal Žák, Varín 85

2 knihy

Vladimír Škrobák, Varín 

Mária Pučková, Lysica 236

1 kniha

Soňa Grenčíková, Varín 309 3 knihy

6 kníh

Veronika Ďuríčková, Varín 806 6 kníh

Diana Darecká, Gbeľany 220 1 kniha

Poplatok za upomienku 20 Sk /0,66€
Dovolenka v knižnici 22.12.2008 - 7.1.2009.
Zápisné na rok 2009 od 19.1.2009.

16

Varínčan

uKUPÓN Č. 12uKUPÓN Č. 12uKUPÓN Č. 12uKUPÓN Č. 12u

Tajnička z čísla 9 2008 znela:
„Všetci vraveli, že to bude zázrak, ak zo mňa niečo bude.“
100 Sk vyhráva pani Vieroslava Chladnúchová, Varín 740
Pomôcky:
Akora, Aken, lo,
An, anomit, AP,
Dalin, Arazi, le

Flámsky
prozaik

„Pán Veselý, koľko vy vlastne máte detí?“ „Šesť.“
„A aké sú staré?“ „Desať, deväť, osem, šesť, päť a
štvorročné.“

Tajomstvo

(odpoveď je v tajničke krížovky)
Menšia os

Gymnastický
cvik

Rieka na
Balkáne
Meno Kataríny

Skratka
staršieho

Pleva (odb.)
Úloha herca

Gén, idant

Švedsky
spisovateľ

Parohatý párnokopytník

3.časť
tajničky

Ženské meno

Pripravujú
varom

Kameňolom

Tlačenica
Liatím naplnilo
Kričal
Úkon, čin
Cesta pod úrovňou terénu

Slovenský
básnik

Štvorček (typ.)

Syčal

Rieka v Barme

Patriace sove

Česká rieka

Rímska štvorka

Zisťuje mieru

Typický pre
strednú dámsku módu

Druh obilniny
Prvý nástroj v
orchestri

Mužské meno

Vnútri

Trhala (kniž.)

Judejský kráľ
Arménsky
spisovateľ

Trepaním
striasol

Nárazmi utvor
Kto má na
starosti psa

Začal vrieť

Časť atola
Vták tropických
pralesov
Rieka v Azerbajdžane

Pošta, po angl.
Hornina s guľôčkovou štruktúrou

Kameň na
ostrenie kosy
Babka, po
nemecky
Francúzky člen

Rímskych
999

Turecký básnik

Zvratné zámeno

Tekvicovitá
liečivá rastlina

♣

Bežal, po
anglicky

MPZ áut Peru

Maorský boh

Hnedý nerast

♣

Mastná
tekutina

Starožidovský
kráľ

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 100,- Sk

1.časť
tajničky

Hazardná
kartová hra

Druh borovice

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. februára 2009
na adresu redakcie.

Autor: Označenie lietaJozef Blaho diel Pakistanu

Odejú

Planétka

Predložka

Značka abvoltu

Dlhý čas (prísl.)

Odovzdala

Súzvuk tónov

Umelá reč

Zverinec
(hovor.)

Ostrov v
Kykladách

Zakričali
Tohto roku

Zaručene

2.časť
tajničky

Tropická
rastlina

Sumerský boh
nebies

Otĺkol

Značka
kozmetiky
Značka
decitony

Zostal

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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