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Keď ...
Keď hebké lono dolín otvorí sa,
keď prúdy lúčov oslnia zem,
vtedy kráľovstvo biele vytratí sa,
jar na svojich krídlach prilieta sem.
Keď v lete kvetmi lúka ťa víta,
keď dych hmly zas ráno prebúdza,
vtedy príroda naplno ožíva
a vtáčik oblohu letom vyšíva.
Keď farebný nádych jesene sadá,
keď nový domov v sadoch si hľadá,
vtedy pyšná je na úžasné dielo,
veď robila ho s láskou vrelou.
Keď biely srieň zľahka dotkne sa trávy,
keď šepká jej čarovné zimné správy,
vtedy cencúle na strechách trónia
a zvonky šťastia opäť zvonia.
Darina Holešová VIII.A

Ilustrácia: Nora Halušková VIII.A

10,- Sk

Február 2007
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Obecná matrika v roku 2006
Zomrelo 40 obyvateľov
Varína

Narodilo sa 48 detí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Veronika Hanusová 6.1. 2006
Matúš Bobáň
3.2. 2006
Matej Synák
12.2. 2006
Andrea Svobodová 22.2. 2006
Vanessa Santová
15.3. 2006
Katarína Chobotová 23.3. 2006
Félix Grenčík
3.4. 2006
Martin Kysela
7.4. 2006
Samuel Vrábel
8.4. 2006
Boris Burian
12.4. 2006
Ema Mešková
16.4. 2006
Kristína Markotánová 20.4. 2006
Karin Trizuliaková 26.4. 2006
Lea Cvečková
27.4. 2006
Anna Hoštáková
2.5. 2006
Soňa Machaliková 12.5. 2006
Tomáš Tlacháč
16.5. 2006
Tatiana Vojteková 19.5. 2006
Patrik Samec
22.6. 2006
Adam Švec
26.5. 2006
Matej Chebeň
3.7. 2006
Karolína Rolková
4.7. 2006
Sophia Liptáková
7.7. 2006
Jakub Staňo
8.7. 2006

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Michal Verčík
10.7. 2006
Adam Verčík
10.7. 2006
Noema Roman
22.7. 2006
Timea Hrušková
31.7. 2006
Martin Synák
5.8. 2006
Michaela Šutáková
8.8. 2006
Richard Rybár
28.8. 2006
Dominik Škulec
7.9. 2006
Veronika Hliníková 13.8. 2006
Emma Tomová
11.9. 2006
Nina Cigániková
12.9. 2006
Rebecca Phivie Kallis 13.9. 2006
Michal Huličiar
16.9. 2006
Mária Belová
26.9. 2006
Adam Brežný
28.9. 2006
Michal Paško
12.10. 2006
Kristína Pavučková 12.10. 2006
Silvia Adamčíková 28.10. 2006
Ivona Prekopová
30.10. 2006
Dávid Joni
6.11. 2006
Cyntia Koczúrová
8.11. 2006
Benjamín Grenčík 13.11. 2006
Kristína Podhorská 15.12. 2006
Adriana Lopušanová 28.12. 2006

Manželstvo uzatvorilo 21 párov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Helena Boková a Richard Machalik
MUDr. Janka Milová a Ján Kapitulčin
Zuzana Mihová a Peter Vojtek
Zuzana Rendeková a Matej Rolko
Mgr. Ivana Lopušanová a Ing. Peter Sika,PhD.
Gabriela Žiaková a Miroslav Turský
Ing. Martina Hrúzová a Peter Akantis
Lenka Hanusová a Michal Šuták
MUDr. Katarína Schmidtová a MUDr. Lukáš Murajda
Mária Krajčíková a Ladislav Oberta
Mgr. Lucia Zatráková a Michal Chovan
Jaroslava Fábriová a Ing. Peter Štefánik
Anna Ďugelová a Roman Sedúch
Jana Ticháková a Jozef Kopčan
Darina Kupčuliaková a Michal Laščiak
Mária Hurtová a Michal Miho
Zuzana Chabadová a Radoslav Zicho
Miroslava Stráska a Ľubomír Sukeľ
Katarína Zákopčanová a Michal Bartak
Radoslava Verčíková a Rudolf Škulec
Katarína Chabadová a Marián Chrapčík

14.1. 2006
14.1. 2006
18.2. 2006
25.2. 2006
22.4. 2006
22.4. 2006
29.4. 2006
29.4. 2006
6.5. 2006
6.5. 2006
10.6. 2006
1.7. 2006
25.8. 2006
2.9. 2006
9.9. 2006
9.9. 2006
16.9. 2006
16.9. 2006
7.10. 2006
4.11. 2006
25.11. 2006
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2.
3.
4.
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6.
7.
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16.
17.
18.
19.
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29.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Žofia Bulejčíková
Anna Horecká
Ján Rechtorík
Mária Cvachová
Ing. Radoslav Matejčík
Mária Lenártová
Leopold Ďugel
Mária Cvachová
Pavol Synák
Anton Satina
Mária Pallová
Mária Bugáňová
Adam Strásky
Ladislav Gábor
Kamil Franek
Alfréd Mydliar
Alfréd Mydliar
Pavlína Okruhlicová
Vierka Janíčková
Margita Lopušanová
Vladimír Povrazník
Štefánia Franeková
Mária Povrazníková
Margita Romančíková
Peter Kubica
Justína Hrušková
Helena Androvičová
František Salát
Adam Sobol
Ing. Tibor Gábor
Melánia Piovarčiová
Ján Turaček
Mária Piovarčiová
Jozef Talafa
Ladislav Mucha
Anton Grenčík
Anna Staníková
Miroslav Šugár
Ľubomír Košút
Milan Minarčík

26.5.1934
7.6.1914
15.6.1958
21.8.1927
15.4.1972
3.1.1922
26.2.1914
7.5.1949
6.6.1966
6.4.1947
17.5.1933
1.1.1922
20.3.1926
25.1.1936
15.11.1945
6.9.1941
2.2.1970
19.2.1933
25.12.1956
24.11.1913
6.11.1953
4.8.1973
4.2.1922
20.10.1927
1.2.1956
1.10.1921
12.8.1921
17.10.1918
18.9.1933
23.7.1957
7.5.1933
6.2.1927
28.11.1925
7.10.1922
11.9.1955
17.1.1927
10.9.1919
11.1.1936
5.6.1960
11.5.1944

24.1.2006
24.1.2006
31.1.2006
4.2.2006
19.2.2006
20.2.2006
28.2.2006
3.3.2006
9.3.2006
13.3.2006
21.3.2006
26.3.2006
6.4.2006
16.4.2006
5.5.2006
11.5.2006
21.5.2006
28.5.2006
6.6.2006
13.6.2006
26.6.2006
2.7.2006
3.7.2006
25.7.2006
26.7.2006
29.7.2006
4.8.2006
14.8.2006
6.8.2006
21.10.2006
21.10.2006
24.10.2006
26.10.2006
3.11.2006
8.11.2006
12.11.2006
14.12.2006
22.12.2006
24.12.2006
25.12.2006

Farská matrika
v roku 2006
Krsty:
89 47 chlapcov a 42 dievčat
Sobáše: 32
Pohreby: 87 44 mužov a 43 žien

Varín mal k 31.12.2006 3565 obyvateľov, z toho 764 detí do 15 rokov

Varínčan

Obec Varín v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
MALÝM ZDROJOM

(výber z VZN)
Malým zdrojom znečistenia sú technologické objekty obsahujúce
stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom
nižším ako 0,2 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy, na
ktorých sú vykonávané práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov,
zachytených exhalátov, stavby, zariadenia a činností výrazne
znečisťujúce ovzdušie.
Prevádzkovateľom malého zdroja je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo prevádzkovať tento zdroj a má oprávnenie
na podnikanie.
Povinnosti prevádzkovateľa
■ Umožniť povereným pracovníkom OcÚ vo Varíne kontrolu
malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho
prevádzkovaní.
■ Plniť pokyny orgánov ochrany ovzdušia k zjednaniu nápravy.
■ Oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý
zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu
a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a
o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
■ Zaplatiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktorý je príjmom do rozpočtu obce.
■ Povinnosť zaplatiť poplatok sa nevzťahuje na:
a) Fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečistenia s tepelným výkonom nižším ako 49 kW, pokiaľ takýto zdroj nie
je pravidelne využívaný na výkon podnikateľskej činnosti.
b) Prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania (lokálne
kúreniská), ktoré sú umiestnené v bytoch, v obytných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu.
Výška poplatku
■ Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie
palív s tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW je 100,- Sk, ak
v ňom za obdobie uplynulého roka spálil:
a) do 1,0 t hnedého uhlia
b) do 2,0 t čierneho uhlia, koksu a ťažkého vykurovacieho oleja
c) do 3,0 t ľahkého vykurovacieho oleja
d) do 6,0 t vykurovacej nafty
e) do 40000 m3 zemného plynu.
■ Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobkom 100,Sk a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods.
1, najviac však 10000,- Sk.
■ Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje
(za obdobie kalendárneho roka) ročnou paušálnou sumou
od 100,- Sk do 10000,- Sk úmerne podľa jeho veľkosti a
škodlivostí vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby
množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
■ Poplatok vyrubí starosta obce.
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Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Liana Muráňová 6.1.2007
Jakub Ďurana 7.1.2007
„Buďte šťastné deti, najkrajšie kvety zeme!“

Manželstvo uzatvorili:
Ľubica Kolembusová a Ivan Minich 20.1.2007
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pani Mária Krajíčková
pán Ján Novosad
pani Kristína Rolková
pani Anna Grenčíková
pani Margita Kabatiarová
pani Mária Kokosíková
pani Margita Cvachová

87.
86.
78.
77.
74.
73.
72.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pán Alojz Murárik
75-te pani Pavlína Cvachová
pani Dorota Chabadová
70-te pani Štefánia Bieliková
pán Cyril Málik
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

„Jubilanti naši dobrí, milí,
máte sviatok, veľký deň!
Želáme Vám v tejto chvíli,
nech neznáte smútku tieň!“

Odišli do večnosti:
pán Ján Solár
* 14.5.19038

U7.1.2007

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Škola informuje
Hodnotenie prvého
polroka škol. roku
2006/2007
Školský rok 2006/2007 sa začal dňa 4. septembra 2006. Do školy nastúpilo 492 žiakov. Na ročníkoch 1.-4. 195 žiakov. Na ročníkoch 5.-9. 297
žiakov. V priebehu polroka sa odsťahovali z ročníkov 1.-4. dvaja žiaci a z
ročníkov 5.-9. jeden žiak.
Za prvý polrok bolo klasifikovaných všetkých 489 žiakov. Prospelo 484
žiakov, neprospeli 5-ti žiaci.
S výborným prospechom 117 žiakov, s dostatočným prospechom 50
žiakov.
Správanie žiakov.
Väčšina žiakov dodržiavala školský poriadok i vnútorný poriadok školy. Sedem žiakov, ktorí nerešpektovali zásady vnútorného poriadku školy
dostali riaditeľské pokarhanie a jeden žiak zníženú známku zo správania
2. stupňa a jeden žiak zníženú známku 3. stupňa.
9 žiakov dostalo riaditeľskú pochvalu za príkladné správanie a reprezentáciu školy.
Dochádzka žiakov.
V priebehu prvého polroka bolo žiakmi vymeškaných 14 144 hodín. Z
toho bolo neospravedlnených 51 hodín. Ostatné hodiny boli vymeškané
pre chorobnosť detí.
Najväčší počet hodín vymeškala 9.B trieda. Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je 28,92.
Priebeh vyučovania bol vcelku plynulý. Dlhšia neprítomnosť vyučujúcej Aj bola suplovaná zastupujúcou vyučujúcou. Dve vyučujúce cudzieho
jazyka pokračujú v štúdiu na VŠ a tým narastá počet suplovaných hodín
na škole.
Počas prvého polroka
sme na škole organizovali
bábkové
predstavenia
„Budkáčik a Dupkáčik“ a
v Žiline sme sa so žiakmi
zúčastnili predstavenia
„Tri prasiatka“ a výchovný
koncert „Farebný svet“ pre
roč. 1.-4. a „Ži a nechaj žiť“
pre 5.-9. roč.
Tieto akcie boli zorganizované preto, aby žiaci
využili kultúrne poukazy,
ktoré by im prepadli.
Žiaci sa zúčastnili i výchovného koncertu, ktorý
pripravila skupina ŤAŽKO
POVEDAŤ
Hudobnú skupinu tvoria
bývalí žiaci školy a svojím
programom zaujali deti viac
ako profesionálni umelci,
ktorí chodia na školy so svojimi programami./Foto/

Varínčan

Nielen žiaci sa bavili ale pripravili i program pre našich dôchodcov v
mesiaci október, na Ondrejský jarmok pripravili výrobky, ktoré žiaci s
úspechom ponúkajú na predaj.
Vyučujúce na škole spolu so žiackym parlamentom pripravili pre žiakov
„Katarínsku diskotéku“.
Tradíciu Lucií pripomenuli dievčatá programom, ktorý predviedli v
jednotlivých triedach, v zariadení opatrovateľskej služby a myslím, že
potešili i p. starostu obce a pracovníčky OU vo Varíne. / Foto./
Vo vzdelávacích aktivitách sme žiakom umožnili pracovať na monitorovaní so Sj a M.
Program pod názvom Komparo testoval žiakov 5. a 9. ročníka. Výsledky
tohto testu sú prípravou na monitorig 2007 pre žiakov 9. ročníka. Žiaci
získavajú praktické návyky pri práci s testovacími materiálmi.
P. učiteľky pripravili do školského rozhlasu vzdelávacie relácie v oblasti
drogovej prevencie, zdravotnej prevencie a tiež čas adventu.
Pre rozšírenie obzoru našich žiakov sa jednotlivé triedy v rámci vyučovania i popoludňajších hodinách zúčastnili prehliadky filmov s enviromentálnou tématikou v Žiline. V CVČ Žilina mali možnosť navštíviť
mini zoo tohoto zariadenia. Zvieratá boli vynikajúco prezentované svojimi
chovateľmi a žiaci získali mnoho nových poznatkov.
V rámci telesnej výchovy žiakov bol organizovaný plavecký výcvik pre
žiakov 4. ročníka.
Plavecký výcvik bol zabezpečený na ZŠ Martinská v Žiline pod odborným vedením plavčíkov a na celý kurz plávania prispievalo združenie
rodičov. Je len na škodu veci, že nie všetci rodičia docenili túto možnosť
a žiakov neprihlásili na plavecký kurz. Kurz sme mohli uskutočniť iba
tak, že sme počet detí doplnili z 3. ročníka.Touto cestou chcem poďakovať
p.Tiborovi Štefanátnemu za bezpečný odvoz a dovoz detí počas celého
plaveckého výcviku.
Starší žiaci sa mohli v rámci Tv zúčastniť žiackeho turnaja v basketbale
medzi triedami na škole. Starší i mladší žiaci sa pravidelne zúčastňujú
futsalovej ligy v Žiline medzi školami.
Dievčatá súťažili vo vybíjanej.
Druhý krát v tomto školskom roku boli naši prváci prijímaní medzi
žiakov školy. Imatrikuláciu prvákov pripravujú žiaci deviateho ročníka
spolu so žiackym parlamentom.
Chválim deviatakov za zodpovedný prístup a pekné privítanie najmladších spolužiakov.
Táto akcia sa páčila i rodičom našich prvákov, ktorí sa na nej zúčastnili.
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Prvý polrok školského roka nie bohatý na súťaže žiakov. No napriek
tomu sa nám podarilo uspieť v celoslovenskej literárnej súťaži „O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO. Šesť žiakov dostalo čestné uznanie
za účasť v súťaži, dve žiačky získali diplom, 1 žiačka osobitné ocenenie za
báseň a jedna žiačka čestné uznanie a cenu za kultivovaný jazykový prejav
v kategórii rozprávka.
Čo nás ale najviac potešilo je ČESTNÉ UZNANIE A CENA RIADITEĽKY
ROS v Žiline pre ZŠ s MŠ O.Štefku Varín za profesionálny pedagogický
prístup k literárnej tvorbe žiakov v celoslovenskej súťaži.
Tu chcem vyzdvihnúť, že po prvý raz bola ocenená i práca pedagógov
a nielen práce detí.
V celoslovenskej súťaži LITERÁRNY KEŽMAROK získala 1 žiačka 3.
miesto v druhej kategórii próza.
V súťaži CENA ANDREJA CHUDOBU sme získali 1. a 2. miesto a
čestné uznanie.
V súťaži ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY boli ocenené 2 žiačky.
V regionálnej súťaži Detská literárna Žilina bolo ocenených 10 žiakov.
DETSKÝ ČIN ROKA 2006 do tejto akcie sa zapojilo 226 žiakov 6.-9. ročníka v rámci občianskej výchovy. Každý hlas predstavuje jednu symbolickú
korunu, ktorú spoločnosť Whirlpool Slovakia venuje vo forme domácich
spotrebičov detským domovom.
Žiaci sa zapojili i do počítačovej olympiády. V školskom kole súťažilo
80 žiakov. Víťazi
Peter Kysela 8.A, Iveta Lovásová 8.A a Martin Hýll 9.A – postupujú do
krajského kola.
Do slovenského kola postúpili I.Lovásová – účasť a M.Hýll – umiestnil
sa na 13. mieste.
Tiež sme sa zapojili do súťaže o najlepší environmentálny projekt.
M.Hýll z 9.A získal čestné uznanie.
P.učiteľky zapojili žiakov do celoslovenskej korešpondenčnej súťaže
ENVIROOTÁZNIKY
Z 8.A -12 žiakov a z 9.A – 9 žiakov.
V rámci matematiky sa začali súťaže v MO a Pytagoriáde.
Vyučujúci zrealizovali v prvom polroku 4 exkurzie pre žiakov, súťaž o
najkrajšie vyzdobenú a upravenú triedu, pre dievčatá ukážky sviatočného
prestierania stolov.
V spolupráci s rodičovskou radou sme pre školu zakúpili viaceré pomôcky pre žiakov.
Chcem poďakovať Ing. Barčíkovej predsedníčke rady rodičov za vybavenie všetkých potrebných dokumentov k poskytnutiu 2% dane na účet
rodičovského združenia. Vďaka takto získaným financiám sme pre žiakov
zakúpili stojany na bicykle, ktoré nám ochotne zabezpečil a namontoval
p. Lovas Peter .
Na záver chcem poďakovať rodičom žiakov, ktorí podporili prácu školy
tým, že zakúpili
rádiomagnetofón, akvárium, zabezpečili naladenie klavíra a tým umožnili skvalitniť výučbu našich žiakov.
Mgr. Alžbeta Paučinová
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Krásne okolie našej obce dáva veľké možnosti na poľovanie a
rybolov. Vo Varíne boli vždy úspešné poľovnícke a rybárske spolky.
Lenže v období medzi svetovými vojnami mohli tento druh športu
prevádzať iba tí, ktorí mali na to financie.
Poľovné a rybárske lístky predával urbár. S poľovníctvom je to
tak i dnes, ale na rybolov už vydáva povolenie Slovenský rybársya
zväz v Žiline, pretože rieky sú vo vlastníctve štátu.
V období medzi vojnami poľovali títo Varínčania: Ján Ballay
– rechtor- učiteľ a organista, Julius Del Fabro- syn talianskeho
prisťahovalca, ktorý staval tunely v Strečne, Štefan Barica- miestny pekár, Emil Schmidt- stolársky majster, Elek Piovarči- majiteľ
ubytovacieho hostinca, ktorý bol aj majiteľom autobusu a vozil robotníkov z Terchovej do Varína. Dokonca hral aj pandúra vo filme
Jánošík so slávnym českým hercom Jaroslavom Marvanom.
Medzi ďalších poľovníkov patrili bratia Willigerovci, Michal
Salát a ďalší... Poľovníci keď nepoľovali, robili si navzájom kanadské žartíky.
Trojica Ballay, Del Fabro a Schmidt si zobrala na mušku kolegu
Baricu.
Do zajačej kože zašili mačku, ktorú priviazali v Baricovej záhrade
o strom. Potom, akoby nič, vošli do predajne chleba a začali si domáceho pána doberať. „Čože je to za poľovníka, keď mu v záhrade
zajace stromky ohrýzajú!...“
Domáci pán nemeškal, nabil flintu a hybáj do záhrady.
Namieril a „bum – bác“... Netrafil... a zajac vyskočil na strom....
Hneď pochopil, že to nie je zajac, a že naletel svojim kamarátom.
Pomyslel si: „však ja vám to vrátim aj s úrokmi a pomsta bude
sladká...“
Čas bežal, až nastal deň „D“. Bola jelenia ruja a išlo sa na spoločnú poľovačku.
Pán Barica nakúpil u mäsiara Neumanna /býval v dome na námestí, kde donedávna bývali Bohačiakovci/ dobré klobásy, ktoré
napchal do vreciek kabáta a išlo sa do hôr.

Prešli Pažite, Bôry a šliapali hore Hladkou dolinou. Kamaráti
zbadali trčiace klobásy a po jednej ich z priateľovho kabáta vyťahovali a cestou pojedali. Boli celí nadšení, že kolegu znova dobehli
a on na nič neprišiel. Boli však na omyle. Priateľ Barica o všetkom
vedel, len sa tváril, že nevie čo sa okolo neho deje.
Keď vyšli na vrch Jedľoviny, začal klobásy hľadať. Kolegovia
sa na ňom veselo zabávali. „Pišta, hádam nemáš nič pod zub. Asi
budeš musieť zísť do Varína po nový proviant...“
On im ale smutným hlasom oznámil, že klobásy boli otrávené,
ako návnada na líšky. A má veľké obavy, že ak ich niekto nájde a
skonzumuje, môže sa otráviť a zomrieť...Stane sa veľké nešťastie a
on sa za to môže dostať pred súd a do väzenia.
Kamaráti sa na smrť vyľakali, zbledli, vzali nohy na plecia a
hybaj, o zlomkrk dolu Hladkou dolinou domov do Varína.
Všetci postupne navštívili miestneho lekára, doktora Beňovského,
ktorý im vypumpoval žalúdky a dal im aj klystír na preháňanie...
Pobrali sa skormútení domov, zaľahli do postelí a odovzdali sa
do Božích rúk. Manželky však nestrácali nádej, pozvali do svojich
domov aj pána dekana Ignáca Adamíka, ktorý všetkých postihnutých zaopatril sviatosťami a udelil im aj posledné pomazanie.
Postupne všetkých klobáskových aktérov ponavštevoval aj kolega Barica a poriadne si ich popodával. Popýtal sa čo sa im vlastne
všetkým stalo, že sa tak naraz odhodlali odísť z tohto sveta. Stále sa
robil, že nič nevie o tom, že klobásy pojedli oni.
Na smrteľnej posteli všetci traja prosili o odpustenie a priznali,
že klobásy pojedli, a teraz zomierajú...
Nastalo vykúpenie. Priateľ Barica im oznámil, že klobásam nebolo nič, neboli otrávané, a tak sa nemusia ničoho obávať... „Bol to
môj „darček“ za tú mačku v zajačej koži“ skonštatoval.
Všetci „umierajúci“ povyskakovali z postelí, akoby ich polial
živou vodou a „vydarenú poľovačku“ spoločne poriadne oslávili.
Alexander Panáček
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Detská literárna Žilina

Dňa 12. decembra 2006 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže Detská literárna Žilina, kde
sme boli veľmi úspešní.
Získali sme tieto ocenenia:
Marek Vrábeľ, 7.A - diplom a cena literárneho
klubu Silaus
Katarína Lovásová, 7.A - diplom a cena literárneho klubu Silaus
Kristína Kupčuliaková, 5.A - diplom a čestné
uznanie poroty
Sára Stella Šutková, 5.B - diplom a čestné uznanie poroty
Jozef Staník, 5.B - 1. miesto
Marek Peknuša, 6.B - 1. miesto
Daniel Jankovský, 7.A - cena poroty
Daniela Boková, 3.B - diplom a cena poroty

Ako slniečko pomáhalo
Bolo, kde nebolo. Bolo raz jedno žiarivé a usmievavé slniečko. Dívalo sa na krajinu, veselo
hrialo.
Lesom kráčal jeden zajko a niesol si čerstvú
ďatelinku. Zbadala ho líška. Bola veľmi hladná.
Rozbehla sa za ním. Chcela ho chytiť.
Zajko utekal, čo mu sily stačili. Do cesty sa mu
priplietol koreň starého duba. Zakopol a spadol.
Udrel si lakeť. Líška ho doháňala.
Poprosil slniečko, aby mu pomohlo. Slniečko
povedalo: “Dobre!” Natiahlo svoju teplú ruku
a pritiahlo konár duba k sebe. Pustilo ho. Konár
zrazil líšku k zemi.
Zajko zakýval slniečku na rozlúčku a ponáhľal
sa domov.
Slniečko sa potešilo: “Aj zajtra budem pekne
hriať a pomáhať.” A čo povedalo, to aj urobilo.
O hlúpej líške

Ilustr.: Martinka Synáková, III.B

Nový domov

Žila raz jedna pani Žilková ,
ktorá mala psa -sučku. Žilkovci sa mali čoskoro sťahovať.
Lenže pred odchodom z
mesta porodila tri krásne malé
šteniatka. Pani Žilková šteniatka nechcela, tak ich zabalila do
škatule a položila pred vchod
bývalého bydliska. Šteniatkam
bolo smutno za svojou mamou.
Chúlili sa v škatuli, bola im
zima a mali hlad. Hnevali sa
na pani Žilkovú.
Našiel ich pán Múdry a odniesol ich do útulku. Tam ich vzala pani Evka Milá a dala ich do
kovovej klietky. Dostali mená:
Belko, Uško a Ňufka. Belko bol
biely ako sneh. Uško bol biely
s čiernym uškom. A Ňufka
mala okrem bieleho kožúšteka
čierny fľak na nošteku.
Zrazu sa otvorili dvere a stálo
tam smutné dievčatko. Šteniatka sa bojazlivo pozeral~až sa
ozval Belko: “Ja idem bližšie”.
“Nechoď:’ povedal Uško. Ale
Belko nepočul. Už bol pri
Elenke a voňal jej topánky.
Elenka sa usmiala a bolo jasné

Bola raz jedna chamtivá, lakomá a ufrfľaná líška.
Raz povedala zvieratkám v lese : “Už nebudem
v zime hladná! Už nebudem behať za korisťou!
Už dosť!!! Odteraz budem modelkou. “
Zvieratká líšku dobre poznali. Nikdy sa jej
nechcelo pracovať. Na lesnej lúčke sa jej všetky
zvieratká začali smiať. Líška ich okríkla: “ Akí

že Belko má nový domov. Ňufka a Uško zostali sami, Ňufka
sa spýtala Uška: “Myslíš, že aj
nás si vezme niekto domov? “
“Neviem.” A smutní zaspali.
Prešiel deň, dva a stále nič.
“Niečo nové cítim,” povedal
Uško. A naozaj.
Prišla teta s dvoma deťmi s
chlapcom a dievčaťom. Pozerali po klietkach a zastali pred
šteniatkami. Dievčatko chcelo
Ňufku a chlapec Uška. Nevedeli sa dohodnúť. Šteniatka
sa báli, aby ich nerozdelili.
Držali sa za labky a prosili,
aby ich nerozdelili. Nakoniec
rozhodla mama. Vzali obidve.
Po ceste povedal Uško Ňufke:
“Ešte keby tu tak bol Belko.”
Vošli do veľkého dvora, kde
bol veľký dom a veľká búda.
“Hav, hav, hav! “ “To je známy
hlas “, povedala Ňufka. A naozaj. Za .., susedným plotom bol
Belko. Boli šťastní, že sú spolu.
Od radosti sa všetci válali po
zemi. Tešili sa, že si ich zobrali
dobrí ľudia.
Sára Stella Šutková, V.B

ste hlúpi! Počkajte, až budem v modelingu
slávna!”
Prišla zima. Všetky zvieratká zaliezli do svojich
domčekov plných sladkých dobrôt, ktoré si v lete
nazbierali. Len líška sa túlala lesom. Bola hladná
a opustená. Vtedy si líška uvedomila, že aj modelka musí pracovať a nielen sa chváliť.
Psík a veverička
Bol raz jeden opustený a špinavý psík, ktorý
nemal žiadnych kamarátov. Nemal ani domov.
Otecka a mamičku mu zrazilo veľké nákladné
auto. Nedávali si pozor, keď prechádzali cez
cestu. Ostal na svete celkom sám. Túlal sa a raz
vošiel do lesa.
Odrazu sivé mraky zakryli slniečko. Pritlačili
sa k sebe a už bolo zle-nedobre. Začalo pršať.
Blýskalo sa. Až do tmavej noci.
“Kde sa tu berieš?” povedala psíkovi malá veverička s čiernym pásom na chrbte.
Pozvala ho k sebe na návštevu. Ponúkla hosťa
lieskovými orieškami.
Búrka sa skončila. Les sa zobudil. Na čistinke sa
hrali dvaja noví priatelia - psík a veverička.

Mestečko Taškovo

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden
dom. V ňom bývala jedna rodina,
ktorá mala syna Miška. A Miško mal
novú novučičkú školskú tašku.
V tej taške bolo jedno mestečko
Taškovo. A v tom mestečku žili
rôzni obyvatelia. Žili tam zošity
veľké, malé, linajkové, nelinajkové,
perá aj pastelky, peračník, pravítko
a kružidlo.
V tom mestečku bol aj výcvikový
tábor pre perá, aby sa naučili krajšie
písať.
V jeden pekný letný deň sa peračník
chcel pozrieť do tábora na svoje
perá. Išiel cestou-necestou, až prišiel
ku bráne tábora. Pri bráne bola síce
zábrana z gúm, ale nikto nikde nebol.
Tak si peračník povedal: “Preleziem
bránu.”
A tak sa aj stalo. Keď bol už vo dvore,
kde perá cvičili, skočil mu do cesty
zošit a nechcel ho pustiť dnu. Peračník sa naoko pobral domov. No hneď
za rohom vytiahol z vrecka mobil a
zavolal okresnú perovú políciu. Tá
mu sľúbila, že pošle ceruzkové
komando a zošit zavrie do prísne
stráženej väznice do Zlozošitova.
A veru sa ja tak stalo. Prišlo ceruz-

Daniela Boková, III.B

kové komando a zatklo zošit. Začalo
vypočúvanie. Vypočúval ho hlavný
komisár Fifipero. “Prečo si nechcel
pustiť peračník do tábora ?” dôrazne
sa opýtal komisár.
“Lebo sa mi chcelo”, odpovedal zošit.
Keď to už komisára prestalo baviť,
poslal zošit na ceruzkový súd. Súd
rozhodol, že ho dajú do väzenia.
A tak sa aj stalo. Zošit bol mimoriadne kľudný a komisárovi sa zdalo, že
niečo plánuje.
Každý deň mal čudný telefonát. Ale
komisár nemohol nič urobiť.
Až jedného pekného dňa čakalo
dvadsať odhodlaných zošitov pred
väzením.
Za dve hodiny vtrhli do väzenia a
chceli oslobodiť zošit.
Nepodarilo sa im to, lebo komisár
stihol zavolať ceruzkové komando.
Neskoršie komisár Fifipero zistil,
že náš zošit sa volal Kazipero. Bol
to mafián, ktorý mal v Taškove robiť
podvratnú činnosť.
Všetko dobre dopadlo. Komisár
konečne dostal najhľadanejšieho
mafiána v Taškove. A vtom zazvonil
zvonec a začala sa hodina.
Jozef Staník, V.B
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Ďakujem, pán
Dobšinský

Od našich často počúvam, že život
nie je rozprávka. Podľa nich dobro
víťazí len v rozprávkach Pavla
Dobšinského a v Rozprávkach starej matere.
Takže ma určite pochopíte, keď poviem, že na princov alebo drakov
neverím. Pripúšťam, že rodičia mi
pripravili život ako v rozprávke, ale
to “kde bolo, tam bolo” nie je podľa
môjho presvedčenia.
Som futbalista telom i dušou.
Niekedy mám pocit, že som sa s
kopačkami na nohách už narodil.
Uznajte, že vo futbale sú rozprávky neprípustné. Aspoň som si to
myslel...
***
“To nie je možné,” povedali sme
zborovo, keď sme videli v Žilinských novinách bilanciu a skóre
Rajeckých Teplíc.
“Neprehrali žiadny zápas. To nie je
možné,” povedal Pišta.
“Ale je, čo tu zasa mudruješ! To
by si nebol ty, Krdo, aby si zasa
do toho nerýpal,” povedal Kiky
provokatívnym hlasom.

“Chalani, pokojne, skúsme si to overiť. V sobotu s nimi hráme,” pridal
sa k rozhovoru Džony. “Platí!”
povedali sme zborovo. Spoločnými
silami sme ukuli plán, ako odhaliť
nekalé úmysly Rajeckých Teplíc.
Prišla sobota. Klbko hráčov v žlto-modrých dresoch vykročilo zo
šatne. Postupne začali vychádzať
hráči nášho súpera.
“Ha-ha, pozri, akí štopli,” ironicky
sa smial Kiky, ale hlas mu podivuhodne zvážnel vo chvíli, keď
zazrel ich kapitána. S vyvalenými
očami vy jachtal: “Pozri na to teľa!”
Zorničky v očiach sa mi rozšírili
ako ozónová diera a podlomili sa
mi kolená.
Celý náš plán sa razom zrútil ako
domček z karát.
“Tu niečo nehrá,” povedal Marsel.
“Vidíš, aké má vyrážky po ksichte?
A tá výška! Veď mi môže byt’ otcom!” dodal som a od prekvapenia
som zabudol zavrieť ústa.
Vtedy som dostal nápad. Počkaj,
nachytám ťa na hruškách! Mne cez
rozum neprejdeš!
Ja nie som včerajší!
Pri kontrole registračiek som si
všimol kapitánovu fotku na jeho

Robot Marek

Dnes popoludní som priviedol na svet robota. Po dvoch
hodinách tvrdej práce bol na svete Dvadsiaty Marec.
Ihneď som ho vyskúšal. Vedel hovoriť, lietať a na
nohách mal namiesto topánok kolieska. Kvôli rýchlosti. Výšku som mu určil ja. Meral 60 centimetrov a
pohyboval sa rýchlosťou 30 km/hod.
Jeho povinnosti som mu dal do vienka. Vozil ma do
školy, písal mi domáce úlohy, upratoval mi izbu. Mama
bola konečne spokojná. Moja izba žiarila čistotou. Dokonca tu priviedla i svoje priateľky, aby sa popýšila
svojím synom. Tie len nemo závideli.
Celý mesiac pracoval pre mňa ako domáca slúžka. To
mi vyhovovalo. Nemám rád tie babské práce.
O týždeň sa ale čosi stalo. Dvadsiaty Marec upadol do
kómy. Celkom nečakane a bez zjavnej príčiny.
Prvé, čo mi prišlo na um bolo, že mu došli batérie.
Vymenil som mu ich a on sa dal opäť do pohybu.
Som jednoducho génius, čo s tým narobím!
Robot sa však celkom nečakane zmenil. Odmietol splniť moje príkazy. Zaťal sa ako baran. Len stál, blikal a
vrhal na mňa zlovestné pohľady.
“Tak teda dobre, uvidíme, kto z koho!” pomyslel som
si a zložil som ruky vbok.
Jeho hnev narastal. Mozgové závity mu pracovali na
300 percent. Ľahká zliatina sa prudko zahriala, spoje
zoskratovali, dym sa vyvalil z jeho očí a ako drevo
padol na dlážku.
Pozbieral som jeho zvyšky a odniesol som ich do dielne.
Rozobral som svoj vynález na súčiastky a vložil som ich
do vreca. Vtedy na dvere zaklopal Martin Koliesko.
Martin je uznávaný vynálezca v našej dedinke Malinovo. Starosta obce sa mu posťažoval, že by sme potrebovali šikovného robota na pomocné práce. Hlavne v

registračke. “No jasné, to som
mohol tušiť. Prilepil si fotku asi z
tretej triedy. A mám ťa!” pomyslel
som si.
Rozhodca mi vzal registračku
a so slovami všetko v poriadku
mi ju vrátil. Vôbec jej nevenoval
pozornosť. Pracoval ako automat.
Rovnako prešli aj ostatnÍ.
Blížil sa kapitán. Spolu s ním jeho
parta. Už-už sa zdalo, že sa niečo
udeje.
Registračka ostala v jeho ruke o
čosi dlhšie.
Rozhodca náhle zbystril pozornosť.
Tichá škodoradosť sa zakrádala do
môjho mozgu, aby mohla víťazoslávne ohlásiť môj triumf. Rozhodca
sa otočil a priložil si k uchu mobil.
Kývol rukou na ďalšieho a registračku vrátil kapitánovi. Ten len
zagánil a pohľadom víťaza ma
priklincoval k zemi.
“Prosím, pozrite, či tie fotky nie sú
prelepené,” vyletelo z mojich úst.
“To je absurdné,” povedal rozhodca
nahnevane.
Všimol som si, že náš podozrivý
sa začína potiť a prestupuje z nohy
na nohu. Zjavne mu to nebolo
príjemné.

zime, keď je všade veľa snehu a nehodno ani psa von
vyhnať. Ale aj v lete je tu veľa práce. A ľudí je málo.
Všetci odchádzajú k moru alebo pracujú v meste.
Martin Koliesko ma požiadal o pomoc. Niektoré súčiastky sa dali kúpiť len v meste, ale ako na potvoru,
bol víkend, autobusy nechodili a jeho staré auto malo
defekt.
“Len ty ma môžeš zachrániť,” povedal Martin. “Okrem
toho je víkend, škola ti začína až v pondelok, budem
rád, ak mi pomôžeš,” pokračoval.
Potešil som sa. Bol by som skákal od radosti, ale
ovládol som sa. Nebudem sa predsa “chváliť” svojím
pokazeným robotom. Aspoň sa niečo naučím. Pracovať
s takým géniom nemá príležitosť každý.
Práca nám išla od ruky. Nový robot bol nádherný!
Priam rozprávkový! Kamery snímali každý pohyb v
jeho okolí. Na príkazy reagoval ako verný pes.
Na slávnostné spustenie robota sa prišli pozrieť všetci
obyvatelia Malinova. Robot dostal meno Marek. Po
mne.
Spustenie robota predviedla manželka starostu. Vydala
príkaz: “ Zametaj!” Napätie sa dalo krájať. Robot sa zatriasol a schytil do ruky metlu. Ozval sa potlesk. Martin
sa zvŕtal v robote ako čata upratovačiek.
Na druhý deň si prišla vypožičať robota pani Mlynárikova. Chcela pomôcť s upratovaním po rekonštrukcii
domu. Starosta súhlasil.
Odvtedy sa robot Marek stal právoplatným “obyvateľom” nášho mestečka. Pomáha všetkým a všade,
kde treba. Starosta je hrdý na to, čo urobil pre svojich
obyvateľov a v budúcnosti plánuje urobiť ďalšiu sériu
robotov.
A ja budem opäť pri tom.
Marek Vrábeľ, Katka Lovásová, VII.A

“Je to pravda, sú prelepené!” vykríkol čiarový rozhodca.
Dal mi za pravdu. Musel už dávnejšie niečo tušiť. Nebolo to preňho
jednoduché. Veď išiel proti svojmu
“šéfovi”.
Tím Rajeckých Teplíc bol nakoniec
vylúčený zo súťaže za klamstvo. Na
druhý deň sa v novinách objavila
naša fotka na titulnej strane novín s
textom: “Varínski futbalisti odhalili
nekalé praktiky Rajeckých Teplíc.”
***
Všetko skutočne nakoniec skončilo
ako v rozprávke. Nechýbala tu
odvaha, zmysel pre česť a spravodlivosť. Dokonca aj to zlo si prišlo”
na svoje” a bolo spravodlivo potrestané.
Nezazvonil síce zvonec, aby bol
“rozprávky koniec”, ale zaznel
hvizd rozhodcovskej píšťalky.
Začínam mať pocit, že rodičia sa nemýlia. Život naozaj nie je rozprávka,
ale rozprávky sa nám môžu v živote pritrafiť. Vďaka nim je náš život
preto taký úžasný!
Ďakujem, pán Dobšinský!
Daniel Jankovský, VII.A

Milá Perinbaba!

Rozhodli sme sa napísať Ti list.
Veľmi nám chýba sneh! Vôbec sa
nemôžeme sánkovať! Niet snehu
na lyžovanie! Všetky vleky pod
Jedľovinou stoja!
Ani tvoj kamarát Mráz si neplní
svoje povinnosti. Potoky a rieky
nie a nie zamrznúť. Na naše korčule padá prach.
Kedy sa už zobudíš so svojho
dlhého spánku?
Pokazil sa Ti budík?
Nie si náhodou chorá?
Sníva sa Ti nejaký pekný sen a
Ty sa nechceš prebudiť?
Prosíme Ťa, začni už poriadne
skákať po svojej veľkej perine!
Nech snehové vločky zasypú celú
krajinu a my sa budeme môcť
guľovať, sánkovať, lyžovať, korčulovať a stavať snehuliakov
Pozdravujú Ťa žiaci 3.B triedy.

Ilustr.: Martinka Synáková, III.B

Odchody
autobusov
Varínčan

Zo zástavky: Varín, ObÚ
13

Odchody
autobusov
14

Zo zástavky: Varín, Koňhora,Varínčan
rázc.

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Štvrtok 8. februára
15.30 hod. v kinosále
Fašiangový program pre dôchodcov

Spoločenské posedenie s kultúrnym programom

Sobota 10. februára
15.00 v kinosále
Detský karneval

Karneval pre škôlkárov a školákov

Piatok 16. februára
20.00 hod. MKS
XI. Varínsky ples

Inzercia:
Predám stolový šijací stroj Minerva,
málo používaný.
Cena: 800.-Sk
Info: 569 24 68

***

Predám funkčný písací stroj Robotron.
Cena: 200.Info: 569 24 68

***

Pripravím stredoškolákov na maturitnú skúšku
z nemeckého jazyka podľa cieľových požiadaviek Ministerstva školstva SR.
Kontakt: 041 5692 429
0903190 366
Alles Gute, kurzy nemeckého jazyka
- Varín, októbrová 666

***

Predám 2 ks šiat na Prvé sv. prijímanie,
1x použité aj s doplnkami.
Info: MKS

Knižnica informuje
Prosíme čitateľov
o vrátenie kníh za
rok 2003
Staňová, H. - Varín 382
Staňo, J. - Varín 312
Bajanová, K. - Varín 806
Brežna, V. -Varín195
Vnenková, K. - Varín
Synák, J. - Varín 692
Hriníková, M. - Varín 66
Lopušanová, A. - Varín 596
Kvačkaj, M. - Varín 711
Janíčková, H.-Varín 380
Čičmanec, R. - Varín 745
Staníková, S. - Varín 435
Dikoš, L. - Varín
Ďugel, M. - Varín
Hojčuš, B. - Varín 268
Sobola, F. - Varín 440
Poliaková, M. - Varín 441

- 1 kniha
- 1 kniha
- 3 knihy
- 3 knihy
- 1 kniha
- 2 knihy
- 1 kniha
- 1 kniba
- 4 kidhy
- 3 knihy
- 1 kniha
- 1 kniha
- 1 kniha
- 1 kniha
- 1 kniha
- 5 kníh
- 2 knihy

Knižnica otvorená
Po. 10 hod. - 18 hod.
Ut.-Pi.13 hod. - 18 hod.
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Varínčan

u KUPÓN Č. 2 u KUPÓN Č. 2 u KUPÓN Č. 2 u KUPÓN Č. 2 u

Tajnička z čísla 12/2006 znela:
„No vidíš, a stále tvrdíš, že ťa zanedbávam.“
100,- Sk vyhráva Andrea Bugáňová, Dr. J. Tisu 660, Varín
Pomôcky:
Ru, Doležil, nor, Zo zadnej
Orr, ET, de, ora, strany, zozadu
Volta, id, Borel

vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. marca 2007
na adresu redakcie.

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Tu máš

Nadšenie

Epocha triasu

Pobrežná pláž

Izbový kvet

Skoro

Taliansky operný skladateľ

Popevok

Futbalový klub
v Miláne

Nemecký
básnik

Čistila praním

9. časť
tajničky
Robia balíky
Juhoameric.
nejedov. had

Skratka adresy

Prudko postrčil

Latinská
predložka (od)

Zvratné zámeno
Pripravoval
varom

Rodné číslo
Taliansky fyzik

Kód Talianska

Robil tupím
10. časť
tajničky
Dobýval zo
zeme
Dropovitý vták

Kapustovitá
zelenina

Juhoamerická
ryba

Staršia plošná
miera

Švédsky
vynálezca

2. časť tajničky

Arabský člen

Citislovce
varovania

Vŕšil na kopu

Starý holandský názov
pre liter

Liatím odobralo

Chytil

Hranica (lek.)

Francúzky
básnik

Sú zavesené

Pozoroval

Rímskych 495

Miera, veličina

Produkt včiel

Obruboval

Zoberú

8. časť
tajničky
Vianočná
pieseň

Plúžil
3. časť tajničky

Cibuľovitá
rastlina
Zápasník s
býkmi

Dymia

Rasa psa

Poľovačka

Počul (hovor.)

Udieral
Označenie
lietadiel Etiópie

Gén, idant

Odôvodňoval

Boh vetra na
Tahiti

Lalotanie
(expr.)

♣

Hrab (kniž.)

Obarila

1. časť
tajničky

♣

Vyhynutý
kočovník

Jav, úkaz

Len čo príde Marek zo školy, hneď sa pýta otca:
„Ocko, sú na mesiaci Tatry?“ „Tatry na mesiaci? Čo
sa ti porobilo?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)
Autor:
Jozef Blaho Značka mililitra

6. časť
tajničky

Merač morských hĺbok

Cudzokrajný
dravý vták

Druh citary

Nasávala

Bieloruský
spisovateľ

Starší kan.
hokejista

Okrasný vták

Francúzky člen

4. časť
tajničky

7. časť
tajničky
5. časť
tajničky

Značka Pascala

Pestovateť
repy

Český
zbormajster

Uľavenie

Druh papagája

Ženské meno

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným úradom v Žiline pod číslom 3/94
Február 2007
Cena 10,- Sk

