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Varínčan

Uznesenie č. 21/2009

z riadneho 21. (dvadsatieho prvého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 10.*.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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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Ruší
1.1 Uznesenie č.20/2009 v bode 1.7 zo
dňa 30.7.2009 vo veci odkúpenia
parc.č.1731/4 od Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín v cene
0,35 €/m2 pre účely výstavby zastávky autobusu v rámci žiadosti o NFP a
výzvy 4.1a Regenerácia sídiel.
Hlasovanie č.6: za/proti/zdržali sa/neprítomní
9/0/0/2
2. Schvaľuje
2.1 Program riadneho 21. (dvadsiateho
prvého) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: 8/0/0/3
2.2 Overovateľov zápisnice – Ing..Marián
Androvič, p. Karol Boka.
Hlasovanie č.2: 8/0/0/3
2.3 Pokračovanie v prácach na oprave
vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a zariaďovacích predmetov na
chate FATRANKA z rozpočtu obce
pre rok 2009.
Hlasovanie č.3: 9/0/0/2
2.4 1.zmenu rozpočtu obce pre rok 2009.
Hlasovanie č.4: 9/0/0/2
2.5 Zmenu v uznesení č.3/2006 v časti
I.Schvaľuje, bod 4. vo veci odpredaja
časti obecného pozemku C-KN parc.č.
3342/5 p.Ladislavovi Paučinovi, kde
sa pôvodná výmera predávanej časti
obecného pozemku 233 m2 mení na
základe overenia Katastrálnym úradom v Žiline na 236 m2. Schválená
cena 10,12 €/m2 (305,- Sk/m2) ostáva
nezmenená.
Hlasovanie č.5: 9/0/0/2
2.6 Odkúpenie parc.č.1731/4 od Urbárskej
obce, pozemkové spoločenstvo Varín
v cene 1,23 €/m2 pre účely výstavby
zastávky autobusu v rámci žiadosti o
NFP a výzvy 4.1a Regenerácia sídiel.
Hlasovanie č.7: 9/0/0/2
2.7 Vyradenie základného, hmotného a
nehmotného majetku ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku vo Varíne v zmysle predloženého súpisu riaditeľom školy zo dňa
17.6.2009.
Hlasovanie č.8: 9/0/1/1
2.8 Návrh starostu obce na odpredaj obec-
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ného majetku - rodinný dom ul.Hrnčiarska súp.č. 143 vrátane parc.č.427
zastavané plochy a nádvoria o výmere
129 m2 pre MVDr. Peter Priputen za
účelom zriadenia veterinárnej ambulancie v celkovej cene 5000,- €.
Hlasovanie č.9: 7/3/0/1
2.9 Finančnú dotáciu pre ZO SZTP vo
výške 100,- € na členskú schôdzu
a spoločenské posedenie členov ZO
v septembri 2009.
Hlasovanie č.11: 10/0/0/1
2.10 Zriadenie prevádzky LEKÁREŇ
LENKA na ul.J.Martinčeka č.116 a
otváracie hodiny lekárne pod podmienkou splnenia všetkých zákonom
stanovených noriem a predpisov pre
uvedený typ prevádzky pre f.AKNEL
PHARM, s.r.o., Martinčekova 116, 013
03, Varín.
Hlasovanie č.12: 10/0/0/1
2.11 Prevádzku SECOND-HAND (lacné
odevy) na Námestí sv.Floriána č.36
a otváracie hodiny pre Peter Rolko,
Hrnčiarska 173/110, 013 03, Varín.
Hlasovanie č.13: 10/0/0/1
3. Neschvaľuje
3.1 Návrh posl. Ing.Mariána Androviča
na odpredaj obecného majetku - rodinný dom ul.Hrnčiarska súp.č. 143
vrátane parc.č.427 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 129 m2 pre MVDr.
Peter Priputen s manželkou MVDr.
Stanislavou Priputenovou za účelom
zriadenia veterinárnej ambulancie v
celkovej cene 8000,- €.
Hlasovanie č.10: 3/0/7/1
4. Berie na vedomie
4.1 Správu f.PROMA s.r.o., Ing.Jána Majerského vo veci stavu prípravných
a projektových prác pre priemyslený
park v lokalite Podhračie od Váhu.
4.2 V rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o uznesení
Okresnej prokuratúry Žilina vo veci
odvolania sa obce proti uzneseniu
vyšetrovateľa OR PZ, Úradu justičnej
a kriminálnej polície voči poškodzovaniu cudzej veci – chaty FATRANKA
nájomcom a o ďalšom postupe vo veci
opravy chaty za prítomnosti nájomcu

chaty p.Kekelyho.
4.3 V rámci kontroly plnenia uznesení
správu starostu obce vo veci prehodnotenia stanoviska Komunálnou
poisťovňou a.s. ku škodovej udalosti
zo dňa 16.01.2009 na chate FATRANKA.
4.4 V rámci kontroly plnenia uznesení
písomnú správu riaditeľa SC ŽSK vo
veci realizácie opravy mostu ponad
Varínku, o stave projektových prác na
riešení dopravnej situácie na Námestí
sv.Floriána, stanovisko k vyznačeniu
priechodu pre chodcov (ZDZ aj VDZ)
na križovatke ciest II/583 a III/011080
v obci Varín (križovatka pri Koňhore)
a stanovisko k prehodnoteniu dopravného značenia na križovatke ciest
II/583 a III/011080 (križovatka smer
Varín – Gbeľany).
4.5 V rámci kontroly plnenia uznesení
informáciu predsedu sociálnej komisie o predložení dokladov p.Vojtecha
Brezániho o príjme celej rodiny na
objektívne posúdenie jeho žiadosti.
Stanovisko sociálnej komisie bude
predložené na najbližšom zasadnutí
OZ.
4.6 Hodnotiacu správu o výchovnovzdelávacej činnosti CVČ v šk.roku
2008/2009.
4.7 Správu starostu obce k 1.zmene rozpočtu obce pre rok 2009.
4.8 Správu starostu obce a prednostu OcÚ
vo veci slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce s obcami Maków
Podhalański a Wierzchosławice, o
aktivitách obce vo vzťahu k vyžitiu
prostriedkov Európskej únie na obnovu a rozvoj ATC Varín a aktívnej účasti obce v rámci výmenných kultúrnych
a športových akcií za účasti členov TJ
FATRAN Varín a Centra voľného času
vo Varíne.
4.9 Informáciu starostu obce o potrebe
zmeny v uznesení č.3/2006 v časti
I.Schvaľuje, bod 4. vo veci odpredaja
časti obecného pozemku C-KN parc.č.
3342/5 p.Ladislavovi Paučinovi, kde
sa pôvodná výmera predávanej časti
obecného pozemku 233 m2 mení na
základe overenia Katastrálnym úradom v Žiline na 236 m2. Schválená
cena 10,12 €/m2 (305,- Sk/m2) ostáva
nezmenená.
4.10 Informáciu starostu obce vo veci odkúpenia parc.č.1731/4 od Urbárskej
obce, pozemkové spoločenstvo Varín
v cene 1,23 €/m2 pre účely výstavby
zastávky autobusu v rámci žiadosti o
NFP a výzvy 4.1a Regenerácia sídiel.
4.11 Upozornenie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku
Mgr.Jozefa Košúta na potrebu zvýšenia počtu tried v základnej a materskej
škole v zmysle zákona č.245/2008
Pokračovanie na str. 4
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Staroba –
hviezda nocou
blýskavá...
Vaše ruky a um tvorili.
A dnes,
nastal čas odpočinku.
Staroba – hviezda nocou blýskavá
svieti
a do mladých sŕdc vaše dielo vlieva.
Mlčím z toho, akoby som spieval.
Budovy sú medzi oblohou a zemou mosty.
Upreli ste nám zrak do budúcnosti.
Každodennou prácou ste svet premieňali,
menili.
Vaše ruky a um tvorili.
A dnes nastal čas odpočinku.
Ďakujeme.
...................................................................
Nakoniec zostanú len dobré slová v srdci,
v tej skrinke leštenej toľkými dotykmi.
Vrchnáčik zapadne.
A otvárať ho skúsi
Vždy niekto po rokoch.
Len dobré, len dobré.
Čas plané zahrdúsi.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Ivona Takáčová
Matias Kvašňovský
Samanta Podhorská
Timotej Paňák
Laura Davidíková
Lujza Zimenová
Filip Trnka
Petronela Willigerová

20.8.2009
25.8.2009
25.8.2009
27.8.2009
6.9.2009
7.9.2009
20.9.2009
22.9.2009

„Vitaj medzi nami, utešené dieťa,
nech na teba iba dobré sudby žitia letia.
Nech ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné, v svete krásnom, mnohé dlhé roky.“

Manželstvo uzatvorili:
Eva Obšivanová a Peter Fusek 12.9.2009
Bc.Terézia Hrtusová a Ing.Peter Pallo 12.9.2009
Mária Ďuríčková a Viktor Laščiak 12.9.2009
Iveta Krkošková a František Jakubec 19.9.2009
„Nech láska vaša trvá večne,
milujte sa nekonečne.
Vytvorte si život krásny,
aby ste v ňom boli šťastní.“

Naši jubilanti:
v tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Viera Cigániková
83.
pani Pavlína Halušková 82.
pán Jozef Stehlík
82.
pani Otília Lopušanová 81.
pán Štefan Kapasný
78.
pani Mária Cvachová
73.
pán Milan Krajčík
73.
pani Helena Blahušiaková 72.
pani Margita Adamušková 72.
pani Jozefa Bobáňová
71.

pani Zdena Majerčíková
pani Elena Gáborová

Okrúhle narodeniny oslavujú:
90-te pán Jozef Macák
80-te pani Helena Zelinová
pani Anna Chabadová
75-te pán Tibor Blahušiak
pani Oľga Kováčová
pani Ľudmila Podhorská

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

V nedeľu 27.septembra vo veku 91 rokov odišiel do večnosti náš rodák, syn varínskeho staviteľa, stavebný inžinier,
ktorý sa celý život venoval stavebníctvu a zaslúžil sa aj
o výstavbu nášho hlavného mesta, v ktorom prežil väčšiu
časť svojho života – Ing. Karol Rihák.
Česť jeho pamiatke!

Odišli do večnosti:
pán Ján Sedúch 	
pani Elena Gajdošíková 	

71.
71.

* 18.6.1921
* 11.5.1959

U10.9.2009
U12.9.2009

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) od šk.roku 2012/2013.
Zoznam základného, hmotného a nehmotného majetku ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku vo Varíne určeného na vyradenie.
Žiadosť MVDr.Peter Priputen s manž.
MVDr.Stanislavou Priputenovou na
odkúpenie rodinného domu súp.č. 143
na ul.Hrnčiarska za účelom zriadenia
veterinárnej ambulancie.
Žiadosť ZO SZTP vo Varíne o poskytnutie finančnej dotácie obce pre
členskú schôdzu a spoločenské posedenie členov ZO, ktoré sa uskutoční v
septembri 2009.
Žiadosť f.AKNEL PHARM, s.r.o., Martinčekova 116, 013 03, Varín o záväzné
stanovisko obce k zriadeniu prevádzky verejnej lekárne na ul.J.Martinčeka
č.116 a schválenie otváracích hodín.
Žiadosť Peter Rolko, Hrnčiarska
173/110, 013 03, Varín o povolenie
prevádzky SECOND-HAND (lacné
odevy) na Námestí sv.Floriána č.36
a schválenie otváracích hodín.
Upozornenie p.Mariána Androviča
na zatekanie suterénnych priestorov
v polyfunkčnom objekte pri zadnom
vstupe od vnútorného dvora.
Pripomienku p.Metoda Bukoviského
na oboznámenie občanov Varína s
termínom kosenia trávy na cintoríne
prostredníctvom obecného rozhlasu.
Pripomienku p.Metoda Bukovinského
na zriadenie obecného rozhlasu na
ul.Kamence.
Pripomienku Ing.Mariána Androviča
na odstránenie nefunkčných rozvodov
káblovej TV.
Poďakovanie p.Juraja Kurnocíka starostovi obce a vedúcemu obecného
podniku služieb p.Jánovi Kardošovi
za aktívny prístup pri realizácii ihriska
(vyrovnanie terénu a rozhrnutie ornice) v lokalite Koňhora.

5. Ukladá
5.1 Vykonať obhliadku polyfunkčného objektu pri zadnom vstupe od
vnútorného dvora vo veci zatekania
suterénnych priestorov.
Zodpovedný: OcÚ termín: najbližšie OZ
5.2 Oboznámiť občanov Varína s termínom kosenia trávy na cintoríne
prostredníctvom obecného rozhlasu.
Zodpovedný: OcÚ termín: priebežne
5.3 Opätovne písomne vyzvať f. TES
Slovakia s.r.o. na odstránenie nefunkčných rozvodov káblovej TV.
Zodpovedný: OcÚ termín: najbližšie OZ
Ľubor Panáček prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia:
Ing.Marián Androvič, p. Karol Boka

Škola informuje
PO PRÁZDNINÁCH...

z Nezbudskej Lúčky a 1 žiak dochádza mimo
školský obvod školy. Na prvom stupni je to 154
žiakov a na druhom stupni 300 žiakov. Plnenie
školskej dochádzky na našej škole v uplynulom
školskom roku ukončilo 42 žiakov a do školy
nastúpilo 35 prváčikov. V tomto školskom roku
ukončí plnenie školskej dochádzky 62 deviatakov
a v predškolských triedach MŠ je zapísaných 35
predškolákov, u ktorých je predpoklad že nastúpia do 1. ročníka.

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať v mene
všetkých žiakov, ich rodičov ako aj zamestnancov
školy zriaďovateľovi školy – Obci Varín, ktorá
je investorom rekonštrukcie. Stavba sa realizuje
na základe úspešného projektu „Stavebné úpravy objektov ZŠ + MŠ Varín“ v rámci výzvy
ROP-1.1-2008/01 na opatrenie Infraštruktúra
vzdelávania.

Výchovno – vzdelávací proces bude v tomto
školskom roku zabezpečovať v materskej škole
10 učiteliek, v základnej škole 25 učiteľov, 2
vychovávateľky a 1 asistentka učiteľa pre žiakov
so ŠVVP. Prevádzku školy bude zabezpečovať 1
ekonómka, 11 pracovníčok v školskej jedálni a 8
nepedagogických zamestnancov. Ak prirátame
ďalších veľmi dôležitých spolupracovníkov školy,
ktorými sú rodičia našich detí a žiakov, tak tvoríme celkom slušnú rodinu. Už len poznať sa v nej
navzájom, to je dosť náročné.

dobre vieme, že naša škola, počas prázdnin prešla
radikálnymi zmenami. Všetci, ktorí boli do tejto
premeny zainteresovaní sa snažili skrášliť a zútulniť pracovné prostredie predovšetkým pre našich
žiakov. Ako sa nám to podarilo, to už určite stihli
zhodnotiť sami. Aj keď nie je ešte všetko úplne
tak, ako by sme si predstavovali a priali, predsa
prostredie, v ktorom začali pracovať žiaci a pedagógovia je iné, ako bolo pred prázdninami.

Chcem tiež poďakovať dodávateľovi stavby
firme SLOVPANEL a.s. Žilina za obrovský kus
dobrej a kvalitnej práce, ktorú počas prázdnin
odviedli. Veríme, že aj práce, ktoré sa budú ešte
na škole realizovať budú vykonané tak perfektne
a načas, ako tomu bolo doteraz.
Moje úprimné poďakovanie patrí tiež tým
rodičom našich žiakov, priateľom školy ale aj
všetkým pedagogickým aj nepedagogickým
zamestnancom školy, ktorí neváhali prísť na
výzvu vedenia školy pomôcť počas svojho osobného voľna pri neodkladných prácach, ktoré
podmieňovali prípravu priestorov našej školy
pre vyučovanie.

V tomto školskom roku posilnia rady pedagógov základnej školy Mgr. Katarína Gurová
– sestra Konzoláta, ktorá na našej škole bude
vyučovať náboženskú výchovu, Mgr. Zuzana
Gombarská – bude vyučovať slovenčinu a matematiku a bude triednou učiteľkou v 7.B triede,
Mgr. Mária Barthánusová –bude vyučovať matematiku a geografiu a Mgr. Mária Schmidtová
bude vyučovať angličtinu a biológiu. Prajem
im, aby sa cítili medzi nami spokojne, aby svoje
rozhodnutie pracovať na varínskej škole nikdy
neoľutovali.

Pri príprave organizácie nového školského
roku sme uvažovali s vyučovaním v dvoch zmenách na 1. stupni ZŠ. Vďaka iniciatíve investora
aj dodávateľa stavby, sa harmonogram postupu
stavebných prác značne urýchlil. Po dvoch mesiacoch bolo možné dať do predčasného užívania
tri podlažia v hlavnej budove školy. Pôvodne sa
predpokladalo, že sa odovzdajú len dve podlažia.
Aj napriek tomuto úsiliu sa jedná tretia a dve štvrté triedy učia v provizórnych priestoroch, ktoré
vyhovujú základným hygienickým aj prevádzkovým požiadavkám. Chcem poďakovať starostovi
obce, ako aj administrátorovi našej farnosti, že
nám tieto priestory poskytli a tak prispeli k vyriešeniu problému, ktorý nás tak trápil.

Prostredníctvom tohto článku sa chcem obrátiť
najmä na rodičov našich žiakov, aby vo svojom
výchovnom pôsobení svojim deťom pripomenuli,
že to čo našli po prázdninách vo svojej škole je
dielom neľahkej, ale poctivej a statočnej práce
remeselníkov ale aj riadiacich pracovníkov investora a dodávateľa. Chcem na vás apelovať, aby
ste upozornili svoje deti, aby chránili to čo majú
v škole k dispozícií a čo im môžu právom závidieť
ich rovesníci. Bol by som rád, keby si všetci naši
žiaci uvedomili, že každé rozbité okno, každá
dočmáraná lavica, obitá stena, dolámaná skriňa a
podobne je predovšetkým ich vizitkou, ktorá však
nie je vôbec lacná a ktorú budete musieť uhradiť
vy, vážení rodičia.

V tomto školskom roku bude materskú školu navštevovať 107 detí, ktoré budú zaradené
v 5-tich triedach. Vyhovieť čo najväčšiemu počtu
rodičov, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa
do MŠ, bolo možné, vzhľadom na priestorové
podmienky MŠ, len na základe výnimky udelenej
Inšpekčným centrom ŠŠI v Žiline.

Bol by som veľmi rád, keby vám vaše deti nepridávali zbytočné starosti a nepotrebné výdavky,
svojou roztopašnosťou, nedisciplinovanosťou,
neuváženým konaním lebo som presvedčený, že
určite ich máte aj tak dosť.

Základnú školu bude v tomto školskom
roku navštevovať 454 žiakov – 389 žiakov je
z Varína, 44 žiakov z Krásňan, 20 žiakov je

Veľkým neduhom uplynulého školského roku
bola pomerne častá neprítomnosť žiakov v škole,
ktorej príčinou v mnohých prípadoch nebola len
choroba, ale rôzne iné dôvody, často aj záškoláctvo. Chcem len pripomenúť, že ak žiak vymešká

Varínčan

v jednom polroku viac ako 40 % vyučovacích
hodín z akéhokoľvek dôvodu, bude na návrh
učiteľa klasifikovaní z každého predmetu až po
vykonaní komisionálnej skúšky. A to nie je veru
nijako príjemné. Určite je príjemnejšie chodiť
pravidelne do školy.
A ešte jeden krátky pohľad za uplynulým
školským rokom, ktorý môžeme v oblasti tvorby
a realizácie školských projektov považovať za
viac ako úspešný.
V podmienkach našej školy v čase 01.09.2008
– 31.12.2008, na základe Výzvy MŠ SR bol spracovaný projekt „JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM“,
ktorý bol následne prijatý a MŠ SR bol dotovaný
sumou 250.000,- Sk (8.298,48 €). Tento projekt sa
realizoval. Jeho výsledkom je modernou technikou vybavená jazyková učebňa pre skupinu
19 žiakov.
Na základe výzvy Európskej komisie v Bruseli,
sa naša škola zapojila do významného podujatia
celoeurópskeho významu „EURÓPSKA JAR
2009“. Cieľom všetkých podujatí, ktoré sa konali
od 25.03.2009 do 09.05.2009, bolo u našich žiakov
rozvíjať vedomosti o Európskej únii a jej činnostiach, vytvoriť dialóg medzi žiakmi a vyučujúcimi
o ich predstave o Európe a jej budúcnosti. V rámci
tejto témy sa uskutočnili hodnotné podujatia,
ktoré vzhľadom k rozsahu tohto príspevku nie
je možné bližšie rozoberať. Za aktívnu účasť
v tejto akcií bol na školu doručený POZDRAV
ŠKOLÁM od MARGOT WALLSTRÖMOVEJ
podpredsedníčky Európskej komisie, komisárky
pre medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú
stratégiu a JÁNA FIGEĽA komisára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež.
Keď budete čítať tieto riadky v našej MŠ už
budú v rámci projektu „KIDSMART“ nainštalované dve zostavy spoločnosti IBM, ktorá so svojimi
partnermi spustila nový program podporujúci
osobnostný rozvoj detí v predškolskom veku
v materských školách. Zostavu tvorí osobný počítač umiestnený vo farebnej konzole vybavený
špičkovým softvérom pre potreby tejto vekovej
kategórie. Pomôže škôlkarom získať základné
zručnosti v práci s počítačom a prostredníctvom
špeciálneho výučbového softvéru umožňuje rozvíjať základné znalosti z matematiky, prírodných
vied a kreatívneho myslenia súčasne so získavaním jazykových znalostí v angličtine. Zapojením
sa do tohto projektu sledujeme cieľ – do praxe MŠ
zaviesť novú metódu práce s deťmi, vďaka ktorej
si postupne zvyknú na počítač ako prirodzenú
súčasť prostredia.
Toto sú projekty, prípadne programy, ktorých
realizáciu už môžeme považovať za skončenú.
V súčasnosti pracujeme na realizácií ďalších
projektov, ktoré už prešli schvaľovacím konaním
a sú v realizačnej fáze.
Naša škola je zapojená do celoslovenského
projektu „ENERGIA V ŠKOLE – ENERGIA
DOMA“. Projekt sa realizuje dlhodobo, s termínom ukončenia máj 2010. V rámci projektu sa
žiaci aktívne zúčastňujú výučbového programu
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zameraného na úspory energie a zvyšovanie
energetickej efektívnosti. V rámci jednotlivých aktivít projektu riešia a plnia zaujímavé a praktické
úlohy v škole, ale aj vo svojom okolí.
MŠ SR na rok 2009 vyhlásilo výzvu „ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ZARIADENÍ
ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 2009“ na obdobie realizácie 01.06.2009 – 31.10.2009. Projekt,
ktorý sme spracovali bol prijatý a bol dotovaný
sumou 5.000 € (150.630,- Sk) Projekt vychádza
z nevyhnutnosti modernizácie technologických
zariadení, racionalizácie technologických postupov a elektronizácie ostatných činností v zariadení školského stravovania. Naša školská jedáleň
v tomto období nabieha na realizáciu diétneho
stravovania, podľa aktuálnych receptúr pre vybrané diagnózy, ktoré umožňujú v podmienkach
školskej jedálne takúto diétu pripravovať. Škola je
od 25.08.1998 členom Národnej siete Škôl podporujúcich zdravie v SR. Aj z tohto dôvodu chceme
školské stravovanie orientovať na posilnenie
zdravého životného štýlu.
MŠ SR vyhlásilo výzvu „OTVORENÁ ŠKOLA – ŠPORT“ s dobou realizácie 10.07.2009
– 27.11.2009. Projekt našej školy bol prijatý, čím
naša škola získala čiastku 1.700 € (51.214,20 Sk)
Z takto získaných financií prostriedkov zakúpime
do našej telocvične tak prepotrebné telovýchovné
náradie a vybavenie.
Na základe výzvy MŠ SR – OTVORENÁ
ŠKOLA 2009 – naša škola spracovala projekt
„IKT V SLUŽBÁCH NAŠEJ ŠKOLY, JEJ ŽIAKOV
A PARTNEROV“. Projekt bol prijatý a naša škola
z prostriedkov MŠ SR získala 8.100 € (244.020,60
Sk). Projekt je zameraný na modernizáciu a rozšírenie súčasných možností školy v oblasti IKT
vzdelávania s cieľom zvyšovania odborných
zručností pri práci s IKT. Z tohto projektu boli
zakúpené špičkové notebooky (10 ks) a digitálne
fotoaparáty (5 ks) s príslušným výukovým softvérom. Tieto prostriedky budú využívať priamo
žiaci na vyučovaní biológie a angličtiny – ako
mobilné jazykové laboratórium.
Takmer dva roky sa intenzívne pracovalo na
príprave projektu „POČUJEM A ZABUDNEM,
VIDÍM A ZAPAMÄTÁM SI, ZAHRÁM SA
A POCHOPÍM“, na základe výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z
EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU v rámci
Operačného programu VZDELÁVANIE, pod
názvom „Premena tradičnej školy na modernú
zo štrukturálnych fondov EÚ“. Celkové náklady
na realizáciu jednotlivých aktivít projektu sú rozpočtované vo výške 170.204,06 € (5.127.567,51 Sk).
Všetky tieto náklady budú hradené z prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu.
Práce na projekte boli úspešne zavŕšené
podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, dňa 09.09.2009. Začiatok
realizácie aktivít projektu je október 2009 a úlohy
realizácie jednotlivých aktivít projektu sú rozplánované na 21 mesiacov.
Cieľom projektu je Vytvoriť Školský vzdelá-

vací program pre potreby našej školy, rozvíjajúci
kľúčové kompetencie žiakov, tvorba metodických
postupov a didaktických pomôcok s využitím
metód zážitkového učenia a interaktívnej výučby. V neposlednej rade sledujeme aj možnosti
rozšírenia kvalifikácie učiteľov našej školy v
oblasti počítačových zručností a vyučovacích
kompetencií.
Pred nami je 10 mesiacov školského roku
2009/2010. Aj keď sa určite budú striedať dni
slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a
dušiach prevláda láska a porozumenie. Prajem
nám spoločne, aby sme v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou,
aby výsledky, ktoré dosiahneme priniesli hrdosť
a spokojnosť vám – našim žiakom, vašim rodičom ale i nám vašim učiteľom.
RŠ
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Jesenné slávnosti
5.dožinkový
a remeselnícky
jarmok
V sobotu 26. septembra sa na Námestí sv.
Floriána v réžii varínskych záhradkárov konal
v poradí už piaty jesenný jarmok.
Pre všetkých, ktorí sa jarmoku zúčastnili bolo
pripravené občerstvenie a v bývalej predajni
Jednoty výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
V popoludňajšom kultúrnom programe vystúpili mažoretky z CVČ Varín, hudobná skupina
V8 band zo Žiliny a v rámci cezhraničnej spolupráce sme mohli vidieť vystúpenie folklórneho súboru Polana Makowska z Makowa
Podhalaňskeho.
Zástupca burgmistra z Makowa Podhalanskeho – Kazimierz Polak pozdravil všetkých
prítomných a okrem iného vyjadril aj snahu
organizovať takéto spoločné kultúrne podujatia aj v budúcnosti.
Pre všetkých tancachtivých bola večer na námestí diskotéka.
Počas nedeľnej svätej omše v kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne veriaci z Varína,
Krasnian, Gbelian a Nededze priniesli ako
poďakovanie za tohtoročnú úrodu obetné dary
z plodov našich polí, záhrad, lesov.
Nedeľné popoludnie spríjemnilo vystúpenie folklórneho súbor Rozsutec zo Žiliny,
ktoré bolo bodkou za tohtoročnými kultúrnymi
podujatiami organizovanými na Námestí sv.
Floriána.

Varínčan
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Matičné okienko

Varínski matičiari si pripomenuli 145. výročie narodenia Andreja Hlinku – slovenského
rímskokatolíckeho kňaza, politika, vedúcej
osobnosti slovenského národného hnutia,
signatára Martinskej deklarácie z 30. októbra
1918, spoluautora Memoranda slovenského
národa na Parížskej mierovej konferencii 20.
septembra 1919,národovca, politika, publicistu
a prekladateľa - a položili kyticu kvetov k jeho
soche na Námestí A.Hlinku v Žiline.
Andrej Hlinka * 27. september 1864, Černová, † 16. august 1938, Ružomberok
19. júna 1889 bol vysvätený za kňaza a
jeho prvým kaplánskym pôsobiskom bolo
Zakamenné na Orave. V r. 1892 dostal faru v
Liptovských Troch Sliačoch, kde sa usiloval
zlepšiť sociálne postavenie farníkov založením
spolku striedmosti a úverového a potravinového spolku. V tom čase sa zapojil do politického
života. Priťahovala ho Uhorská ľudová strana
(Néppárt), ktorá sľubovala riešiť aj otázku nemaďarských národov Uhorska. Pastoráciou a
sociálnou činnosťou si získal podporu širokých
ľudových vrstiev.
V r. 1905 sa stal farárom v Ružomberku
a súčasne bol zvolený za člena mestského
zastupiteľstva. Tu poukazoval na korupciu
a mrhanie s financiami mesta a usiloval sa
urobiť všetko v prospech svojich veriacich,
ich náboženského, kultúrneho a národného
povznesenia. V roku 1907 zakladá peňažný
ústav - Ľudová banka.
Pre neplnenie sľubov Uhorskej ľudovej
strany sa v r.1901 s touto stranou rozišiel.
5. decembra 1905 sa stal spoluzakladateľom Slovenskej ľudovej strany, ktorá vystúpila
s programom všeobecného a rovného volebného práva, uskutočnením národnostného zákona, bojom proti úžere a vysťahovalectvu. S jej

programom bola zvolená väčšina slovenských
poslancov do uhorského snemu Keď pred
parlamentnými voľbami v máji 1906 verejne
podporil kandidatúru Vavra Šrobára., spišský
biskup Alexander Párvy ho za to 4. mája 1906
suspendoval ab officio (od farského úradu) a
18. júna 1906 po obvinení zo svätokupectva
pri získaní ružomberskej fary aj ab ordine (od
výkonu kňazského povolania). 27. júna 1906 bol
uväznený v Ružomberku. V politickom procese
26. novembra-6. decembra 1906 ho súdili spolu
s 15 spoločníkmi. Jeho vystúpenia za základné
práva slovenského národa označili za poburovanie Slovákov proti Maďarom. Odsúdili ho na
2 roky väzenia, 1 500 korún pokuty a 680 korún
súdnych trov.
Pri pokuse o násilnú posviacku kostola
27. októbra 1907 došlo k Černovskej tragédii.
Uhorskí žandári tu zastrelili 15 ľudí. Udalosť
tak pred celým svetom odhalila neľudskosť
uhorskej liberálnej vlády a útlak slovenského
národa. Hlinka si odpykal svoj trest vo väzení
v Segedíne (30. novembra 1907 - 10. februára
1910). Počas väzby ho v ďalšom procese 4.
mája 1908 v Bratislave odsúdili na rok a pol
väzenia a pokutu 1 700 korún. Celkový trest
bol neskôr upravený na 2 roky a 9 mesiacov
väzenia. Počas väzby bol vedúcim prekladateľom Starého zákona do slovenčiny, ktorého
vydanie pripravoval Spolok svätého Vojtecha.
Vo väzení sa dozvedel, že Vatikán 27. februára
1909 vyniesol rozsudok v jeho spore s biskupom Párvym. Suspenzia nebola potvrdená a
Párvy ju musel zrušiť.
Stal sa predsedom Slovenskej ľudovej
strany. Prvá svetová vojna však zabránila, aby
strana vyvinula väčšiu činnosť.
Po období krátkej pasivity sa od roku 1916
aktivizoval a v Ružomberku založil slovenskú
kníhtlačiareň Lev, ktorej cieľom bolo nábožensky, kultúrne a národne formovať slovenského
človeka.
Bol účastníkom a spoluzakladateľom Slovenskej národnej rady v Martine 30. októbra
1918, ktorá sa vyslovila za vznik česko-slovenského štátu.
V dôsledku protikatolíckej orientácie
vládnych kruhov v Česku i na Slovensku 19.
decembra 1918 v Žiline bola na jeho pokyn
obnovená Slovenská ľudová strana., v ktorej
až do svojej smrti zastával predsednícku
funkciu. Základným bodom jej programu bola
autonómia Slovenska v rámci Česko-slovenskej
republiky.
Keď u centralistickej československej vlády v Prahe nenašiel pochopenie ,20.septembra
1919 na mierovej konferencii v Paríži predniesol
Memorandum slovenského národa. Po návrate
na Slovensko bol zaistený a sedem mesiacov

internovaný v Česku. Na slobodu ho prepustili až koncom apríla 1920, keď bol zvolený za
poslanca.
Pri oživení Matice slovenskej roku 1919 sa
stal členom jej výboru a 4. novembra 1920 ho
zvolili za predsedu Spolku svätého Vojtecha.
Túto funkciu zastával až do roku 1938.
Slovenskú ľudovú stranu (od roku 1925
Hlinkova slovenská ľudová strana) volila v medzivojnovom období väčšina voličov slovenskej
národnosti. Hlinka bol v rokoch 1918-1938 jej
poslancom v pražskej poslaneckej snemovni a
v rokoch 1921-1938 predsedom jej parlamentného klubu.
Dokázal čeliť vonkajším i vnútorným pokusom rozložiť stranu. Prežil niekoľko pokusov
o atentát - 2. mája 1919 na fare v Ružomberku,
12. júna 1921 na zhromaždení v Krupine.
Andrej Hlinka bol výborný organizátor
a rečník. Pre utrpenie za slovenskú vec sa stal
živým symbolom zápasu za práva slovenského
národa.
Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem! A keď vyjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného
dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa!
Úryvok z Hlinkovej obhajoby z roku 1906
Budem pracovať vo dne v noci do tých čias,
kým z červeného Slovenska nebude Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské.
Slovák 28. 4. 1920
Sme si vedomí, že my a naši spolupracovníci ideme po slávnych a tŕnistých cestách Štúra, Radlinského, Moyzesa, Mudroňa a Vajanského, a že my sme tí, ktorí vysoko držíme zástavu neuznanej slovenskej svojbytnosti a slovenskej politiky.
Slovák, Veľká noc 1936

Historický
kalendár:

26. októbra 1939 bol za prezidenta Slovenského štátu zvolený Dr. Jozef Tiso

Pripravujeme:

Výlet na bicykloch do Kúrskej doliny – sprievodca MUDr. Danka Salátová
11.10. o 17.00 hod. výročnú členskú schôdzu
13. októbra o 18.00 hod. – lekársku prednášku –
Cukrovka a jej následky MUDr. Milo /spojená
s meraním krvného tlaku/

Varínčan
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Aktivity CVČ
V nedeľu 27. septembra sa v našom družobnom poľskom meste Wierchoslavice konala
slávnosť – Sviatok Karpia / sviatok kapra – obdoba našich dožinkových slávností/, ktorého
sa okrem hostí z Česka a Maďarska zúčastnila
aj delegácia Varína.
V bohatom kultúrnom programe, kde
okrem domácich vystúpili tiež súbory z hosťujúcich krajín, Slovensko reprezentovali mažoretky
a hip-hoperi z nášho Centra voľného času a terchovský folklórny súbor Zbojník. Vystúpenie
našich tanečníkov zožalo veľký úspech a bolo
odmenené dlhotrvajúcim potleskom.
Všetci sa už teraz tešia na budúcoročné
slávnosti.

Úspech varínskych
lukostrelcov
V dňoch 26. – 27. septembra sa v Pezinku
konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v lukostreľbe, ktorých sa okrem Slovenska zúčastnili 15-členné družstvá z Českej republiky,
Poľska a Maďarska.
Súťaž pozostávala zo streľby na 28 makiet
u nás žijúcich zvierat – rozmiestnených po lese
a každý pretekár mal k dispozícii 28 šípov.
Spomedzi 60 súťažiacich slovenskí pretekári
obsadili prvé tri miesta.
S hrdosťou musíme povedať, že na treťom mieste sa umiestnil náš rodák Jozef Ďugel.
Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu obce a CVČ Varín, v ktorom je aj
lektorom lukostreleckého krúžku.
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Varínsky futbal
Septembrom sa skončil čas prázdnin a letných dovoleniek, začal školský rok a naši futbalisti, mladí aj starší sa naplno zapojili do zápasového a
tréningového procesu.
Žiaci pokračujú vo veľmi dobrých výkonoch, a až na pár zaváhaní,
dokazujú, že patria do 3. ligy, kam sa v minulom ročníku prebojovali.
Dorast po tom, ako z neho odišlo viacero dobrých hráčov do mužskej
kategórie, začína trénovať a hrať v novej zostave, s novými mladými a nie
moc skúsenými hráčmi. Títo však dokazujú, že futbal hrať vedia a sú perspektívou do budúcnosti.
Sezóna pre mužov začala nie moc úspešne, ale disciplínou a dôslednosťou sa už prepracovali k zbieraniu tak prepotrebných bodov. V jarnej
časti súťaže sa strata z jesene doháňa ťažko, preto veríme, že nazbieraných
bodov bude čo najviac. Ak sa budú naši futbalisti venovať tréningom tak
zodpovedne ako v súčasnosti, dobré výsledky v zápasoch nenechajú na
seba čakať.
Tabuľka: Starší žiaci po 6.kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slovan Skalité
MŠK Kysucké Nové Mesto B
Tatran Oščadnica
ŠK Čierne pri Čadci
Tatran Krásno nad Kysucou
Jednota Bánová
Fatran Varín
SNAHA Zborov nad Bystricou
FK Terchová
Tatran Turzovka
FK Čadca C
ŠK Radoľa
Pokrok Stará Bystrica
Beskyd Svrč inovec

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

0
1
1
2
2
2
3
3
5
5
6
6
7
8

45:8
24:11
23:16
33:9
32:10
29:13
36:12
31:18
24:26
10:24
14:28
7:45
12:38
2:64

22
19
19
16
16
16
15
11
9
7
6
6
1
0

Tabuľka: Muži po 8.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slovan Podvysoká
FK Polom Raková
Fatran Dolná Tižina
ŠK Javorník Makov
Tatran Bytčica
ŠK Belá
Slovan Rudinská
Jednota Bánová B
Fatran Varín
FK Strečno
OŠK Rosina
ŠK Juventus Žilina - Závodie
Pokrok Stará Bystrica
Tatran Oščadnica

8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
7
8
8

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

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0

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

16:9
17:14
25:12
22:13
18:11
12:12
11:11
11:19
12:13
9:11
12:19
10:12
9:19
10:19

18
16
15
15
15
15
12
10
9
9
9
7
7
6

Blahoželanie k 100-ročnici

Vážení športoví priatelia,
dovoľte ,aby sme Vám v mene Old Boys FC Nitra zablahoželali k 100
-mu výročiu varínskeho futbalu a želáme Vám veľa úspechov do ďalších
rokov.Zároveň Vám chceme poďakovať za výchovu futbalistu nášho
bývalého spoluhráča Ing.Mariana Staníka, ktorý úspešne pôsobil v našom
prvo a druholigovom mužstve 10 rokov.
Bol nielen vynikajúci futbalista, ale okrem vysokej školy absolvoval
aj doplnkové pedagogické štúdium po ukončení ktorého pôsobil ako
stredoškolský profesor.
Svojimi výkonmi na ihrisku sa natrvalo zapísal do histórie nitrianského
futbalu. Bol oporou mužstva, ktoré v ročníku 1961-62 skončilo vo federálnej lige na vynikajúcom 2 mieste, za slávnou Duklou Praha iba 03 body.
Ďalším významným úspechom Mariana bola účasť Nitry v stredoeurópskom pohári, kde vo svojej skupine postupne porazila ČH Bratislavu 4:2,
FCTurín 5:1 a s LASK Linz remizovala 4:4. V nadstavbe hrala s talianskym
Udinese 4:3 a 1:1. Po finálových zápasoch s talianskou Bolognou 2:2
doma a 0:3 v Bologni získala
strieborné medaily.
Želáme Vám, aby Ste vo Varíne vychovali v budúcnosti
viac takých skvelých futbalistov ako bol Marián
Športu zdar a futbalu
zvlášť.

Z histórie varínskeho
futbalu
Prvé záblesky športového života vo Varíne zažiarili v roku 1909.
V tomto období svetom sa valiaca futbalová vášeň neobišla ani Žilinský
okres a tak v Žiline sa utvoril prvý futbalový klub v okrese. Po vzore žilinských futbalistov aj vo Varíne si utvorili študenti športový klub mladých.
Študentov vo Varíne bolo dosť málo, asi 18 aj to zväčša židovského
pôvodu. Samozrejme, že prvú jedenástku tvorili 8 študenti židovskej príslušnosti a len traja kresťania. Začiatky boli dosť skromné, bez finančných
prostriedkov, bez porozumenia úradov a občanov, ba i samých rodičov.
Tu v obci málokto mal zmysel pre šport, pre futbal, Ľudia videli vo
futbalových hráčoch roztopašných študentov. Prvé tažkosti však rýchlo
prekonali. Chlapci z vlastných finančných prostriedkov si kúpili loptu a
určili si dres, ktorý pozostával z glotových čiernych nohavičiek a z domácej
bielej košele. Kopačky si vykombinovali každý podľa možnosti domácej
zásoby. Ba stalo sa i to, že niektorí remienkami si upevňovali a poskrúcali
obuv, aby len vydržali. A veselo sa hralo s veľkým elánom. V tom čase
bola to i predzvesť nových čias. Bolo to samozrejme, že študenti preniesli
zo svojich škol trocha nového života do Varína. Vedeli dobre, že to čo nám
stačilo včera, už vôbec nestačí dnes.
Za ihrisko si vybrali priestor poniže farskej záhrady na svinskom jarmočisku. A na tomto ihrisku sa odohrávali prvé futbalové zápasy, Skúšalo
sa hrať aj na trávniku níže krasňanského mostu, ale sa upustilo od tohto
miesta pre odľahlosť terénu. Prvú jedenástku, ktorá s veľkým rozruchom
nastúpila k prvému stretnutiu proti žilinským juniorom tvorili: Leopold
Gross, Armin Gross, Viktor Gross, Leo Neumann, Július Neumann, Júlíus
Gross, Anton Martinček, Juraj Pflíegel, Andor Engel, František Pfliegel,
Martin Kapasný.
K týmto sa postupne pribral František Hrehor, Michal Staník a Kohn,
ktorý cez prázdniny býval vo Varíne. Neskôr sa zapojili ďalší a ďalší.
Teda bolo to cez školské prázdniny v roku 1909. Prvý zápas sledovalo
5 - 6 dievčat, 3 - 4 občania a niečo chlapcov. Vstupné ešte nemohlo byť, veď
to bolo všetko také dosť živelné a študentské.

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
streda 7., 14., 21. október

Novinky v knižnici
Nové knihy:

Candice Proctorová
Joan Johnstonová
Iva Kučerová
Táňa Keleová-Vasilková
Lisa Kleypasová
Ali Elias
John Grisham
Kat. Martinová
Stephenie Meyrová

13.30 hod. knižnica

Popoludnie s rozprávkou

-

Noc v raji
Druhá šanca pre lásku
Loviť alebo nebyť
Srdce v tme
Do polnoci moja
Zdochnuté srdce
Odvolanie
Ohnivé srdce
Súmrak
Nov
Zatmenie

program pre deti s knihou a rozprávkami

štvrtok 15. október

16.00 hod MKS

Október – mesiac úcty k starším
program pre varínskych seniorov

streda 28. október
Autobusový zájazd do Jablonky
cena: 5,60€
prihlášky: MKS

Nové knihy pre deti:

Lois Duncanová
Jacqueline Wilsonová
Czeslaw Janczarski
Cornelia Funkeová
Ada Žigová
Ivona Březinová
CzesLAV Janczarski

-

Hotel pre psov
Pyžamová párty
Jar Macka Uška
Atramentové srdce
O snehuliakovi s horúcim srdcom
Ja a moja rodina – Malý šimpanz
Leto Macka Uška

Vzdelávacie kurzy:
Anglický a nemecký jazyk pre dospelých
Tradičné ľudové remeslá

Prosíme čitateľov o vrátenie
kníh za rok 2006:
Peter Pallo, Varín 761
Lucia Pojezdalová, Varín 243
Miroslav Švejdík, Varín 286
Róbert Filip, Varín 824
Laura Bugáňová, Varín 477
Michaela Androvičová, Varín 985
Jozef Švec, Varín 359
Ivanka Kyselová, Varín 920
Štefan Sušienka, Varín 631
Gabika Janíčková, Varín 404
Tomáš Šepeš, Varín 465
Veronika Mihová, Varín 381
Soňa Kulišová, Varín 444
Mirka Hyllová, Varín 759
Lenka Tavačová, Varín 807
Patrik Bačinský, Varín 144
Jozef Brežný, Varín 931
Zdenko Horoš, Varín 738
Tomáš Barčík, Varín 246
Barbora Hajasová, Varín 410
Monika Palečková, Varín 736
Vladko Brezány, Varín 776
Jana Chabadová, Varín 848
Janka Cvachová, Varín 986

2 knihy
4 knihy
4 knihy
1 kniha
2 knihy
4 knihy
1 kniha
2 knihy
3 knihy
4 knihy
3 knihy
3 knihy
1 kniha
9 kníh
2 knihy
1 kniha
2 knihy
2 knihy
1 kniha
5 kníh
6 kníh
2 knihy
1 kniha
2 knihy

Náučná literatúra:

Lesley Bremnessová - Byliny – zdravie, krása, radosť

Výpožičný čas knižnice

Pondelok:
10.00 - 18.00
Utorok:
10.00 - 18.00
Streda:
10.00 - 18.00
Štvrtok:
10.00 - 18.00
Piatok:
10.00 - 18.00
Sobota:
zatvorené
Nedeľa:
zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00
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Tajnička z čísla 7-8 2009 znela:
...“Môžeš zjesť koľko chceš, ale jednu mi tam nechaj.“
Vyhráva pán Ján Ďurko, A.Bernoláka , Varín
Pomôcky:
Edelen, či, de,
sikoto, Amort

Vykonáva

Malá Janka prosí mamu: „Mamička, nevyrátala by si mi
domácu úlohu z matematiky?“ „Vieš Janka, to by bolo
nesprávne.“
(záver je v tajničke krížovky)

Druh papagája

2. časť
tajničky

Meno Renáty Druh slimáka

Podstata v sumerskej mytológii

Nájomné
(zastar.)

Rúbe

Francúzky člen

Drobný morský
živočích
Športový čln

Nemecký
súhlas

Blato (expr.)
Rakúsky
spisovateľ
Strácal sa
(expr.)

Bývalý americký maratónec

Povaha

3. časť
tajničky

Dávala semeno
do pôdy

Pálený cukor
Krútil

Useň z
bravčovice
Dobýval zo
zeme

Bodavý hmyz

Staroveká
zbraň
Juhoamerická
ryba

Naklonil
Živý organizmus

Včas, presne

Tamtí

Značka pánskej
kozmetiky

Označenie
determinantu
Bledosivý kov
značky Te

Latinská
predložka
Zrieknutie sa
úradu

Prúd
Skoro

Urobil mladším

Prestalo hrať
Poťahoval

Údolie

Nafúkal

Odpratával
4. časť
tajničky

Smerom dole

Výdavky

Koralový
ostrov
Vetrík (bás.)

Jarmok

Typ morského
pobrežia

Český súhlas

Tiež

Papagáj

Približne

Rieka v Poľsku

Planétka

Alegórie

Značka pascala

Značka
kozmetiky

Spolu

Robil asanáciu
Končatina
zvierat

Čínsky dychový Kabalistika Trocha, máličko
nástroj
(hovor.)

Morská vydra

Rímskych 51

Ženské meno

Investičný
kupón

Druhá

Lebo (bás.)

MPZ áut Litvy

Rozprašovače

♣

Druh opice

Čpavok

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Indiánsky
dychový
nástroj

Český sochár

1. časť
tajničky

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

Autor:
Jozef Blaho

Ťažko
pracovali
(hovor.)

Somár
Druh afrického
slona

Ženské meno

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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