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4/2009

MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xVi w číslo 164 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Uznesenie obecného zastupiteľstva
r Všeobecne záväzné nariadenie
r Ako sme hlasovali v 1.kole
prezidentských volieb
r Noc v knižnici
r Úspech našej školy

Smutné výročie ukrižovania
nášho Spasiteľa Ježiša Krista
a radosť z jeho zmŕtvychvstania
nám ostala v nádeji večnej slávy,
že sa stretneme s našimi drahými
v kráľovstve nášho Otca.
Šťastné a v zdraví prežité
veľkonočné sviatky praje
redakcia Varínčana

0,33 € 10,-Sk

Apríl 2009
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Uznesenie č. 18/2009

z riadneho 18. (osemnásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 26.3.2009 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený;
Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)
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Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková
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16/21
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program riadneho 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za / proti / zdržali sa / neprítomní 8 / 0 / 0 / 3
1.2 Overovateľov zápisnice - p.Metod Bukovinský, p.Štefan Noga.
Hlasovanie č.2: 8/0/0/3
1.3 Na základe žiadosti Zuzany Rolkovej,
Októbrová 681, Varín investičný zámer
výstavby penziónu v lokalite Varín
Radinov na parc.č. 1494/13 podľa geometrického plánu vyhotoveným Annou
Panouškovou, úradne overeným Správou katastra Žilina dňa 8.11.2001 pod
č. 1757/01 s podmienkou, že napojenie
penziónu na inžinierske siete a prípadné
predĺženie verejného rozvodu pitnej
vody v obci pre prevádzku a napojenie
zariadenia bude realizované na vlastné
náklady žiadateľa.
Hlasovanie č.3: 9/0/0/2
1.4 VZN obce č.1/2009 o umiestňovaní
volebných plagátov a iných nosičov
informácií na verejných priestranstvách
v obci Varín počas volebnej kampane
pre voľby do Európskeho parlamentu,
ktoré sa konajú dňa 06.06.2009.
Hlasovanie č.4: 10/0/0/1
1.5 Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
C-KN parc. č. 3303 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 30 m2 tvoriaci
prístup k rodinnému domu súp.č. 449
na základe geometrického plánu vyhotoveným Ing. Vladimírom Hrivíkom
GEOMER, úradne overeným Správou
katastra Žilina dňa 10.02.2009 pod č.
166/09 Mgr. Alžbete Androvičovej, rod.
Talafovej v sume 10,13 €/m2 ( 305,- Sk/
m2 ).
Hlasovanie č.5: 8/0/2/1
1.6 Otváracie hodiny predajne na Námestí
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sv.Floriána 1008, Adela Gaňová, Gaštanová 29, 010 07, Žilina.
Hlasovanie č.6: 10/0/0/1
1.7 Otváracie hodiny predajne DROGÉRIA
MARKET na ul.J.Martinčeka 131, Radoslav Bolček, J.Bottu 471/25, Varín.
Hlasovanie č.7: 10/0/0/1
1.8 Na základe žiadosti Daniely Jankovej,
Gbeľany 255, 013 02 investičný zámer
prevádzky uhoľných skladov v lokalite Varín Podhradčie pred štrekou na
C-KN parc.č. 1960/175, 1960/176 podľa
geometrického plánu vyhotoveným GEOKOP s.r.o., úradne overeným Správou
katastra Žilina dňa 25.02.2009 pod č.
247/09.
Hlasovanie č.8: 10/0/0/1
1.9 Odvolanie sa voči uzneseniu vyšetrovateľa PZ za zločin poškodzovania cudzej
veci podľa § 245 ods.1, ods.2 písm. a)
Trestného zákona na chate FATRANKA.
Hlasovanie č.9: 10/0/0/1
2. Berie na vedomie
2.1 Správu riaditeľky MKS o pracovnej
náplni knihovníčky Obecnej knižnice
Varín a stanovisko Krajskej knižnice
v Žiline, návrh starostu obce zachovať
8 hodinový pracovný čas knihovníčky
a návrh Ing. Kabatiera v budúcnosti
zriadiť v knižnici voľne prístupný internet.
2.2 Informáciu o začatí správneho konania
voči firme Lystra-mont.sk, s.r.o. vo veci
nelegálneho uloženia drobného stavebného odpadu motorovým vozidlom
ev.č. ZA 211 DH na prívesnom vozíku
v rozpore s prijatým VZN obce o odpadoch č.15/2006 a zákonom č.223/2001
Z.z. o odpadoch v lokalite Zátepličie
od Váhu v katastri obce Varín popri
Vodnom diele Žilina v tesnej blízkosti
biokoridoru v katastri obce Varín ako aj
o nelegálnej prestavbe v budove súp.č.

108 na Ulici J.Martinčeka.
2.3 Pripomienku p. Kurnocíka upozorniť
firmy vylepujúce plagáty na zakázaných miestach na porušovanie platného
VZN.
2.4 Správu starostu obce o rokovaní so zástupcami Správy ciest ŽSK vo veci „Riešenia dopravy v centre obce Varín“.
2.5 Správu starostu o objednaní a zabezpečení osadenia zvislej dopravnej značky
„Varín, časť Koňhora“ na začiatku časti
obce.
2.6 Správu prednostu obce zapracovať náklady na nové ozvučenie sály MKS do
rozpočtu obce pre rok 2010.
2.7 Správu starostu obce o aktuálnych výzvach v rámci Eurofondov a o podaných
a úspešných žiadostiach obce.
2.8 Správu starostu obce vo veci trestného
oznámenia poškodzovania cudzej veci
podľa § 245 ods.1, ods.2 písm.a) Trestného zákona na chate FATRANKA.
2.9 Požiadavku p. Karola Boku vo veci
odstránenia nefunkčného betónového
stĺpa po káblovej TV na pozemku p.
Zuzany Janíkovej, rod. Brežnej.
2.10 Požiadavku p.Karola Boku vo veci
opravy poškodeného zvislého dopravného značenia na Ulici Dr.J.Tisu (zákaz
vjazdu všetkých mot.vozidiel).
2.11 Návrh p. Bukovinského a Ing. Kabatiera
v rámci výzvy 4.1a Regenerácia sídiel
zriadiť viac parkovacích miest na ul.
Hrnčiarska ako súčasť rekonštrukcie
Námestia sv. Floriána a tým obmedziť
nezodpovedné parkovanie na chodníku
a komunikácii na Ulici J. Martinčeka.
2.12 Návrh p. Androviča st. o opravu anglických dvorcov v chodníku popri budove
pošty.
2.13 Správu hl. kontrolóra obce o výsledku
1.kola volieb prezidenta SR v obci Varín.
3. Ukladá
3.1 Prostredníctvom obecných novín, web
stránky obce a informáciou vo verejnej
tabuli informovať občanov Varína o aktuálnych výzvach v rámci Eurofondov
a o podaných a úspešných žiadostiach
obce.
Zodpovedný: OcÚ termín: najbližšie OZ
3.2 Spracovať návrh harmonogramu čistenia ulíc pre 1.polrok 2009.
Zodpovedný: OcÚ termín: najbližšie OZ
Ľubor Panáček prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: Metod Bukovinský, Štefan Noga
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Zmŕtvychvstanie
Pána
Pán Ježiš vstal z mŕtvych,
ako bolo apoštolom predpovedané,
že musí veľa trpieť a potom ho zabijú,
ale na tretí deň vstane.
Pán Ježiš vstal z mŕtvych,
radujme sa a plesajme,
že naša viera je pravá,
to nám zmŕtvychvstalý Pán dokazuje.
Premohol smrť za nás,
aby nás z hriechov vyslobodil
a svojou bolesťou na kríži
každú kajúcu dušu očistil.
Zmieril nás s Nebeským Otcom,
za ťažkú obeť utrpenia,
ktoré dobrovoľne vzal na seba,
aby duše zachránil od zatratenia.
Zmŕtvychvstalý Ježišu,
daj, nech pre Tvoje utrpenie
privedieš všetky duše
do Svojho kráľovstva, ó Pane.
Ježišovo Srdce hrozne zranené,
je naše jediné spasenie,
krv z neho na zem prúdila,
by naše hriechy umyla.
Radujte sa nebesia,
zaplesaj zem celá,
zo zmŕtvychvstania nášho
bolesťami strýzneného
a ukrižovaného Spasiteľa.
Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Anna Hodoňová
Matúš Petráško
Mária Beniačová
Lukáš Bugáň
Rebeca Kurnocíková
Timotej Grenčík

13.2.2009
17.2.2009
21.2.2009
14.2.2009
19.2.2009
27.2.2009

„Buďte šťastné, deti!
Najkrajšie kvety zeme!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Rozália Gáborová

89. pán Vojtech Bohačiak

73.

pani Angela Skorčíková

86. pani Žofia Šepešová

72.

pani Alojzia Gáborová

86. pani Anna Kapasná

72.

pani Klementína Rizmanová 84. pani Anna Salátová

72.

pán Anton Hošták

82. pani Valéria Ďuranová

72.

pani Mária Trnková

81. pani Mária Kováčová

71.

pani Júlia Hajasová

79. pán Juraj Piatnica

71.

pani Helena Barietová

79. pani Mária Chabadová

71.

pani Hermína Akantisová 78. pani Elena Pavlíčková

71.

pani Jolana Piovarčiová

78.

pán František Pavlíček

77. Okrúhle narodeniny oslavuje:

pani Vincencia Zatraková 76. 80-te

pán Emil Akantis

pani Filoména Verčíková 74.
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 Július Zbyňovský
pán Michal Cvacho
pani Kristína Srogončíková
pán Jozef Adamčík
pani Gabriela Cvachová

* 21.5.1934
* 12.6.1949
* 1.11.1926
* 25.9.1942
* 8.3.1922

U27.2.2009
U28.2.2009
U3.3.2009
U1.3.2009
U9.3.2009

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

4

Varínčan

Všeobecne záväzné nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2009
o umiestňovaní volebných
plagátov a iných nosičov
informácií na verejných
priestranstvách v obci Varín počas
volebnej kampane pre voľby
do Európskeho parlamentu,
ktoré sa konajú dňa 06.06.2009
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne v zmysle zákona 331/2003 Z.z. o voľbách do
Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN)

1.

2.
►
►
3.
4.

5.

6.

7.

§1
Základne ustanovenia
Volebné plagáty a iné nosiče informácií v zmysle VZN sú všetky
materiály používané v rámci volebnej kampane, ktoré sú zamerané na
podporu alebo slúžia na prospech
kandidátov politickej strany a hnutia, ktorí sa zúčastňujú volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009.
Výlepné plochy v obci Varín určené
na vylepovanie volebných plagátov
sú tieto:
verejná vývesná tabuľa v obci Varín
a vývesné skrinky politických strán
a hnutí
Vylepovanie plagátov na plochy
určené týmto VZN si zabezpečujú
jednotlivé politické strany, hnutia.
Ďalšou povolenou formou propagácie politickej strany a hnutia v obci
Varín je roznášanie letákov a propagačných materiálov do poštovej
schránky alebo podanie priamo
občanom.
V čase 48 hodín pred začatím volieb
a počas volieb je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch
politických strán slovom, písmom,
zvukom alebo obrazom.
Volebná kampaň je časovo stanovená, začína dňom 16.05.2009 a končí
48 hodín pred začatím volieb do
Európskeho parlamentu.
Na území obce Varín počas voleb-

nej kampane je možné vylepovať
volebné plagáty iba na výlepných
miestach určených týmto VZN.
8. Vylepovanie volebných plagátov
na iných miestach v obci Varín ako
určuje toto VZN je zakázané.
§2
Podmienky vylepovania volebných
plagátov
1. Každá politická strana a hnutie, ktoré budú v rámci volebnej kampane
vylepovať svoje volebné plagáty
sú povinní na výlepných plochách
zabezpečiť zásadu rovnosti všetkých
kandidujúcich politických strán
a hnutí zaregistrovaných do týchto
volieb.
2. Každá politická strana a hnutie, ktorí
v rámci volebnej kampane vylepili
svoje volebné plagáty, zabezpečia
ich odstránenie najneskôr do 5 dní
od skončenia volieb z verejnej tabule.
3. Poplatky za vylepovanie plagátov
v rámci volebnej kampane jednotlivým politickým stranám a hnutiam
nebudú obcou Varín vyrúbené.
§3
Sankcie
1. Porušenie tohto VZN sa kvalifikuje
ako zavinené konanie.

č. 1/2009

2. V prípade porušenia ustanovení
VZN môže obec Varín právnickej
osobe, ktorá sa porušenia dopustila
uložiť pokutu v zmysle ust. §13
písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Fyzickým osobám, ktoré sa dopustia porušenia ustanovení tohto
VZN môže byť uložený sankčný
postih (pokuta) v konaní o priestupku v zmysle ust.§46 zákona
SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
4. Konaním o priestupku za porušenie
tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia o sankciách a náhradách
škody podľa osobitných predpisov.
5. Uložené pokuty resp. priestupky sú
príjmom obce Varín.
§4
Záverečné ustanovenia
1. VZN obce č.1/2009 bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 18/2009 zo dňa
26.03.2009, účinnosť nadobudne
dňom začatia volebnej kampane t.j.
16.05.2009.
Ing. Karol S t r á s k y
starosta obce

Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o.
ponúka občanom tieto služby:
- stavebné práce - murárske a obkladačské
- montáž, rekonštrukcia a údržba el. zariadení
- demolácie, zemné a prípravné práce, prestavbu
- kladenie plávajúcich podláh
- maliarske a natieračské práce
- lešenárske práce
- pilčícke práce
- zámočnícke a zváračské práce
- tesárske práce
- dopravu materiálu a odvoz materiálu kolesovým traktorom ZETOR 8441
v cenách: 25.23€ /hod s DPH (760.-Sk) doprava traktorom
2,07€ /0,25 hod. s DPH (62,50.-Sk) prestoj, nakládka vykládka
4,98€ /deň s DPH (150.-Sk) zapožičanie vlečky na nakládku
Kontakt: Ján Kardoš, OcÚ Varín

tel.: 041 / 5692 230, mob.: 0903 528 602
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Ako sme hlasovali
v 1.kole prezidentských volieb 21.marca 2009
Okrsok č.1
/OcÚ/

Počet volebných okrskov: 3

č.2 /ZŠ/

č.3
/Matica/

spolu

Počet voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

916

896

950

2762

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

413 45,09%

411 45,87%

490 51.58%

1314

Počet odovzdaných obálok

413

411

49

1314

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

412

407

489

1308

%
47,57%

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1.Bollová Dagmara PaeDr.
2.Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
3. Martináková Zuzana
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
5. Mikloško František

8

5

5

18

1,38 %

250

255

272

777

59,40 %

14

16

10

40

3,06 %

9

17

9

35

2,67 %

37

27

69

133

10,17 %

6. Radičová Iveta

0

83

120

293

22,40 %

7. Sidor Milan PhDr., CSc.

4

4

4

12

0,92 %

Pre porovnanie uvádzame výsledky, ktoré dosiahli jednotliví kandidáti v celoslovenskom hlasovaní:
1. Ivan Gašparovič

876 061

hlasov

=

46,7%

2. Iveta Radičová

713 735

hlasov

=

38,05%

3. František Mikloško

101 573

hlasov

=

5,41%

4. Zuzana Martináková

96 035

hlasov

=

5,12%

5. Milan Melník

45 985

hlasov

=

2,45%

6. Dagmar Bollová

21 378

hlasov

=

1,12%

7. Milan Sidor

20 862

hlasov

=

1,11%

Sviatky jari
Sviatky jari už sú tu,
tešíme sa Ju-chu-chú.
Korbáče si pletieme,
stužky na ne dávame.
Všetci sa už chystáme,
vajíčka si zdobíme.
Vodné zbrane pripravené
pre dievčatá. Hurá, na ne!
Dievčatá sa schovávajú,
chlapci ich však vypátrajú.
Všade počuť krik a smiech,
veselosť je v domoch hneď.
Baranček je pripravený,
na stole už vyzdobený.
Sladkostí- tých máme dosť
všetkým ľuďom pre radosť.
Žiaci 4.B triedy
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Noc v knižnici
Nie je to tak dávno, čo sa hovorilo – kniha je najlepší priateľ človeka. Úvaha
na túto tému v rôznych obmenách bola veľakrát témou písomných maturitných
skúšok....
Zdá sa, že dnes sa kniha posúva do inej roviny a nahrádza ju televízia, film,
internet.
Číta sa menej ako voľakedy.
Lenže kniha má oproti televízii, filmu... ohromnú výhodu.
V televízii si človek ani nemá veľkú možnosť vybrať a musí sa pozerať na to, čo
mu ponúkajú televízne spoločnosti, čím sa stáva pasívnym konzumentom programov bez posolstva, ochudobňujúcim ľudskú fantáziu. Samozrejme, v televízii, či
v kinách môžeme vidieť aj pekné filmy, s hlbokým posolstvom... No, sú zamerané
hlavne na zisk a snahu získať masových divákov filmami, pri ktorých človek nemusí
rozmýšľať, a tak ochudobňujú ľudskú fantáziu.
Takisto internet... Neposkytne nám všetko to, čo ponúkajú dobré knihy.
Dobré knihy obohacujú ľudskú fantáziu, podnecujú človeka veci si predstavovať,
rozširujú slovnú zásobu, zlepšujú vyjadrovanie, fixujú pravopis a v nemalej miere
pomáhajú pri písaní slohových prác.
Takže je len na nás pre čo sa rozhodneme...
V duchu - priblížiť detským čitateľom knihy, knižnicu, vzbudiť v nich
záujem o knihy a čítanie sa niesol aj program - Noc v knižnici.
V piatok 20.marca sa deti s potrebnou „výbavou“ – spacím vakom a karimatkou zišli v knižnici, kde boli pre ne pripravené rôzne aktivity. Po
úvodnej informácii – orientácia v knižnici - mali nájsť vybrané tituly kníh.
Dvojice sa s vervou pustili do hľadania a boli naozaj úspešné. V každej
nájdenej knihe ich čakala sladká odmena.
Okrem toho si deti preverili svoje vedomosti o rodnej obci, vytvorili záložku do knihy, vyhotovili veľkonočné dekorácie, prečítali rôzne príbehy.
Jedným z nich bola aj povesť o vzniku Varína z pera spisovateľky Kataríny
Mikolášovej. Iba príbeh o vzniku Jedľoviny sa im nepodarilo vytvoriť.
Nebolo pre ne motivujúce ani to, že bude uverejnený vo Varínčane, aj
v Žilinskom večerníku. Zostal nedokončený....
Po rozprávke na dobrú noc, okolo polnoci mali všetci spať. Lenže, dá sa
spať v knižnici???
A ešte k tomu, keď tu máme kamarátov? ...
Ráno bolo ťažké. Po takmer prebdenej noci, v sobotu ráno, sa všetci
rozišli domov. Väčšinou spať.....

Varínčan
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Matičné okienko
Vojnový Slovenský štát?
2. časť

V minulom čísle sme priniesli prvú časť spomienok súčasníka 1.Slovenského štátu na toto obdobie našej histórie. V
tomto čísle pokračujeme....
Za takto vyprovokovanej situácie chcel Hitler
dosiahnuť, aby sa ukrivdení Slováci obrátili na neho
s prosbou o vojenskú pomoc. Novovymenovaný
ministerský predseda autonómnej vlády Karol Sidor, ani zosadený Dr. Tiso sa takýmto postupom
nesúhlasili. Vtedy, bolo to 12.marca 1939, sa Hitler
rozhodol iniciatívne konať a Dr Tisa pozval do
Berlína. Tiso hneď na to nezareagoval. Bol na svojej
fare v Bánovciach, ale keď dostal úradné potvrdenie
od nemeckého generálneho konzula, že Hitler s ním
naozaj chce hovoriť, považoval za potrebné odísť
do Bratislavy.
Či prijať pozvanie, dal rozhodnúť slovenskej autonómnej vláde, predsedníctvu slovenského snemu,
vedúcim HSĽS a Strane národnej jednoty.
Nebolo zodpovedného politika, ktorý by si bol
vtedy dovolil odmietnuť pozvanie všemocného
kancelára Nemeckej ríše Adolfa Hitlera.
V Berlíne sa Dr. Tiso dozvedel, že Nemecko
považuje zmenu slovenskej vlády za protiústavnú,
a preto sa Hitler obrátil na neho ako na legálneho
predstaviteľa Slovenska. Oznámil mu, že sa rozhodol
likvidovať Česko-Slovenský štát. Ponúkol mu, že je
ochotný Slovensku garantovať samostatnosť. Rukami
ministra zahraničia vo Ribbentropa predložil práve
došlý telegram, že maďarské vojská tiahnu smerom
na slovenské hranice. Hitler ce Ribbentropa naliehal,
aby Tiso prostredníctvom Ríšskeho rozhlasu hneď,
priamo z Berlína vyhlásil samostatnosť Slovenska.
Dr. Tiso nepodľahol tomuto nátlaku a rokovaním
dosiahol právne legálny postup, čo v tej situácii
nebolo ľahké. Spojil sa s predsedom vlády Karolom
Sidorom a prezidentom Háchom, aby zariadili urgentné zasadnutie Slovenského snemu. Prezident
ČSR Dr. Hácha bezodkladne zvolal Slovenský snem
na 14.marca 1939.
Keď sa Dr. Tiso vrátil z Berlína, slovenská vláda,
vedenie strany i Slovenský snem boli už zídení, aby
ho vypočuli. Podľa záznamov Dr.Tiso sucho referoval slovenským ústavným orgánom čo mu povedal
nemecký kancelár. Osobne nepodal nijaký návrh,
ale vyzval zhromaždených poslancov, aby zvážili
situáciu a rozhodli. Keďže Sidor podal parlamentu
demisiu svojej vlády, predseda Slovenského snemu
Dr. Martin Sokol, ako najvyšší ústavný činiteľ autonómneho Slovenska vyzval prítomných poslancov,
aby hlasovali, či sú za vyhlásenie Slovenaského
štátu. Všetkých 57 prítomných poslancov prejavilo
svoj súhlas.
Po krátkej prestávke predseda snemu predložil na
schválenie zákon zo dňa 14.marca 1939 o samostatnom štáte Slovenskom, ktorý začína týmito slovami.
Slovenský snem uzniesol sa na tomto zákone:
§ 1. Slovenská krajina vyhlasuje sa za samostatný
a nezávislý štát. Snem Slovenskej krajiny pretvára sa
na zákonodarný Snem Slovenského štátu.
Aj za tento zákon sa jednomyseľne vyslovili všetci
poslanci Slovenského snemu.
Potom prikročilo predsedníctvo Snemu k vymenovaniu prvej vlády Slovenského štátu – tvorili ju:
Dr. Jozef Tiso – predseda a ministri: Karol Sidor, Dr.

Vojtech Tuka, Dr. Ferdinand Ďurčanský, podplukovník Ferdinand Čatloš, Jozef Sivák, Gejza Medrický,
Dr. Mikuláš Pružinský, Július Stano a Dr. Gejza
Fritz, ktorí hneď zložili prísahu do rúk predsedu
Slovenského snemu.
Takto a nijako ináč vošiel do života prvý samostatný štát Slovákov v novodobých dejinách.
Tieto uvedené historické fakty som opísal preto, aby si každý čitateľ mohol objektívne vytvoriť
pravdivý obraz o tom ako vznikol tento, mnohými
neprajníkmi zatracovaný, ale naozaj legálne existujúci
samostatný Slovenský štát.
Vznikom tohto štátu v ničom neutrpel ujmu nijaký
okolitý, ani vzdialený štát alebo národ, čo je vo svete
pri takých príležitostiach skôr zriedkavosťou ako
pravidlom.
Neprajníci mu nespravodlivo pripisujú negatívny
podiel na rozbití spoločného štátu ČSR.
Vieme však, že rozbitie ČSR začalo výsledkom
mníchovskej dohody, o čom v neprospech ČSR
rozhodli okrem Nemecka a talianska, naši najväčší
spojenci Francúzsko a Anglicko. Prispel k tomu aj
vtedajší prezident Beneš. Keď bola pre republiku
najťažšia situácia, zľakol sa, republiku ponechal
svojmu osud, a po Mníchovskom rozhodnutí ušiel
do Londýna.
Až vtedy vstúpili na scénu Slováci. Aby vôbec
mohli za seba legálne rozhodovať a konať, museli
predovšetkým získať autonómiu, na ktorú podľa
Pitsburskej dohody mali už od začiatku ČSR plné
právo.
Túto aj získali a tešili sa, že sa im otvorila akátaká možnosť samostatne sa starať o zachovanie
svojej existencie. Ako som už písal, českí centralisti
si to s tou slovenskou autonómiou rozmysleli a svoju
vyzbrojenú armádu poslali v noci z 9. na 10.marca
1939 na Slovensko. Možno, ich k tomu vyprovokovali Nemci, lebo tým to vyhovovalo – poslať
Čechov proti Slovákom. Českí generáli ako víťazi
nad nevyzbrojenými Slovákmi ani nezbadali, že
Hitler sa chystá obsadiť aj zvyšné České země mimo
Sudet, čo sa v nasledujúce dni aj stalo. Česi sa od
nás rýchlo stiahli. Hitler na to vytvoril Protektorát
Bömen und Mären.
Ako vieme, Slovákom vtedy hrozilo, že ich územie aj s obyvateľstvom bude rozparcelované medzi
Maďarov, Poliakov a Nemcov.
Pýtam sa preto: „Môže niekto zazlievať vtedajším
predstaviteľom Slovákov ich postupy, ktoré vyústili
až do štátnej samostatnosti? Nájde sa niekto, kto si
myslí, že by to urobil lepšie? Ako? S akým dopadom
na nás, ktorí sme vtedy žili? To azda Slováci nesmú
mať svoj vlastný samostatný štát?“
V ďalších riadkoch sa budem snažiť opísať svoje
zážitky, pocity a tiež celú vtedajšiu politicko – spoločenskú atmosféru v čase po vzniku Slovenskej
republiky.
Ľudia to prežívali s nadšením. Hádam sa nenašiel
nikto, kto by ochotne neprispel v zbierke na Slovenský zlatý poklad svojou zlatou manželskou obrúčkou
alebo náušnicami a pod. Naše hospodárstvo potrebovalo zlatý poklad ako základ hodnoty krytia meny.
Naša časť Čsl. Zlatého pokladu získaná po dobu 20
rokov spoločného štátu sa stratila. Vtedy sa hovorilo,
že odišla v batožine rezignovaného prezidenta Beneša
do Londýna. Ani veľká časť už nášho Slovenského
pokladu sa nám dosiaľ z Prahy nevrátila.

Mal som síce iba 10 – 11 rokov, ale čítal som vtedy
všetky noviny, ktoré sa mi dostali do rúk. Zaujímalo
ma všetko nové a v tých časoch bolo nového a zaujímavého dosť. Čítať nás naučili také noviny, ktoré
vychádzali pre žiakov základných škôl. Myslím, že sa
volali – Mladý život. Ja som však čítal aj denníky pre
dospelých. Pamätám sa na jeden z prvých článkov,
ktorý vyšiel po vzniku samostatného štátu, v ktorom
Dr. Tiso, vtedy ešte ako predseda vlády, vyzýval
občanov slovami: „Máme svoj vlastný samostatný
štát, zabudnime na všetky stranícke nedorozumenia,
vyhrňme si rukávy a poctivo a hrdo pracujem na
zveľaďovaní nášho hospodárstva. Uvidíte, že sa pozitívne výsledky dostavia v prospech každého.“
Ľudia to, zdá sa, že v prevažnej miere pochopili
a dobré výsledky sa dostavili.
Musím spomenúť ešte jedno heslo, v ktorého
duchu panovalo vtedy myslenie: „Nič pre seba,
všetko pre národ!“
V tom čase, hneď v prvých dňoch samostatného
štátu, ke´d po odchode českých dôstojníkov boli ešte
v Bratislave kasárne prázdne, nás napadli nenásytní
susedia Maďari. Viedenská arbitráž im nestačila. Zo
čo som videl následne ma však napĺňalo hrdosťou.
Keďže armáda vtedy nebola ešte riadne organizovaná, začali sa sami muži regrutovať ako dobrovoľníci HG, ktorí so zbraňou v rukách na vojenských
nákladných autách vo veľkých počtoch uháňali na
Slovensko – maďarskú hranicu.
Stáli sme spolu s dospelými na Miletičovej
a mávali sme našim obrancom, ktorí smerovali na
Prievoz. Okolostojaci ľudia prežívali toto dianie
s plnou vážnosťou a spoluúčasťou. Ich a teda i môj
obdiv patril našim dobrovoľníkom. Odvtedy bola
HG už ozbrojenou inštitúciou a patrila k štátnym
ozbrojeným zložkám ako vojsko.
Armáda sa v krátkom čase skonsolidovala a prevzala hlavnú úlohu obrany slovenského výsostného
územia. Po maďarskom bombardovaní Spišskej Novej vsi sa do obranných aktivít zapojilo aj slovenské
armádne letectvo.
Naši učitelia chodili vtedy sviatočne oblečení,
v slovenských národných farbách vyšívaných košeliach, ktoré sa stali akýmsi módnym oblečením.
Všade panovala očividne sviatočná nálada. Hoci sa
v tom čase v Európe akosi zmrákalo, u nás panovala
radosť zo slobody, každý to cítil a veril v priaznivú
perspektívu. Máme svoj štát. Nemáme sa preto na
koho a čo spoliehať, ale ani sa vyhovárať. Ako budeme pracovať, tak sa budeme mať. Ďakujeme Pánu
Bohu, že máme na čele tých najlepších našich ľudí,
ktorí si zaslúžia našu úctu a dôveru.
V zložitých podmienkach medzinárodnej politickej situácie urobili pre svoj národ maximum
z možného.
Naši učitelia nás vychovávali v láske k Bohu,
vlasti a národu. Toto bolo smerovanie., ktoré sa nám
od nich dostalo.

Blahoželáme

MOMS vo Varíne srdečne blahoželá
svojmu členovi pánovi Emilovi Akantisovi k 80.narodeninám a do ďalších
rokov mu praje všetko dobré.
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Veľká
Najvýznamnejší
kresťanský sviatok
Radujte sa ó kresťania, v srdciach Vašich plesajte!
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ, aleluja spievajte.
Názov „Veľká noc“ pochádza z čias židovského otroctva v starovekom Egypte a ide o symboliku
prechodu z otroctva do slobody. Táto sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života
v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Vo Veľkom týždni slávime tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho
života.
Veľký týždeň sa každoročne začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa
spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení.
Na Zelený štvrtok večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie,
ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána, Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou
a uzatvára sa Nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania.
Obrady Veľkého týždňa, ktorých začiatky siahajú do 4. storočia, prešli v nasledujúcich storočiach
mnohými zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám
v r. 1951 a 1969.

Radujte sa ó kresťania, v srdciach Vašich plesajte!
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ, aleluja spievajte.

Na Veľký piatok sa štepia ovocné stromy.

Ak je na Čiernu nedeľu daždivo,
bude v sypárňach prázdno a clivo.

Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.

Keď je Zelený štvrtok biely, tak je leto teplé.
Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva mnoho hríbov.

Keď je Veľká noc mokrá,
všetky nedele do Ducha budú také.

Veľký piatok daždivý znamená rok žíznivý.

Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.

Keď prší v noci na Bielu sobotu, bude málo čerešní.

Aj počas tohtoročného Veľkonočného trojdnia budú namiesto
zvonov znieť rapkáče.

K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody
spokojnosti a pohody.
Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní
pokojom a dôverou.
Koláč, šunka nech Ti chutí,
vínko nech hlávku nepomúti,
veď len raz za dlhý rok
tu máme tú prekrásnu Veľkú Noc.

Foto z roku 1971
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noc
Veľkonočné symboly
Baránok

Bol rozšírený medzi pastiermi v Stredomorí už
v predkresťanskej tradícii. V izraelskom národe
baránok symbolizoval Izraelitu ako člena vyvoleného Božieho ľudu. Jahve bol takisto označovaný
za pastiera, ktorý berie svoje ovce do náručia. V kresťanstve sa tento
symbol stal symbolom pre Krista – Božieho Baránka (Agnus Dei),
víťaza nad zlom, hriechom a smrťou. Podobným symbolom Veľkonočného obdobia je socha zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.

Oheň

Oheň, požehnaný na Bielu sobotu, znamená víťazstvo, ktoré Kristus priniesol na svet svojím zmŕtvychvstaním. Od tohto požehnaného ohňa sa zapáli
veľkonočná svieca – paškál (symbol Krista), ktorá
sa potom v slávnostnom sprievode za opakovaného
zvolania „Kristus, svetlo sveta“ vnesie do neosvetleného chrámu. Od
paškálu sa zapaľujú ďalšie sviece v kostole a nakoniec sa celý kostol
prežiari svetlom. Tým si pripomíname, akým zásadným obratom je
Kristovo vzkriesenie – je to ako noc, ktorá sa mení na deň. Biela farba
veľkonočnej sviece symbolizuje nádej a večný život. Paškál sa zapaľuje
počas 50-dňového Veľkonočného obdobia do sviatku Turíc a takisto pri
krstoch (zapaľujú sa od nej krstné sviece) a pri pohreboch.

Veľkonočná svieca

Na veľkonočnej svieci je vytvorený z vosku kríž.
Tento pripomína smrť a vzkriesenie Ježišovo. Na
štyroch rohoch kríža sú čísla roku, v ktorom sa slávi
Veľká Noc. Na vrchu a dole na kríži sú písmená Alfa
a Omega - prvé a posledné z gréckej abecedy, znamená to: Kristus je začiatok a koniec všetkých čias.
Na konci kríža sú štyri červené klince. Upozorňujú na rany na rukách
a nohách Ježišových. Piaty klinec pripomína ranu na Ježišovom srdci.
Celá veľkonočná svieca je symbolom vzkrieseného Pána.

Kríž

Symbol kríža (v kresťanstve znamenia víťazstva) je
prastarý. Používali ho už starí Egypťania, Číňania a
Kréťania ako znamenia orientácie medzi nebom a zemou, symbol večnosti, resp. ako prepojenie božského
a ľudského sveta. V antike sa stal kríž symbolom potupenia, na krížoch zomierali tí, ktorými sa všeobecne
pohŕdalo. Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním sa
stal kríž symbolom spásy pre všetkých. V dejinách
nadobudol rôzne tvary: T, X (podľa spôsobu ukrižovania sv. Ondreja),
grécky, klasický, latinský kríž a pod.

Vajce

Veľkonočné vajce pravdepodobne súvisí s pôstom, keď sa na
kresťanskom Východe v pôstnom období nemohli konzumovať
vajcia. Vajce bolo u Židov i jarnou obetou v jeruzalemskom chráme.

Obsahuje zárodok života, a preto bolo odpradávna symbolom plodnosti, sily, novosti, úrodnosti i
vzkriesenia. Vajce je akoby zamknutý hrob, vnútri
ktorého sa ukrýva nový život. Keďže Veľká noc je
sviatkom nového života, ktorý priniesol Kristus,
aj veľkonočné vajce symbolizuje znovuzrodenie,
životodarnú silu, nový život, ktorý nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním priniesol Boží Syn.

Korbáč

Tento na Slovensku dôverne známy
symbol Veľkej noci má tiež pôvod v
starých pohanských zvykoch. Bitie a
šľahanie prútmi patrí k dávnym magickým praktikám. Má priniesť zdravie,
plodnosť, šťastie a odohnať zlých duchov. Jarné šľahanie má pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista pred ukrižovaním. Aby prúty
viac „štípali“ namáčali ich do vody. Hovorilo sa: „Čím väčší šibák,
tým väčšia česť.“ O jeho kvalite nerozhodovala iba dĺžka, ale najmä
počet pramienkov. Plietli sa osmoráky, devätoráky, dvanástoráky,
šestnásťstoráky, niekde dokonca až dvadsaťštvoráky. Polievanie
vodou sa odmeňovalo kraslicami. Spoločným základom všetkých
jarných obyčajov bolo úsilie všemožným spôsobom zabezpečiť dobrú
úrodu. Na to slúžili aj rôzne zvyky na ochranu rastúcej úrody nesúce
i spomínané kultovo - magické prvky ako obdarúvanie kraslicami,
pečivom alebo šľahanie zelenými ratolesťami.

Bahniatka

Týždeň pred Veľkou nocou - Kvetná nedeľa - pripomína deň palmových ratolestí, kedy ľudia nimi
vítali Pána pri jeho vstupe do Jeruzalema (hlavného mesta Izraela) a takto mu vystieľali cestu.
Palmové listy boli symbolom Kristovho víťazstva
nad hriechom a smrťou. U nás ich nahradili bahniatka, rozkvitnuté ratolesti vŕby či rakyty, ktoré
tiež signalizujú prebúdzajúci sa život na začiatku jari. Bahniatka sú
symbolom života a pripomínajú aj to, že tak ako sa ich kvet udrží po
celý rok, tak aj náš život má charakterizovať stabilita a jednotnosť.
Ratolesti bahniatok posvätené na Kvetnú nedeľu sa považujú za
ochranný štít pred zlom, chorobami a inými neduhmi.

ZAJAC

Zajaca nájdeme už v staroveku zaradeného medzi stvorenia „maličké na zemi, ale múdrejšie
nad mudrcov“. Symbolizoval skromných, chudobných, ale múdrych ľudí. Znamenal šťastie,
ale i krátkosť života (nákresy na náhrobkoch).
V kresťanstve sa najskôr zobrazoval biely zajac
pri nohách Panny Márie, čo symbolizovalo víťazstvo čistoty, novej
čistej sily, ktorá v prírode prúdi práve v tomto jarnom období. V Byzancii bol zajac symbolom božstva. Zároveň sa považuje za symbol
kresťanskej bdelosti.
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Prebúdzanie jari
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne už po druhý krát
pripravil výstavu s jarnou a veľkonočnou tematikou pod názvom
- Prebúdzanie jari.
Návštevníci mohli vidieť rôzne techniky zdobenia kraslíc, výrobu dekorácií z rôznych materiálov, aranžovanie jarných kvetov, pletenie korbáčov...
a tiež si to sami pod dohľadom skúsených lektorov mohli vyskúšať.
Svoje umenie predvádzali dámy: pani Marta Cabadajová, pani Petra
Zaparaníková, pani Elena Zázrivcová, pani Otília Kadášiová, pani Miriam
Vargicová, pani Ingrid Trizuljaková a pán Marián Zaparaník.
Všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili tu mohli nájsť inšpiráciu pri vytváraní vlastných aranžmánov.
Bolo naozaj čo obdivovať.

Jarné privítanie

Jarné slnce

Zajko beží cez lesy,
volá: Moja milá,
kdeže si?
Schovávam sa pod kríčkom,
v domčeku našom maličkom.
Chránim naše detičky,
pred pazúrmi líštičky.

Jar k nám prišla z ďaleka,
slnce svieti z vysoka.
Poďte, deti, poďte von,
zvonček cinká bim-bam-bom.
Jar sa blíži v plnej kráse,
kvietky rastú v tomto čase.
Slnko svieti na lúky,
deti idú po kvety.

Srnka beží po lúke,
zajko za ňou dupoce.
Slnko sa len tíško smeje,
a vetrík, ten nežne veje.
Slniečko nám stále máva,
pripomína krásneho páva.
Aj húsky už gagotajú,
slnko pekne privítajú.
Kačičky sa pridajú tiež:
Slniečko, aj nás pohladiť smieš.
Kuriatko tiež tíško piští:
Jar prichádza v krásnom plášti.
Evka Halúsková, Nikolka Cvachová
3.B

Jar
Keď slniečko zasvieti,
zima už preč odletí.
To slniečko žiarivé,
veľa svieti, pekné je.
Po zime k nám prišlo,
veľa zábavy nám prinieslo.
Izabelka Cvachová,
Veronika Kubičková 3. B

Dominika Evelyn Hlubinová,
Majka Poljaková 3. B

Jar
Keď zasvieti slniečko,
jar k nám príde tichučko.
Už letí, už letí,
radujú sa deti.
Slnko pekne hreje,
na deti sa smeje.
Peter Digaňa 3. B

Varínčan
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Škola informuje
Fašiangový karneval 1.-4. ročníkov
Fašiangy sú už oddávna symbolom veselosti, radosti a hodovania. Zábava nechýbala ani na našej
škole.
Dňa 19. februára, sa uskutočnil detský fašiangový karneval.
Možno povedať, že škola už niekoľko týždňov žila prípravami na túto udalosť, počnúc výrobou masiek v jednotlivých ročníkoch, v ŠKD a končiac pestrofarebnou fašiangovou výzdobou telocvične.
Každé dieťa vie, že karneval je jedinečnou príležitosťou, ako sa aspoň na chvíľu stať niečím, o čom
tajne sníva. A tak sa naše dievčatá premenili na princezničky, čarovné víly a ježibaby, chlapci na
udatných rytierov, indiánov, bojovníkov či zástupcov zvieracej ríše.
Po úvodnom programe žiakov 1. triedy s názvom „ Fašiangy „ nasledovala promenáda masiek jednotlivých tried. Celým priestorom sa ozýval veselý spev a šťastný smiech detí.
Keďže všetky masky boli úžasné a niečím výnimočné, rozhodli sme sa odmeniť sladkosťami všetkých
zúčastnených.
Na záver nechýbala obľúbená discotéka,
ktorú otvorili svojím tanečným vystúpením
žiačky
4. A triedy. Všetci si mohli s chuťou zatancovať i so svojimi učiteľkami.
Mnohým sa veľmi ťažko odchádzalo z tanečného parketu.
Spoločne sme skonštatovali, že to bolo veľmi
príjemné stretnutie a už teraz sa tešíme na
budúci karneval v našej škole.
Mgr. Monika Staňová

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Ó, verš je viac ako
lupienok z jazmínu.
Je ťažší tým, čím je
a prečo musel na svet.

M. Rúfus

Dňa 18.2.2009 sa v našej škole stretli všetci, ktorých spája láska k umeleckému prednesu poézie
a prózy. Uskutočnilo sa školské kolo súťaže
Hviezdoslavovho Kubína. Zapojili sa do nej žiaci
druhého až deviateho ročníka.
Začali sme spoločným otvorením, potom sme sa
rozdelili do troch kategórií a už sa striedala poézia s prózou. Ocitli sme sa v kráľovstve detských
hrdinov, rozprávok, vo svete tínedžerov a ich
problémov. Popoludnie patrilo umeleckému
slovu. A ako sa skončilo? Najlepší postupujú do
okresného kola.
V prvej kategórii získala 1.miesto Petra Halušková 4.B – próza, v poézii porota prvé miesto
neudelila.
V druhej kategórii sa na prvom mieste umiestnila Lenka Rišová 5.A – poézia a Janka Šepešová
5.A – próza.
V tretej kategórii obsadila 1.miesto Eva Pavlíková 8.B – poézia a Marek Peknuša 8.B – próza.
Všetkým recitujúcim bude toto príjemne prežité
popoludnie pripomínať diplom. Víťazom pekná
kniha spríjemní voľný čas.

Mesiace v roku
Rok má dvanásť mesiacov,
spolu tvorí dvanásť slov.
V januári, februári –
to je zimné obdobie.
Mama stále perie, varí.
Veď nám šaty zoderie!
Orechy si starká melie,
orechovník nám z nich spraví.
Marec, apríl a nakoniec máj –
to je jarný raj.
Jún, júl a slnečný august.
Leto kričí na detičky:
„Do bazéna vodu napusť
a hneď skákaj do vodičky!“
September už z diaľky volá:
„Leto končí, tašku ber!“
Začala sa práve škola,
teplý kabát treba, ver.
Október a november sú
plné týždňov úrody.
December zas sviatky lásky,
pokoja a pohody.
Radka Jedličáková, Natálka Porubčanská 3. A

Medailové umiestnenie
putovalo do Varína

Recitačná súťaž Šaliansky Maťko vznikla pred 16-timi rokmi na počas velikána detskej literatúry
Jozefa Cígera Hronského.
Vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností v recitácii slovenských povestí. Hlavným
organizátorom súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej v Šali a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva SR, Národným
osvetovým centrom, mestom Šaľa a Krajskými školskými úradmi v SR.
JANKA ŠEPEŠOVÁ, žiačka V.A triedy z našej Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku
Varín dňa 03.02.2009 zvíťazila v krajskom kole tejto recitačnej súťaže v II. kategórii a postúpila do
celonárodného kola, ktoré sa uskutočnilo 27.02.2009 v Šali. Reprezentovala Žilinský kraj, ale aj našu
školu.
Súťaž slávnostne otvoril prezident SR Ivan Gašparovič. V príhovore vyzdvihol prácu organizátorov,
matičiarov, pedagógov a všetkých, ktorí sa podieľajú na organizácii podujatia: „To, čo robíte je vzácnosť. Robíte to, čo momentálne veľmi potrebujeme. Pripomínate to, čo nám veľmi chýba – našu históriu. Prostredníctvom
slovenských povestí si ctíte múdrosť obyčajného človeka.“ Vo
svojom príhovore ďalej vyzval všetkých prítomných, hlavne
pedagógov, aby deti viedli k úcte k národnej hrdosti, pretože
ako povedal: „Sme mladý štát ale starý národ, ktorý dnes už
vo svete niečo znamená. Sedíme za jedným stolom s ostatnými
národmi a štátmi sveta ako rovnocenní partneri.“
Janka Šepešová bola v súťaži úspešná a získala 3. miesto vo
svojej kategórii. Do celonárodného kola postúpila zaslúžene
a potvrdila správnosť výberu poroty z krajského kola. Presvedčila svojím talentom a krásnym vzťahom k slovenčine
a k slovenskej literatúre.
Veríme, že tento krásny úspech nebol jej posledný. Srdečne jej
blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov .
PK SJL ZŠ s MŠ Ondreja Štefku
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NÁVŠTEVA Z INDIE

„Zdravá strava - silu dáva“

Hoci je piatok trinásteho všeobecne považovaný
za symbol nešťastného dňa, pre ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne to rozhodne neplatilo. Aj
napriek tomuto dátumu sa naši žiaci v piatok
trinásteho februára tešili z neobvyklej návštevy.
Z Indie k nám zavítali dvaja mladí muži – Johny
George Ambattu a Martin Lonappan Madassery
- seminaristi Spoločnosti Božieho Slova.
Vďaka nim mali naši školáci možnosť dozvedieť
sa nové zaujímavé informácie o Indii. Také,
o ktorých doposiaľ ani netušili. V rámci vyučovania anglického jazyka, pod vedením svojej
učiteľky Mgr. Martiny Romančíkovej, sa na toto
stretnutie zodpovedne pripravili. Využili jedinečnú príležitosť, môcť počas celého stretnutia
komunikovať s našimi hosťami v anglickom
jazyku. Až na záver žiaci s úžasom zistili, že
pravdepodobne prvýkrát stretli živých Indov,
ktorí sa za necelé štyri roky pobytu u nás na Slovensku naučili hovoriť plynulou slovenčinou.
Celý deň v škole sa niesol v znamení indickej
exotiky a dobrej nálady.
A kto sú vlastne títo seminaristi Spoločnosti
Božieho Slova?
Mladí rehoľníci už štvrtý rok študujú v Bratislave v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena.
Študujú teológiu a zároveň sa oboznamujú s
rôznymi formami apoštolátu – angažovaním
sa napr. v práci s mládežou, s vysokoškolákmi,
s väzňami, s ľuďmi na okraji spoločnosti, vo
farskej katechéze, v médiách a podobne. Cieľom
výchovy v tejto komunite sú večné sľuby, prijatie
misijného určenia a pre kandidátov kňazstva
prijatie kňazskej vysviacky.
Martina s Johnom čakajú na Slovensku ešte dva
roky štúdia.
Dúfame, že ich v blízkej budúcnosti vo varínskej
škole opäť uvidíme a naši žiaci budú mať znova
možnosť dozvedieť sa nové zaujímavé informácie z ich života a precvičiť si svoju angličtinu.

Vo štvrtok 19. februára sa stretli priaznivci zdravej výživy na kvíze O správnej výžive.
Školského kola tejto súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá 7.- 9. ročníka. Overili si, aké sú ich vedomosti o správnom stravovaní, potravinách a ich vplyve na naše zdravie. Všetko, čo jeme, ovplyvňuje aj
funkciu nášho organizmu. Každá časť tela potrebuje iné živiny. Vitamíny, minerály a čistiace elementy
posilňujú našu obranyschopnosť. Vďaka výžive môžeme byť krásni a inteligentní.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci 5. ročníka svojimi výtvarnými prácami. Z ich výkresov sa na
žiakov usmievala chutná zelenina, sladké ovocie, celozrnné pečivo a mliečne výrobky.
A ako skončili naši súťažiaci?
1. miesto získalo družstvo 7.A 2. miesto 7.B,
3. miesto 9.B.
Žiakov pripravila a kvíz zorganizovala Mgr. Tavačová. Odmenou pre všetkých zúčastnených bolo
ovocie, na ktorom si s chuťou zamaškrtili.

Mgr. Martina Romančíková

Školáci opäť
v škôlke

V čase fašiangových zábav si žiaci I.B a 3.B ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne povedali, že aj
ich kamarátov škôlkarov treba potešiť. A tak si
s pani učiteľkou Mgr. Synákovou pripravili pre
nich divadielko – Koza odratá a jež. Vystúpili aj
s pásmom piesní a tancov o fašiangoch.

V druhej časti spoločného predpoludnia sa
pridali k zábave aj prváci z I.A. Kamarátom
sa pochválili, čo všetko sa už v škole naučili.
Zaspievali, zarecitovali o zvieratkách a pri básničkách aj zacvičili. Pri vystúpení škôlkari trénovali pozornosť, potom odpovedali na hádanky:
koľko zvierat vystupovalo v piesňach a básňach?
Potom zvieratká vymenovali. Škôlkari obstáli
a na všetky hádanky odpovedali správne! Aj
žiaci MŠ sa pochválili ako vedia spievať, za čo
ich školáci odmenili potleskom.
V tretia časť bola veľkou odmenou pre prvákov, keď sa zahrali spolu so škôlkarmi a ich
hračkami.
Pri rozlúčke boli všetky deti spokojné, škôlkari
sa tešia do školy a príjemne sa cítili aj prváci.
Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.

Snežienka
Biela hlávka
a zelená stonka
raduje sa snežienka:
„Vraj už prišla jar!“
Deti bežia na lúky,
natrhať si snežienky.
Pre mamičku, pre ocinka,
teší sa z nich malá Lenka.
Natálka Porubčanská, Radka Jedličáková 3. A

Za tajomstvami
mokradí
19. februára 2009 sme navštívili Školu ochrany
prírody vo Varíne. Každý z nás sa už dopredu
tešil na milé pani učiteľky, ktoré nás vždy
vedia naučiť veľmi zaujímavé veci o prírode.
Zažili sme v ten deň veľa zábavy. Pracovali sme
v kolektíve, hrali sme sa rôzne hry. Najviac nás
zaujala výstava, ktorá bola veľmi podnetná.
Pani učiteľky Mgr. Lovritšová a Mgr. Balciarová
rozprávali tak zaujímavo a pútavo, že sa nám
ani nechcelo odísť. Bola to pre nás všetkých
príjemná zmena, zažili sme inú formu učenia,
na akú sme boli zvyknutí a všetok čas sme
venovali prírode.
Stretnutie bolo zamerané na mokrade. Na dvoch
hodinách sme sa oboznámili so živočíchmi,
ktoré žijú na okrajoch mokradí. Mokrade majú
pre človeka veľký význam, a preto ich musíme
udržiavať v poriadku a v čistote.
Obe panie, s ktorými sme strávili deň, sú nadšené ochranárky prírody. Zaujímajú sa o ňu už od
detstva. Vedia o tajomstvách a záhadách tohto
magického sveta veľmi veľa.
Chceme im touto cestou za nás všetkých – žiakov
5.A a 5.B triedy a pani učiteľku Mgr. Tavačovú
srdečne poďakovať za čas prežitý s nimi. Ďakujeme za nové informácie a príjemný deň. Vďaka
stretnutiu vieme, aké úžasné tajomstvá ukrývajú
mokrade.

Štvrtok to bol super deň.
Neboli sme v triede len.
Boli sme aj v inej škole,
kde sa učí o prírode.
Mokradiam musíme pomocnú ruku dať!
My ich veru zachránime,
Pitnú vodu ubránime!
Páčilo sa nám tam veľmi.
Zakývame medzi dvermi
škole, kde sa učíme
o zvieratkách, prírode.
Lenka Rišová, Janka Špešová,
Mária Rafajdusová, 5.A

Varínčan
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Aktivity CVČ
Jarné prázdniny
Počas jarných prázdnin v piatok 6. marca 2009 sa v kynologickom krúžku uskutočnil už po druhýkrát DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
O 10.00 hod. sme otvorili brány chovateľskej stanice Pod Vajánkom, ktorá
je charakteristická chovom aljašských malamutov. Návštevníci si mohli
pozrieť priestory chovateľskej stanice ako aj potrebné vybavenie, deti sa
mohli zúčastniť rôznych pripravených súťaží, či už so psíkmi a šteniatkami

Nezamestnaný
Fikcia?
Bývame so ženou na materskej a malým
dieťaťom v menšom okresnom meste 120 km
od Bratislavy v zdedenom rodinnom dome.
Ešte nedávno som pracoval ako systémový
analytik u miestneho výrobcu telekomunikačného softwaru. Zarábal som na náš región
slušné peniaze. Žena dostávala materskú
a celkom dobre a spokojne sme si žili.
Zarábal som 25 000 Sk čistého, žena mala
materskú 4 780 Sk a za takmer 30 000 sme
celkom slušne žili.
Zhodou rôznych okolností môj zamestnávateľ skrachoval. Nepríjemné... Slušnú prácu
u nás nezoženiem, a tak som sa rozhodol
hľadať v Bratislave.
Našiel som si prácu hneď. Som profesionál v odbore, plat je slušný – 38 tisíc. Na
denné dochádzanie to však nie je, takže si
musím prenajať byt a domov chodiť iba na
víkendy a jedenkrát v priebehu týždňa, keď
je treba žene pomôcť, a tiež, aby nebola stále
s dieťaťom sama. Samozrejme niečo stojí
stravovanie v Bratislave. Máme síce stravné
lístky a žena ma tiež nabalí, ale aj tak sa občas
nevyhnem nejakej reštaurácii.
Ale práca ma baví, mám dobré výsledky,
firma je so mnou veľmi spokojná a darí sa
nám. Pracujem v Bratislave už mesiac a pol
a dostal som prvú výplatu - 26 600 korún na
dlaň. Z toho okamžite vyplatím 10 000 korún

alebo bez nich. V hlavných súťažiach sa na popredných miestach umiestnili
členovia záujmového útvaru kynológia. Vo svojich kategóriách dominovali
Maťko Androvič, Lenka Kabatiarová a Emka Gecelovská. Tieto deti boli
odmenené vecnými cenami. Ku koncu dňa otvorených dverí sme ešte dali
odborné rady našim návštevníkom, vystavili sme výtvarné práce detí
a rozlúčili sa s víziou ďalšieho takto zmysluplne využitého prázdninového
dňa.
Róbert Androvič, lektor z.ú. kynológia

za prenájom garsónky v centre mesta. Ešte za
vodu, plyn, internet (teda výpalné T-Comu)
2000. Na súkromných cestách najazdím
domov a späť cca 2 000 km, čo je iba na
benzíne takmer 5 000 korún. Za rôzne ďalšie
bratislavské poplatky, ktoré by som doma
nemal, dám asi tisícku. Rátam, rátam...som
blázon, aby som tu makal celý týždeň bez
rodiny za 8 600 Sk?
Moja žena berie materskú 4 780 Sk, náš
spoločný príjem je teda 13 380 korún. Ako
z toho vyžiť? Naša životná úroveň upadá.
Dávam výpoveď, odchádzam domov a prihlasujem sa na Úrad práce. Moja odmena činí
10 800 korún za celodenné hranie s dcérou.
Pretože sa večer nudím, skladám známym
počítače. Urobím tak jeden za týždeň, na
každom zarobím asi 2 000 korún, teda 8
000 mesačne na ruku. Uvažoval som, že si
zriadim živnostenský list a začnem sa tým
živiť.
Tak som zašiel na úrad. Pani mi vysvetlila,
že musím platiť minimálne zálohy na sociálne a zdravotné poistenie, dohromady asi 3
000 za mesiac. Minimálna daň mi odhryzne
minimálne 840 korún mesačne. Rátam,
rátam ...Z mojich vyrobených 8 000 mi teda
zostane 4 160. Polovica? Pani, nechajte si
ten formulár... Podnikám ďalej načierno,
neplatím nič, zdravotné za mňa platí štát a
sociálne poistenie nikto. Aj tak je to nanič.
Dostávam 10 800 od Úradu práce, 8 000 za
služby priateľom, manželka 3 630, takže náš
celkový príjem do rodiny je 22 430. Naša

životná úroveň sa rapídne zdvihla ,v lete
si konečne dovolíme dovolenku pri mori a
v zime lyžovanie v Alpách. Minulý mesiac
sme si vybavili sociálny príplatok na bývanie a na dopravu MHD. Dcéra má atopický
ekzém a manželka ju musí voziť k lekárovi.
To robí 3 000 mesačne. Zarábame už 25 430
čistého a kúpili sme si peknú Fabiu na leasing. A dobrá pani na úrade sľúbila, že nám
príplatok doplatí za rok späť. Potrebujem
nové lyže a manželka si vyhliadla kožuch.
Tešíme sa, až manželke zvýšia materskú .
To by sme potom mali druhé dieťa a kúpili
nové, lepšie, zahraničné auto. Leasing z tých
peňazí ľahko utiahneme.
Raz za pol roka sa nechám na chvíľu zamestnať a potom, hurá, znova na ÚP. No,
nejako ten mesiac vždy prežijem.....to viete,
už som si zvykol na svoj denný režim: O 10.
ráno žena zájde do pekárne po čerstvé rožky,
cestou mi kúpi noviny /samé potešiteľné
správy/, potom sa chvíľu hrám s dcérou a
vyrazíme niekam na výlet - podľa počasia do prírody, na kúpalisko, na bežky, do akvaparku. Len ma občas prepadne clivota a tiež
ma trochu mrzí, že moje dve vysoké školy,
inteligencia i schopnosti nie sú využité.
Nemalo by to mrzieť i tú pani na Úrade?
Ale rýchlo ma to prejde. Veď sa máme tak
dobre a ja som nevďačný! Keď sa vrátime z
výletu, stretnem občas kolegov z bývalej práce a pozvem ich na pivo. Sú stále nespokojní.
Nechápem to. Makajú a stále im nestačia
peniaze. A pritom je to také jednoduché...

14

Varínčan

Pikošky z Pod Jedľoviny IX
V minulosti boli zimy mrazivé a bohaté na sneh, ktorého
bol dostatok nielen na horách, ale i v dolinách.

Písal sa rok 1962. Zima tuhá ako remeň, 20 – 25 stupňové mrazy.
V školách boli vždy v prvý februárový týždeň polročné prázdniny.
Nastal deň „D“ – nedeľa a naša partia sa rozhodla stráviť prázdniny na lyžiach v známom vysokohorskom stredisku na Strážskej holi
v športhoteli „Šopa“.
Po dobrom obede, presne o 12-tej hodine, sme sa stretli na Kamencoch pri Varnajovci. Boli sme len traja, pretože zvyšok partie mal ešte
nejaké povinnosti a za nami mal doraziť v pondelok. Teda na cestu
sme a vybrali v tomto zložení: Rudo Horecký, Jojo Trgiňa a ja – Šaňo
Panáček. Nabalení ako Burčíkove mule – strava na týždeň, náhradné
oblečenie, lyžiarky a lyže. Varínsky most sme prechádzali v čase, keď
išli ľudia z kostola. Cesta cez Mačací zámok, Vajánok a Bôry prebehla
hladko, ale keď sme prišli na Krasňanské lúky a sneh nám siahal do pol
pása sa cesta pre nás stala utrpením. Brodili sme sa, striedali vo vedení,
ale kým sme dorazili ku starej horárni v Kúre bolo už sedem hodín večer. Vysilení sme poprosili drevorubačov ubytovaných v tejto horárni
o trochu teplého času. Za jedlom sme načreli do vlastných zásob.
Po oddychu sme pokračovali v ceste. Hore Kúrskou dolinou sa išlo
fajn. Drevorubači zvážali drevo zo Žaruchy, a tak tento úsek cesty bol
prehrnutý. Horšie bolo keď sme dorazili do Kukurišovej. Tu nám sneh
siahal až pod nos a výstup bol hrozný a žalostný. Nevzdávali sme sa
a so snehovým živlom sme bojovali zo všetkých síl. Noha zapadnutá
hlboko v snehu, ťažko ju vytiahnuť, zapadne druhá a toto sa opakovalo donekonečna. Každých pár metrov sme sa na čele striedali a neskôr
sme si chodník robili tak, že
prvý sa hodil do snehu, vstal,
spravil štyri kroky a toto sa
opakovalo. Na Elekovu lúku
sme sa doplazili o 22. hodine.
Po krátkom odpočinku a porade čo ďalej sme sa rozhodli,
že všetko okrem najnutnejšieho necháme do rána v senníku a my pokračujeme ďalej.
Tak sme nezobrali nič okrem
troch fľašiek vína / to bolo
to najnutnejšie/ a blížili sa
k lúke. Lenže skutočné utrpenie začalo až tam. Snehu
bolo vyše hlavy a my sme

sa na chatu doslova iba doplazili. Na smrť unavení, hladní, zvnútra
prepotení, zvonku omrznutí, ale nesmierne šťastní, že sme konečne na
mieste. Bola jedna hodina v noci. Lenže to ešte nebolo všetko. Zámky
na dverách boli zamrznuté. Keď sme sa chceli dostať dnu museli sme
ich odmraziť. Na chate bolo pravidlom - § 13,5 každý koľko dreva
spáli, toľko musí nachystať a nechať vyschnúť, aby ten čo príde po
ňom nemal problém s kúrením. V peci bolo všetko pripravené a my
sme sa pustili do kúrenia. Papier však iba tlel a dym sa šíril po chate.
Keď sa toto viackrát opakovalo, vedeli sme že túto noc kúriť nebudeme. Skonzumovali sme to čo sme vyniesli ako najnutnejšie, všetci traja
zaľahli do jednej postele, zabalili sa do všetkých diek, ktoré v chate
boli a tvrdo zaspali. Zobudili sme sa ráno okolo siedmej a pod nosom
aj na vlasoch sme mali srieň.
Rudo s Jojom šli po batohy a lyže a ja som sa vyštveral na strechu .
Hneď mi bolo jasné, prečo sme v noci nemohli zakúriť. Spod snehovej
periny netrčal ani komín. Sneh som zhádzal, zakúril, sneh roztopil
na vodu a uvaril čaj. Keď sa vrátili chalani s proviantom urobili sme
si kráľovské raňajky a bolo nám fajn. Všetky premočené veci sme si
vysušili a popoludní sme sa vydali na lyže.
Tu nás čakala ďalšia šichta. Svah bolo treba upraviť a to sme robili
až do večera. Už sa zmrákalo, keď sme zbadali prichádzať druhú časť
našej partie – Juraja Cvacha, Edka Halušku /Budík/, Paľa Ondruša
/Šmutný/ a Jana Trgiňu /Vajco/. Prisúdili sme im pomenovanie
„umierajúci turisti“, pretože cestu na chatu už mali vyšliapanú a aj
tak im to trvalo celý deň.
Po výdatnej večeri „umierajúci turisti“ zaľahli a zaspali spánkom
spravodlivých. Naša trojica hrala karty a poker do neskorých nočných
hodín. Hru nám spríjemňovala „príjemná hudba“ – chrápanie našich
spoločníkov.
Ráno po raňajkách sme išli lyžovať, no najskôr sme si znova museli
upraviť trať. K našej trojici sa pridal iba Budík, ostatní spali ďalej.
Z tejto letargie sa prebrali až v sobotu keď sme sa balili domov. Vtedy
si uvedomili, že lyže brali zbytočne.
Naša štvorica však lyžovala každý deň dopoludnia, aj popoludní
a keďže bolo krásne počasie, lyžovali sme aj pri mesiačiku.
Bol to veľmi vydarený týždeň a my sme si z hôr odniesli kopec
nových zážitkov.
Chatu sme riadne „vyšurovali“, pobrali si svoje veci a vydali sa na
cestu domov. V pondelok začínala škola. Dúfali sme, že ju cez prázdniny zožrali psi. My sme ju totiž pred prázdninami natreli slaninou.
Alexander Panáček

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Daniel Silva
Dominilk Dán
Michael Connely
Richard Heller
Jana Chmelová

-

Tajný agent
Knieža smrť
Posledný kojot
Trinásty apoštol
Láska, hriechy a nádeje

Streda 1. apríl
Popoludnie s rozprávkou

Od stredy 1.apríla bude v knižnici každú stredu popoludní
program pre deti, s rozprávkami, rozprávkovými postavami, spisovateľmi a ilustrátormi kníh pre deti.
16.00 hod. v knižnici

Streda 22. apríl

Autobusový zájazd do Jablonky
cena: 5,60 €

prihlášky: MKS

Nové knihy pre deti:
Kurz tradičného ľudového umenia
Paličkovanie a frivolitkovanie
Prihlášky v MKS do 20.4.2009

Nedeľa 10. máj

16.00 hod. Námestie sv. Floriána

Deň matiek

Program venovaný všetkým mamám

J.K.Rowlingová
Jacqueline Wilsonová
Thomas Brezina
Karen Mc Combieová
Thomas Brezina

-

Rozprávky Barda Beedla
Cukrová vata
Kúzla trápnych rodičov
Dosť dobrý výletník
Klub záhad
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uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4u

Tajnička z čísla 2/2009 znela:
„To iba vyzerám staršia v tom nemožnom klobúku.“
3,30 € vyhráva pán Radoslav Androvič, Bratislava
Pomôcky:
Pardo,Lavik,el,
ora, okenit, nek
olea, rodolit, At

Zlučoval
(odb.)

Maľovať po
nemecky

Hranica (lek.)
Veľký netopier

Sumerský boh
nebies

Kam

Značka decilitra

Rieka v Brazílii

Predložka 2.
pádu

Ruská rieka
Zbytočná príťaž

Polkruhovitý
výklenok
stavby

Kovový prvok
značky Zn
Zakričal

Staršia značka
stíhačiek
Druh miešanej
priadze

Vlastnilo

♣

Opakovane
viedol
Tu máš

Dymia
Skratka valuty

Dal, pridelil

Robil

Natiahol na
nohu

Mesto v Nórsku

Predložka

Zn. pánskej
kozmetiky

Miazga po
anglicky

Túžila za niečím

Podo

Lietanie

Odoslala
Rezaním
poškodí

Mal schopnosť
poskytnúť
obživu

Súbor náradia
Odroda dranátu

Spájajú lepom

Druh zmenky
Kryt vojaka

Lekárska
komisia
2. časť
tajničky

Meno Otílie
Značka
kiloampéra

Prírodný sopečný kanál
Indický bicí
nástroj

Spadol

Kto píše balady

♣

Kurie oko

Jeden z
apoštolov

Ruský súhlas
Umelá reč

Oliva (bot.)

Draním
odstránil

3. časť
tajničky

(záver je v tajničke krížovky)

Nasávala

4. časť
tajničky

MPZ áut Peru

Mastná
tekutina

„To máte svoje zuby?“
spytuje sa dôchodkyňa dôchodcu.

1. časť
tajničky

Olympijský
výbor

Označoval
dátumom

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Holandská
objemová
miera

Chumáč včiel

Ľúbostne
(hud.)

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

Autor:
Jozef Blaho

Rodič

Ihličnatý strom

Nijaká vec

Omámil (expr.)

Onam

Mal cenu

Plúžili

Stroj na
lisovanie

Druh kukučky

Český súhlas

Budova perzského paláca

Japonský boh
zeme
Osobné
zámeno

Arabský člen

Vzácny trojklonný nerast

Vyrobená z lán

Bola horúca

Banícka
výbušnina
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