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MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA w ROČNÍK XIV w ČÍSLO 145 w TERRA VARNA 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:

r UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
r PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PRE ROK 2007
r ŠKOLA INFORMUJE
r VEĽKÁ NOC
r CESTOVNÝ PORIADOK 2. ČASŤ

Veselá Veľká noc
PRIANIE
Korbáč, vodu, kraslíc moc,
prináša nám Veľká noc.
LÁSKA Zeleného štvrtka,
VIERA Veľkého piatka,
NÁDEJ Bielej soboty,
VÍŤAZSTVO Veľkonočnej nedele
nech posilní vaše zdravie,
naplní úprimným pokojom,
radosťou a šťastím.
Všetkým Varínčanom
príjemné sviatky želá
Marek Peknuša VI.B

Ilustrácia: Nora Halušková VIII.A

10,- Sk

Marec-Apríl 2007
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Varínčan

Zápisnica č. 2 / 2007

z riadneho druhého zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 1. 2. 2006 o 16,00 hod. v kinosále MKS vo Varíne
SO 17 Komunikácie a parkoviská
280 000 Sk
spolu
563 700 Sk
SO 14 Rozšírenie verejného STL plynovodu
293 000 Sk
SO 16 Rozšírenie verejnej komunikácie s chodníkom920 000 Sk
spolu
1 213 000 Sk
celkom
1 776 700 Sk
■ za predpokladu poskytnutia dotácie z MVaRR SR na výstavbu
nájomného bytového domu – 22b.j. Varín – Záhumnie v rámci
rozpočtu obce pre rok 2007 finančné prostriedky pre krytie
nákladov nájomných bytov v hodnote
370 0280 Sk
■ za predpokladu poskytnutia úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov – 22.b.j. v rámci rozpočtu obce prijatie nasledovných
opatrení:
- príjmová časť rozpočtu:
evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB a
MVaRR SR v zmysle platných právnych predpisov.
- výdavková časť rozpočtu:
a) finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB v roku
2007
21,950 824 x 3217 = 70 616 Sk
b) v rámci rozpočtu na rok 2007 vyčleniť finančné prostriedky na
mesačné splátky úveru zo ŠFRB.
Predpoklad od mesiaca júl.
6 x 70 616 = 423 696 Sk

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne riadil starosta
obce Ing. Karol Strásky.

Schválený program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu, schválenie návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Príprava investičných a rozvojových aktivít v obci na rok 2007
Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku OZ
Voľba členov stálych komisií OZ
Doplnenie poslanca OZ do Rady školy
Odmeňovanie poslancov
Prerokovanie Organizačného poriadku obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý
polrok 2007
10. Žiadosti občanov a právnických osôb
11. Rôzne
12. Prijatie uznesenia a záver
Prítomnosť poslancov na zasadnutí OZ a hlasovanie poslancov

Vysvetlivky Prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený
Hlasovanie:(+ za), (- proti), (/ zdržal sa), (0 neprítomný)

Ostatní prítomní: prednosta OcÚ, hlavný kontrolór, štyria občania,
riaditeľka MKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Poslanec
Marián ANDROVIČ
Ing. Marián ANDROVIČ
Karol BOKA
Metod BUKOVINSKÝ
Ing. Jozef KABATIER
Patrik MIHO
Štefan NOGA
Ľudmila PORUBČANSKÁ
Ing. Marián SCHMIDT
Ing. Vladimír ŠTEFÁNIK
Jana ZAPARANÍKOVÁ
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Uznesenie č. 2 / 2006

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

I. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ (hlasovanie č. 1)
Hlasovanie: za 9, proti 1,zdržal sa 0, neprítomný 1
2. Návrhovú komisiu v zložení: prednosta OcÚ Ľubor Panáček
– zapisovateľ, Ing. Marián Schmidt, Ing. Marián Androvič a
overovateľov zápisnice: p. Metod Bukovinský, Karol Boka.
(hlasovanie č. 2) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varín na rok
2007 a v jeho rámci
■ výstavbu nájomných bytov 22 b.j. a čerpanie úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania
- súhlasí s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB
v roku 2007 a podmienky pre poskytnutie úveru uvedenými v
zákone NR SR č. 607/2003 Z.z. v znení zákona č. 536/2004 Z.z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania.
- súhlasí so záväzkami, podmienkami nájmu bytov a so zariadením záložného práva podľa Výnosu MVaRR SR zo dňa
7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytnutí dotácií na rozvoj
bývania
■ za predpokladu poskytnutia dotácie z MVaRR SR na výstavbu
technickej vybavenosti pre výstavbu nájomného bytového
domu – 22.b.j. Varín – Záhumnie, schvaľuje v rámci rozpočtu
obce v roku 2007 finančné prostriedky:
SO 07 Rozšírenie verejnej dažďovej kanalizácie
283 700 Sk
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c) v rámci rozpočtu na rok 2007 a ďalšie roky (30 r.) vyčleniť
finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB podľa
uzavretej zmluvy.
Predpoklad:
12 x 70 616 = 847 392 Sk
Financovanie úveru zo ŠFRB bude súčasne zabezpečené splátkami nájomného od nájomcov bytov.
d) v rámci rozpočtu na rok 2007 vyčleniť finančné prostriedky na
úhradu:
1. dofinancovanie výstavby nájomných domov v sume 370 280 Sk
2. technickej vybavenosti pre horeuvedenú stavbu v sume 563700 Sk
■ za predpokladu poskytnutia úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 22 b.j.:
1. bankovú záruku vo výške
21 950 824 Sk
2. zabezpečenie bankovej záruky vlastnou vista bianko zmenkou
v prospech Dexia banky – Slovensko, a.s.
(hlasovanie č. 3) Hlasovanie: za 6, proti 1, zdržal sa 3, neprítomný 1
4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Varíne so zapracovanými zmenami z diskusie
(hlasovanie č. 4) Hlasovanie: za 10 proti 0zdržal sa 0neprítomný 1
5. Za predsedníčku sociálnej komisie p. Ľudmilu Porubčanskú
(hlasovanie č. 5)Hlasovanie: za 10 proti 0zdržal sa 0neprítomný 1
6. Ďalších členov sociálnej komisie: Mária Chovancová, Mária
Zelinová, Mária Salátová
(hlasovanie č. 6) Hlasovanie: za10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
7. Za predsedu stavebnej komisie p. Ing. Jozefa Kabatiera
(hlasovanie č. 7) Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 1
- pokračovanie na 4 str. -
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Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Patrik Krištofík 18.1. 2007
Jakub Žiak 6.2. 2007
Natália Jandová 11.2. 2007
Ema Závoďančíková 28.2. 2007
Michael Kopčan 1.3. 2007

„Buďte šťastné deti, najkrajšie kvety zeme!“

Naši jubilanti:

V mesiaci marec oslavujú narodeniny:

Poďakovanie
„Dotĺklo srdce, ktoré sme tak
milovali,
Klesli i ruky, ktoré nás z lásky
objímali.
Stíchli kroky Tvoje, nepočuť
Tvoj smiech.
Chceli by sme vrátiť tie chvíle
a mať Ťa zasa späť.
Zaplakali oči, zaplakali bôľom, keď sme Ti, tati, dali
navždy zbohom.
Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň
Na cintoríne spíš svoj sen.
Tak, ako Ti z očí žiarila láska a dobrota
Tak veľmi nám chýbaš a budeš do konca života.“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s naším milovaným manželom,
ockom, dedkom, krstným otcom, strýkom a ujcom Jankom Matejčíkom z Varína, ktorý nás navždy opustil dňa
3. 3. 2007 vo veku 61 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.

pani Apolónia Pažičanová
pán Jozef Bielik
pani Elena Solárová
pani Elena Pazderková
pani Oľga Salátová
pani Mária Mihová
pani Mária Bírošová
pani Jozefa Bučeková
pani Gabriela Kubová
pani Viktória Chrapčíková
pán Peter Kováč
pani Melánia Rusnáková
pán Pavol Beniač
pán Vincent Novosad
pán Imrich Milo
pán Kamil Hliník
pán Vojtech Turaček
pani Jozefína Bugáňová

92
91.
91.
89.
83.
83.
82.
81.
81.
79.
78.
78.
78.
77.
77.
76.
76.
76.

pani Gizela Zimenová
pani Mária Šepešová
pani Irena Širancová
pán Jozef Bárdy
pán MUDr. Cyril Cvacho
pani Jozefa Kopecká
pani Karolína Gulašiová
pani Vlasta Cvachová
pani Františka Cvachová
pán Ondrej Hudec

76.
74.
74.
74.
74.
72.
72.
72.
72.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Gabriela Cvachová
80-te pán Štefan Chrapčík
75-te pán Jozef Macák
pán Milan Salát
70-te pani Vlasta Bárdyová
Pani Anna Valíková

V mesiaci apríl oslavujú narodeniny:
pani Rozália Gáborová
pani Angela Skorčíková
pani Alojzia Gáborová
pani Klementína Rizmanová
pani Mária Trnková
pán Emil Akantis
pani Anna Hadidová
pani Júlia Hajasová
pani Helena Barietová
pani Hermína Akantisová
pani Jolana Piovarčiová

87.
84.
84.
82.
79.
78.
78.
77.
77.
76.
76.

pani Vincencia Zatraková
pani Filoména Verčíková
pán Vojtech Bohačiak
Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pán Anton Hošták
75-te pán František Pavlíček
70-te pani Žofia Šepešová
Pani Anna Kapasná
Pani Anna Salátová
Pani Valéria Ďuranová

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 Ambróz Kuric
* 27.3.1923
U25.2.2007
pani Margita Akantisová
* 30.12.1928
U27.2.2007
pán Ján Matejčík
* 30.10.1945
U3.3.2007
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

74.
72.
71.
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- pokračovanie z 2 str. 8. Ďalších členov stavebnej komisie: Ing. Dana Takáčová, Ferdinand Lopušan, Štefan Noga
(hlasovanie č. 8) Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 1
9. Členov finančnej komisie: p. Marián Androvič, Ing. Marián
Androvič, Ing. František Toma, Juraj Kurnocík
(hlasovanie č. 11) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
10. Za predsedníčku komisie školstva, kultúry, mládeže a športu p.
Janu Zaparaníkovú
(hlasovanie č. 12) Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 1
11. Ďalších členov komisie školstva, kultúry, mládeže a športu: p.
Mgr. Paučinová, Katarína Schmidtová, Rudolf Pisch, Metod
Bukovinský, Jozef Košút, Martin Boka, Patrik Miho
(hlasovanie č. 13) Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 3, neprítomný 1
12. Za predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku
p. Patrika Mihu
(hlasovanie č. 14) Hlasovanie: za 8, proti 1, zdržal sa 1, neprítomný 1
13. Ďalších členov komisie životného prostredia a verejného poriadku: Ing. Marián Schmidt, Karol Boka, Peter Tretina
(hlasovanie č. 15) Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 1
14. za predsedu finančnej komisie p. Mariána Androviča (po odstúpení Ing. Mariána Androviča od kandidatúry na predsedu
finančnej komisie)
(hlasovanie č. 16) Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 1
15. Členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie: p. Ing. Marián Schmidt, Ing. Marián Androvič
(hlasovanie č. 17) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
16. Ďalšieho člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie p. Karola Boku
(hlasovanie č. 18) Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 1
17. Poslankyňu OZ p. Zaparaníkovú do Rady školy
(hlasovanie č. 21) Hlasovanie: za 6, proti 3, zdržal sa 1, neprítomný 1
18. Odmeny poslancom podľa návrhu poslanca OZ Ing. Vladimíra
Štefánika: mesačný paušál 1 020 Sk/mesiac
(hlasovanie č. 22) Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 4, neprítomný 1
19. Odmeny predsedom komisií zriadených OZ: 200.- Sk/mesiac k
mesačnému paušálu poslanca
(hlasovanie č. 23) Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 3, neprítomný 1
20. Organizačný poriadok obce Varín so zapracovanými zmenami
z diskusie
( hlasovanie č. 25)Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
21. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý
polrok 2007
(hlasovanie č. 26) Hlasovanie: za 9, proti 1, zdržal sa 0, neprítomný 1
22. VZN o č. 1 / 2007 podmienky a kritériá prideľovania bytov v
bytových domoch postavených s podporou štátu, určených pre
obyvateľov obce, rodákov žijúcich mimo obce, občanov pracujúcich v obci alebo v blízkosti obce a iných občanov
(hlasovanie č. 27) Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, neprítomní 2
23. Dodatok č. 1 k VZN o zriadení účelového garančného fondu
(hlasovanie č. 28) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
24. Na základe žiadosti odpredaj 9/18 vlastníckeho podielu obce
Varín p. Kornélii Kubenovej, Gbeľany 78, 013 02 Gbeľany v
KN-C parcele 2975/4 zastavaná plocha o výmere 846 m2 LV 254
za cenu 1.- Sk z dôvodu, že ide o rodinný majetok Kubenovcov,
ktorý v minulom režime nemohol dediť brat
(hlasovanie č.29) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
25. Rozšírenie podnikania p. Anny Buchtovej, Hrnčiarska ulica 223
o tlačiarenskú prevádzku
(hlasovanie č. 30) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
26. Zameranie pozemkov v lokalite Zámunie od Ing. Mariána Beniača smerom na miestnu komunikáciu Dubenec pre vysporiadanie
užívania pozemkov
(hlasovanie č. 31) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
27. Záverečný účet obce za rok 2006
(hlasovanie č. 32) Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 1
28. Zámenu pozemkov medzi obcou a p. Angelou Chochulovou

Varínčan

(hlasovanie č. 33) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
29. Vysporiadanie pozemkov medzi obcou a p. Bohačiakom na
prepojenie Martinčekovej a Hrnčiarskej ulice
(hlasovanie č. 34) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
30. Uznesenie OZ
(hlasovanie č. 35) Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1
II. Neschvaľuje:
1. Za predsedu finančnej komisie p. Mariána Androviča
(hlasovanie č. 9)Hlasovanie: za 5, proti 3, zdržal sa 2, neprítomný 1
2. Za predsedu finančnej komisie p. Ing. Mariána Androviča
(hlasovanie č. 10) Hlasovanie: za 3, proti 5, zdržal sa 2, neprítomný 1
3. Poslankyňu OZ p. Zaparaníkovú do Rady školy
(hlasovanie č. 19) Hlasovanie: za 5, proti 1, zdržal sa 4, neprítomný 1
4. Poslanca OZ p. Patrika Mihu do Rady školy
(hlasovanie č. 20) Hlasovanie: za 3, proti 3, zdržal sa 4, neprítomný 1
5. Skrátenie úväzku pre hlavného kontrolóra na 1/3
(hlasovanie č. 24) Hlasovanie: za 2, proti 8, zdržal sa 0, neprítomný 1
III. Berie na vedomie:
1. Požiadavku p. Vojtecha Gábora na zníženie poplatku za odpad.
2. Požiadavku na vysvetlenie p. Rosenberga ohľadom pokuty za
nesplnenie si ohlasovacej povinnosti voči obci.
3. Upozornenie p. Sečkára na použitie alkoholu zamestnancami
obce v pracovnej dobe.
4. Žiadosť p. Františka Kubenu o odpredaj podielu na rodinnom
pozemku, ktorý z dôvodu bezdetnosti strýka prešiel na štát a
následne na obec a rodina ho nemohla dediť.
5. Kritiku poslanca Ing. Štefánika, že materiál pre rokovanie OZ
nebol kompletne včas dodaný poslancom.
6. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na
rok 2007 predložený starostom obce.
7. Požiadavku starostu schváliť uzneseniami záväzky obce potrebné k žiadosti na MVaRR SR a ŠFRB.
8. Návrh Rokovacieho poriadku OZ vo Varíne s doplňujúcimi
pripomienkami poslancov.
9. Návrh poslanca Ing. Štefánika na odmeňovanie poslancov a
predsedov komisií zriadených OZ.
10. Návrh Organizačného poriadku obce Varín s doplňujúcimi
pripomienkami poslancov.
11. Pripomienky poslanca Ing. Štefánika k úsporným opatreniam v
organizácii obce.
12. Návrh VZN č. 1 / 2007 podmienky a kritériá prideľovania bytov
v bytových domoch postavených s podporou štátu, určených
pre obyvateľov obce, rodákov žijúcich mimo obce, občanov
pracujúcich v obci alebo v blízkosti obce a iných občanov.
13. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o zriadení účelového garančného
fondu.
14. Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2006.
IV. Ukladá:
1. OcÚ vyzvať p. Davidíka, ktorý býval na ulici Dr. J. Tisu na
odpratanie jeho voľne pobehujúcich psov.
Termín: ihneď
Zodpovedný: v texte
2. OcÚ zabezpečiť pre každého poslanca príručku ZMOS-u „Dobrý
deň samospráva“
Termín: do budúceho zasadnutia OZ
Zodpovedný: v texte
3. Stavebnej komisii prešetriť sťažnosť p. Macáka, bývajúceho na
Hrnčiarskej ulici.
Termín: do budúceho zasadnutia OZ
Zodpovedný: v texte
Vo Varíne 1. 2. 2007
Návrhová komisia: Ľubor Panáček, prednosta OcÚ; Ing. Marián
Schmidt, zástupca starostu; Ing. Marián Androvič, poslanec OZ
Overovatelia: Karol Boka, Metod Bukovinský

Varínčan
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Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Varín pre rok 2007
■ školstvo
- rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ (z fondov)
- oprava (výmena) kotlov ústredného kúrenia v MŠ (havária)
- štúdia návrhu využitia a rozmiestnenia objektov v areáli ZŠ
- centrum voľného času (rekonštrukcia budovy, zariadenie,
sprevádzkovanie)
■ bývanie
- lokalita Záhumnie
vysporiadanie pozemkov v I. etape cca 7 ha
1 nájomný dom – 22. b.j., technická vybavenosť - MVaRR,
ŠFRB
IBV Záhumnie – 12 pozemkov
rozšírenie verejnej komunikácie
telefonická sieť, káblová televízia
- lokalita Koňhora
- preloženie časti miestneho potoka
- PD pre technickú vybavenosť – fondy
- lokalita Kamence I.
- realizácia miestnej komunikácie
- lokalita Kamence II.
- realizácia miestnej komunikácie
■ služby
- sociálne – dokončenie Charitného domu
- rozšírenie cintorína – PD, časť realizácie hrobových miest
- doplnok územného plánu Jedľovina, Koňhora - fondy
- rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

■ podnikanie
- vytváranie podmienok pre FO, PO
- priemyselný park
■ voľný čas
- záhradková osada – príprava územného rozhodnutia
- chata Fatranka – využitie, služby
- areál ihriska – údržba budovy, oprava areálu, tribúny, tráv.
plochy
■ čistota a poriadok
- skládka drobného stavebného odpadu – zriadenie, sprevádzkovanie
- zvýšenie separácie odpadu, riešenie biologického odpadu
- úprava miestneho parku
■doprava
- majetkové usporiadanie miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev (fondy)
- údržba a opravy MK
- dopravný režim v obci (VÚC, fondy)
- prepojenie Martinčekovej a Hrnčiarskej ulice (Bohačiak, Teplá)
- parkovisko pri cintoríne
Schválený uznesením OZ č. 2/2007 zo dňa 1. 2. 2007

Poďakovanie
V piatok 16. februára 2007 sa v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska uskutočnil už 11. varínsky ples.
Okrem iného bolo súčasťou programu aj losovanie cien v tombole, ktoré venovali tieto firmy a podnikatelia:

ASA Žilina
Mirka Fujdiaková
Prvá stavebná sporiteľňa
Reštaurácia BOMA Varín
Dolvap Varín
Roker Žilina
Alon Varín
VOCO Varín
Sevisbrokers Žilina
Urbárska obec, pozemkové spol. Varín

Ing. Sauerová
Pizzeria u babky
SATJA Varín
Slovenská sporiteľňa
Správa Národného parku Malá Fatra
Farský úrad Varín
Obec Varín
Všetkým srdečne ďakujeme

MKS Varín
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Škola informuje
Hurá, karneval!
Chytí všetkých - malých - veľkých.
Fašiangy - tanec - neopísateľná radosť detí, ktoré si vzájomne
obdivujú svoje masky, zabávajú sa. V MŠ vždy výzdobou šatní,
tried, sladkými koláčmi odmeníme deti, ktoré o karnevale dlho
rozprávajú.
Nás - p. učiteľky a mamičky za tú všetkú námahu odmenia peknými
výtvarnými prácami. Tak radi sa vraciame do detských čias.
8. februára sme všetci chvíľu zabudli na starosti všedných dní. Vo
víre smiechu a tanca nám v kinosále na pódiu naše deti pripomenuli
dávny čas nášho bezstarostného detstva.
Tak - hurá, karneval!
Júlia Gáborová

Výsledky školského kola
Hviezdoslavovho Kubína,
ktoré sa konalo vo štvrtok
8.marca 2007
poézia

próza
I . kategória 1.- 4. ročník
1. Linda Markušová
4.B
1. Lucia Smiešková
2. Mirka Jankovská
3.A
2. Zuzka Peknušová
3. Zuzka Volčková
3.B
3. Michal Bielka

2.A
4.A
3.A

II.kategória 5. – 7. ročník
1. Alena Šepešová
6.C
1. Sára Stella Šutková 5.B
2. Ivana Halušková
5.B
2. Marek Peknuša
6.B
3. Katarína Čičmancová 7.A
3. Lucia Košútová
5.A
III. kategória 8. – 9. ročník
1. Mirka Janíčková
9.A
1. Lívia Vajdová
9.A
2. Kristína Staňová
9.A
2. Juraj Tichý
8.A
3. Zuzka Drevenáková 9.B
3. Veronika Košútová 9.A

Prijímanie detí do
materskej školy
V mesiaci marec 2007 v zmysle vyhlášky č.353/1994 Z.z
prebiehal zápis detí do materskej školy k 1.9.2007.
Prednostne sa prijímali deti:
s odloženou školskou dochádzkou
deti, ktoré dovŕšili 5 rokov k 31.8.2006
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
deti zamestnaných matiek
Vyrozumenia o prijatí – neprijatí sa budú vydávať osobne
u zástupkyne MŠ od 26.4.2007 do 27.4.2007 v čase od 10.30
do 16.00 hod.

Valentínska pošta
Dňa 14. februára bol sviatok všetkých zaľúbených - Valentín. Žiacky
parlament sa rozhodol tento deň ozvláštniť a urobiť ho iným ako
všedný školský deň.
Členky rozhlasovej redakcie pripravili reláciu, v ktorej bol vysvetlený význam tohto sviatku. Program oživili básňami, citátmi,
umeleckým slovom. Počas veľkej prestávky sa púšťali pomalé,
zaľúbené pesničky.
Pred zborovňou stála lavica so škatuľou, kde žiaci hádzali listy v
obálkach, určené pre tých, po ktorých tajne „pokukávajú“ počas
prestávok.
No nečakane nás prekvapili chrípkové prázdniny. Celá akcia sa
musela preložiť o týždeň. Usmiate poštárky v červenom porozdávali valentínky. Každý žiak v tento deň čakal na červeného poštára
veľmi netrpezlivo.
Nie všetci mohli v ruke stískať list, ale niet sa čoho báť, veď o rok
máme sv. Valentína zas...

Členky parlamentu Andrea Bugáňová
Emília Boková
Jana Halušková

Varínčan
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O sysľovi
Jeden malý syseľ
mal veľmi zvláštnu myseľ.
Natrhal si v poli žitka,
bolo tenké ako nitka.
Doniesol si do komory
litre vody do zásoby.
Voda sa mu vyliala,
jeho domček zaliala.
Upratoval si svoj dom,
zapatrošil kľúčik v ňom..
Prehľadal už celú izbu,
našiel iba malú vyžlu.
Na pole si doskočil,
pravú labku namočil.
Utiera sa uterákom
a pritom sa chváli vtákom.
Pyšným krokom po cestičke
vykračuje ku mamičke.
Mamka tam však nebola,
odkaz ale nechala.
“Miláčik môj jediný
ty si stále bez viny.
Na stole je chutný hrach,
zelená sa ako mach.
Pekne sa ty napapaj
a potom sa vyspinkaj.”
Majka Rafajdusová, Silvinka Franeková,
Filipko Skutecký, Tánička Surovcová,
Martinka Synáková, Nikolas Mydliar

Letí jar
Deti, jar k nám letí!
Vyzujte si čižmičky,
schovajte rukavičky,
vytiahnite loptičky.
Trávička už spieva,
slniečko sa usmieva.
Všade jarná nálada,
deti šantia od rána.
Mušky, vtáčky tancujú,
kvietky hlávky dvíhajú,
prírodu prebúdzajú.
Zuzana Peknušová IV.A

Prešibaná
myška
Žila jedna myška malá,
bola veľmi prešibaná.
Chcela vlastniť peknú dierku
a v nej zasa veľkú telku.
V izbičke je nízky stolík,
pri ňom stojí biely kotlík.
V každej izbe svetielko
a v kuchyni kresielko.
Pred skrýšou však mačka striehne,
čaká, kedy myška vbehne.
Ale ona potvora
ukryla sa do dvora.

Vitaj jar
Zahrkotal jarček kdesi,
mladá Vesna lúky kriesi.
Leje svetla celé prúdy,
teplým dychom stromy budí.
Vyšlo slnko, sňalo kľúč,
vypustilo zlatý lúč.
Žltá púpava si v chvate
neučesala vlásky zlaté.
Orchester ladí nástroje,
vietor melódie cifruje.
Z úst jeho ako z pramienka
vyteká jarná piesenka.
Marek Peknuša VI.B

Keď to zistil kocúr milý,
rozbehol sa z celej sily.
Lenže myška nelenila,
svoju labku podstrčila.
Brzdil chudák ňufákom,
zastavil ho veľký strom.
Na večeru miesto myšky
chrumká lieky z lekárničky
Katka Rybárová, Miška Willigerová,Miško Orčo,
Marek Cvacho, Dominik Salat 3.B

Vydra Viky
V čistom rybníku pri hustom lese žila malá
vydra. Volala sa Viky. Bola iná ako ostatné
jej kamarátky. Mala ryšavý kožuštek.
Nad rybníkom stál vysoký strom, na
ktorom sedával obrovský výr. Sledoval
hry svojej priateľky Viky. Koryto rybníka nebolo veľmi hlboké. Viky však toto
miesto mala rada. Pohybovala sa rýchlo.
Všetci jej susedia ju prezývali “Rýchlik”.
Plávala v ňom spolu s rybami. Hrali sa na
skrývačku. Bol to ich ranný zvyk. Neraz sa
po ich divokej naháňačke vo vode utvoril
nebezpečný vír.
Nikdy ryby nejedIa. Keď bola hladná,
vždy si niečo našla. Veď nad hladinou sa
hmýril všelijaký chutný hmyz. Nasýtená
hľadala na spánok vhodný úkryt.
Anetka Bieliková, Števko Zajac, Marek Androvi 3.B

Ilustrácia: Nora Halušková VIII.B

Krása človeka
V čom spočíva krása človeka?
Varí v tom, čo von si oblieka?
Keď duša je čistá a hriechu v nej niet,
radosť napĺňa celý svet.
Keď na krídlach nádeje lietať sa podarí,
srdce lásky brány otvorí.
V tom spočíva krása človeka
a nie v tom, čo von si oblieka.
Darina Holešová VIII.A
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Veľká
Pôstna doba
Pôstom sa začína
umučenie Pána
ktoré z lásky k nám podstúpil,
aby nás od večnej smti vykúpil.
Nehľadiac na potupu,
nehľadiac na muky,
ktoré dobrovoľne vzal na seba,
aby každú dušu priviedol
k Otcovi do neba.

Toľko lásky a dobroty,
čo si ľudstvu na zem priniesol
ako odmenu si dostal ťažký kríž,
ktorý si na Golgote za
všetkých nás niesol.
My často repceme
za naše utrpenie
to nie je ani kvapka v mori
za Tvoje ukrutné bolesti ó Pane.

Nášmu rozumu nepochopiteľná
Jeho láska ku nám,
stal sa dobrovoľne človekom,
aby nás zachránil od pekelných rán.

Tvoje ruky rozpäté,
na kríži, klincami pribité,
objímajú celý svet
oči od ukrutných bolestí
sú krvou zaliate.

Ježišu najmilší
Kráľ neba a zeme,
my biedni hriešnici
urážajúci Ťa denne

My úbohí hriešnici,
pod krížom kľačíme,
v kajúcnosti a slzách
svoje hriechy ľutujeme.

Jak strašne si musel trpieť
za naše slabosti,
vidiac hriechy celého sveta
vtedy, dnes i v budúcnosti.

Náš Pán a Boh dobrotivý,
za všetky Tvoje bolesti a utrpenie,
Ti na kolenách skrúšene,
s pocitom viny vrúcne ďakujeme.

Keby Ježiš nevstal z mŕtvych

z Nazaretu, ktorý liečil chorých
a kŕmil hladujúcich. Za istý čas.
Potom by tieto rozprávania boli
stále viac zaťažené výtvormi ľudskej fantázie.
Stále viac by nadobúdali formu legiend
a rozprávok. Nebolo by viac známe,
či niekto taký skutočne žil, alebo či si ho len
ľudia vymysleli - a ak žil, či naozaj
také činy vykonal, alebo či mu len pripisovali,

Keby Ježiš nevstal z mŕtvych,
potom by obidvaja učeníci,
ktorí boli na ceste do Emauz,
zašli do hostinca, zjedli by večeru,
išli spať a ráno by sa pobrali domov
a do konca života by viedli normálny život.
Keby Ježiš nevstal z mŕtvych,
potom by učeníci, zamknutí zo strachu
pred Židmi, vyčkali ešte pár dní,
kým by sa vlna nepokoja, zapríčinená
Ježišovou smrťou, neutíšila,
potom by sa ako potkany z topiacej
sa lode pobrali do Galileydo konca života by vychádzali loviť
ryby, aby si niekedy s istým smútkom
zaspomínali na tie tri roky po boku
Učiteľa z Nazaretu.
Keby Ježiš nevstal z mŕtvych,
boli by o ňom ešte začas rozprávali
chromí a malomocní, mládenec z Naimu,
ktorého Ježiš vzkriesil na márach,
ďalej tí, ktorých nasýtil chlebom a rybami.
Za istý čas by opakovali medzi Judeou
a Galileou posolstvo o dobrom učiteľovi

Ľutujeme za všetko
čím sme Ti ublížili
a neustále Ťa hriechami
na kríž pribíjali.
Naša vďaka patrí Tvojmu
nekonečnému milosrdenstvu a dobrote,
ktoré preukazuješ neustále
ľudstvu na celom svete.
Viktória Novosadová

čo si sami vymysleli.
Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, tak by sme
nevedeli, či bol na zemi:
zanikol by v prúde dejín.
A nebolo by evanjeliu podla Matúša,
Marka, Lukáša a Jána,
nebolo by apoštola Pavla.
A nebolo by ani Cirkvi.
On vstal pre nich. Aby v neho verili.
Pridružil sa k učeníkom na ceste
do Emauz, prišiel do večeradla, pobral sa
k svojim pri Genezaretskom jazere.
Všetko preto, aby ich, zhrozených
a vystrašených, pridržal.
Aby sa znova priznali k Nemu ako Peter,
aby ako Tomáš položili ruku do Jeho boku
aby znova verili, že to, čo hovorí, je pravda.
On vstal pre nás.
Aby sme sa priznali k Nemu,
aby sme sa vrátili k Nemu,
aby sme verili, že to, čo hovorí, je pravda.
On vstal z mŕtvych, aby bol pre nás znakom
vykúpenia Učiteľom, Pánom a Bratom,
s ktorým kráčame k svojmu vzkrieseniu.

Varínčan
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n o c
Život je pekný,
Pane, a dnes
je Veľká noc
Život je pekný, Pane,
a chcem ho trhať,
tak ako trháme kvety v jarné ráno.
Ale ja viem, Pane môj,
že kvet vykvitne
len po dlhej zime, počas ktorej
vyčíňala smrť.
Odpusť mi, Pane,
nemám dosť viery v jar života,
lebo život mi často pripadá ako
dlhá zima,
ktorá neprestáva oplakávať
suché listy
a kvety, ktorých niet.
A predsa zo všetkých svojich síl
verím v teba, Pane.
No pri tvojom hrobe sa zháčim
a hrob nachádzam prázdny.
A keď mi dnešní apoštoli vravia,
že ťa videli živého,
som ako Tomáš,
potrebujem vidieť
a potrebujem sa dotýkať.
Daj mi dosť viery,
veľmi ťa prosím, Pane,
aby som viac než zime veril jari,
aby som po Veľkom piatku
veril víťaznej Veľkej noci.
Pretože ty si vstal z mŕtvych, Pane,
si ŽIVÝ,
Ty veľký brat
navždy solidárny s nami všetkými,
Ty, ktorý si nás tak miloval,
že tvoríš spolu s nami Telo,

aby sme s tebou prežívali smrť
hriechu,
skutočnú smrť.
Ty naša “hlava”,
ktorá ako prvá vyšla z lona zeme,
prvý človek zrodený na nebi,
teraz ťaháš jedného za druhým
všetkých svojich bratov,
“údy” tvojho tela,
až kým celé ľudstvo konečne znovu
spojené vojde cez Teba,
s Tebou,
v Tebe
do Najsvätejšej Trojice.
Ty si vstal z mŕtvych, Pane!
A z hrobu vďaka Tebe
vyšiel víťazný ŽIVOT.
Odteraz ten prameň nikdy nevyschne.
Nový život sa ponúka všetkým,
aby nás navždy znovustvoril,
deti Boha, ktorý nás čaká
v každodenných Veľkých nociach,
vo VEČNEJ RADOSTI.
Včera bola Veľká noc, Pane,
ale Veľká noc je aj dnes.
Zakaždým, keď pripustíme,
že zomrieme sami sebe,
spolu s Tebou odchýlime štrbinu
na hrobe našich sŕdc,
aby vytryskol Prameň a prúdil
Tvoj Život.
A ak dosiaľ toľko ľudí
nevie, žiaľ, že si už tu,
v ich ľudskom úsilí,
prídu na to pri tvojom svetle
neskôr.
Včera bola Veľká noc,

Milosrdný Spasiteľ

Milosrdný Spasiteľu,
Ježišu Kriste
Tvoja láska ku nám
planie stále a nezištne

Milosrdný Spasiteľu,
nedívaš sa na našu zlobu,
chceš zachrániť každú dušu
hroznými bolesťami vykúpenú.
Milosrdný Spasiteľu,
neodvraciaš sa od ľudskej biedy,
ale láskou nekonečnou,
vykupuješ nás hriešnikov.
Milosrdný Spasiteľu,

ale Veľká noc je aj dnes,
keď dieťa núka svojimi cukríkmi,
no najprv muselo tajne bojovať
s tým,
aby si nenechalo všetky iba pre
seba.
Keď sa muž so ženou znova objímajú
po malej hádke alebo veľkom
rozchode.
Keď protivníci napokon po zdĺhavom boji podpisujú spravodlivú
dohodu.
Keď vedci vynašli spásonosný liek
a lekár zachránil život,
ktorý by bol bez neho vyhasol.
Keď sa otvárajú brány väznice,
lebo vypršal trest
a keď väzeň v cele rozdeľuje cigarety medzi svojich druhov.
Keď človek po dlhom úsilí
našiel prácu
a prináša domov trochu peňazí.
Keď noviny oznamujú, že konferencia mocných
posunula vpred problémy sveta.
Každý deň je Veľká noc,
tisíc, desať tisíc Veľkých nocí.
Ale ja neviem, Pane,
hľadieť okolo seba
a vidieť radšej jarné kvety
než suché lístie.
Dnes večer, Pane,
keď sa budem k tebe modliť,
nechcem dlho lamentovať,
oplakávať svoje hriechy
a hriechy sveta,
ktoré ti všetci priniesli do hrobu,
keď odišli k našim mŕtvym.
Nechcem ťa zdĺhavo, úpenlivo

náš Pán a Boh dobrotivý,
obetoval si svoj život,
aby sme my večne žili.
Milosrdný Spasiteľu,
vylial si na kríži krv nevinnú,
aby boli zmyté naše viny
a zachránil dušu hriechami obťaženú.
Milosrdný Spasiteľu,
dal si si srdce prebodnúť
a ukázať celému svetu,
nekonečnú lásku a dobrotu.
Milosrdný Spasiteľu,
Tvoje milosrdenstvo nikdy nepochopíme,
neustále nám odpúšťaš
a my Ťa stále hriechami urážame.

prosiť o odpustenie
za všetky odlúčenia
a rozlúčenia,
pre ktoré často prestávam veriť
v život.
Dnes večer, Pane,
nepobudnem s tebou v Olivovej
záhrade,
aby som sa zajtra zobudil
ako na Veľký piatok.
Lebo ja, čo sa tak často rozčuľujem
nad lacnými aleluja,
dnes večer urobím zo svojej modlitby len hlboký akt vďaky
za tie odvalené kamene,
za vystúpenia z hrobu
a za Nový Život,
ktorý mi dnes vytryskol pod
nohami.
Áno, Pane, život je pekný,
lebo ho tvoj Otec takým urobil.
Život je pekný,
lebo Ty si nám ho dal znovu,
keď sme ho stratili.
Život je pekný,
lebo je to tvoj život, ktorý si obetoval za nás...
Ale my sa musíme pričiniť o to,
aby rozkvital,
a aby som ti ho mohol každý večer
obetovať,
musím ho zbierať na pozemských
cestách,
tak ako dieťa na prechádzke
trhá poľné kvety
a vije z nich kytičku
pre svojich rodičov.
Život je pekný, Pane,
dnes bola Veľká noc.

Milosrdný Spasiteľu,
daj nám silu a pokoru
by sme viacej nehrešili
a Tvoje srdce neranili.
Milosrdný Spasiteľu,
nekonečná láska a dobrota,
kľačíme v slzách pod krížom
hriechy svoje ľutujeme a odprosujeme Ťa.
Milosrdný Spasiteľu pomôž,
aby sa obrátila každá poblúdená duša
a skrze Tvoju nevinne preliatu krv,
prišla k Otcovi na nebesia.
Viktória Novosadová
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Škôlkári a školáci maľujú

Janko Trizuljak 3.B

Majka Mojská 3.B

Danka Boková 3.B
Jakubko Hajas Rozprávka - Palička pomocníčka

Martinka Synáková 3.B

Bibka Hlubinová 6 rokov
Andrejka Boková 6 rokov

Varínčan
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Tohtoročný Fašiang je už minulosťou
Vo štvrtok 8.februára sa v kinosále stretli
varínski seniori, aby spoločne prežili jedno fašiangové popoludnie. Školáci a malí
škôlkári pripravili pre nich kultúrny
program, ktorým toto štvrtkové popoludnie oživili a spríjemnili. Vystúpenie sa
všetkým veľmi páčilo

V sobotu 10. februára sa v Miestnom
kultúrnom stredisku uskutočnil detský
diskokarneval, na ktorom sa asi 80 detí
predviedlo v pekných maskách. Mnohé
z nich boli ocenené.

Foto: Š. Cvacho
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Ohlasy z misií
Drahí misijní dobrodinci
z Varína!
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Prijmite srdečný pozdrav zo zasneženého Uralu. U nás už pani zima
má svoju vládu a teplomer od polovice novembra ukazuje -20 až
-28 stupňov mrazu; Ako počúvame správy zo Slovenska tam sa
drží teplé počasie.
Chceme Vám ‘vyjadriť vďaku za Vami prejavenú materiálnu pomoc
a podporu. Ďakujme za všetky balíky, ktoré ste nám poslali a za
ktoré sme sa ešte nestihli poďakovať. Ďakujeme za sušené mlieko,
salámu, klobásy aj za všetko oblečenie. Zimné veci postupne delíme
ľuďom. Mnohým pomôžeme.
Chceme sa s Vami podeliť s radosťou. Naši otcovia lazaristi spravujú i dve farnosti na severe 350 km od Nižného Tagila - Severouralsk
a Krasnoturinsk. No navštevujú i ešte ďalej roztratených katolíkov.
Uňugan a Nijagan je ešte vzdialený 12 hod cesty vlakom Po potrebnej príprave pricestovali dve rodiny do Severouralska kde päť
mladých ľudí a dvaja dospelí prijali sviatosti.
V našej farnosti sa 2 ženy a 3 deti pripravujú k sviatosti krstu. Tiež
2 deti a 2 dospelé k prvému sv. prijímaniu. Oni boli pokrstené v
pravoslávnej Cirkvi, no ich predkovia sú katolíci a tak teraz, keď
sa dozvedeli, že v Tagile je katolícky kostol, pripravujú sa k sviatostiam v našej Cirkvi. Príprava k sviatostiam je úplne individuálna,
keďže niektorí bývajú veľmi ďaleko iní bližšie, tak sa im pán farár
venuje podľa ich možnosti. Naše bábušky nám zomierajú a tak si
Pán postupne pomaly dopĺňa ich uprázdnené miesta.
Ešte stále sú katolíci, ktorí sa len postupne dozvedajú o katolíckom
kostole v Tagile, aj keď pán farár dáva na väčšie sviatky oznámenie

do mestských novín, kedy je sv. omša. Ľudia zo vzdialených miest
a dedín hľadajú kňaza, hlavne vtedy, keď chcú dať za zomrelých
odslúžiť sv. omšu.
Teraz s mladšími farníkmi a deťmi, nacvičujeme scénku narodenie
Pána Ježiša, ktorú chceme zahrať v kostole a potom tiež našim
chudobným, ktorým slúžime.
Po takých silných mrazoch sú už omrznutí ľudia na traumatológii.
Tiež je tam veľa ľudí po dopravných nehodách. Jednej pani teraz
vybavujeme dôchodok a niekoľkým ľuďom dokumenty. Tak veľa
času strávime po úradoch. No Pán nám vždy pošle do cesty dobrých
ľudí aj keď mnoho vecí ide doslova slimačím krokom. No Pán ma
so všetkým svoje plány. Keď chodíme po úradoch a vidia nás v
habite, mnohí sa pýtajú kto sme, čo tu robíme. Tak sa tiež dozvedia
o katolíckej Cirkvi v Tagile. Niektorí nám zas sami povedia, že už
o nás počuli.
Aj deti do klubu v škole chodia veľmi radi. Teraz si vyrábajú ozdoby
na stromček a tiež si nacvičujú vianočný program.
Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. /1 Ján 4,9/
Nech Vám betlehemská hviezda svieti na
cestu za Kráľom, tak ako trom mudrcom.
Prajeme Vám požehnané sviatky narodenia nášho Pána a veľa
milostí v novom roku.
Sestričky vincentky z Nižného Tagilu.
Ostávame spojení v modlitbe.
s. Mária Dubeňová

Varínčan

Odchody autobusov
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Zo zástavky: Varín, horný koniec

Odchody autobusov z autobus. stanice Žilina - smer Varín
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Pikošky z pod Jedľoviny II.
Písal sa rok 1960. Bolo krásne horúce leto a samozrejme , že
boli prázdniny. Ako študenti sme užívali každú voľnu chvíľu
podľa svojich predstáv a daných možnosti. Jojo Trgiňa, Rudo
Horecký, Edo Haluška a autor článku sme sa stretli v sobotu
popoludní a hútali, čo z načatým večerom. Susedove dievčatá ,
sestry Zbyňovské Magda a Marienka, Hanka Hanusová a Gizka
Akantisová trávili týždeň na Bugáňovej chate pod Jedľovinou.
Slovo dalo slovo a plán bol na svete. Vyrazili sme pod Jedľovinu
so zámerom prepadnúť a postrašiť dievčatá. Bola však s nimi
aj gardedáma, pani Grétka Odrobinová, ktorá robila kuchárku
pionierskemu táboru a s dievčatami spávala v chate.
Potichu sme sa priplazili zamaskovaní k chate, ale nič nebolo
platné nakoľko nám cvakli zuby na prázdno preto, lebo dievčatá
trávili odpoludnie pri táborovom ohni s českými deťmi. V tom
období mala varínska škola družbu so školou z Mníchovho
Hradišťa a pravidelne každý rok cez prázdniny chodili naši žiaci
na Máchovo jazero a Mníchovčania pod Jedľovinu. Sadli sme si
na lavičku pod okno chaty a pozerali sa čo sa deje v tábore. Pri
Hazákovom jarku boli postavené dva vojenské stany. Menší slúžil
ako kuchyňa a veľký hangár ako jedáleň. Pod horou bol jeden
rad stanov a druhý rad bol naproti nad svahom. Tábor uzatváralo ohnisko s náčelníkovým stolcom . Všetci účastníci sedeli pri
ohni a zabávali sa. Len dvaja strážcovia pravidelne pendlovali

po tábore. Jeden šiel od vojenských stanov k ohnisku a druhý od
ohniska ku stanom. V strede tábora sa stretávali. Hútali sme, že čo
asi strážia. Vystihli sme moment, keď strážca od kuchyne odchádzal a zbehli sme do jarku, kde sme sa skryli do lieštia. Počkali
sme kým príde druhý strážnik a pri jeho odchode sme vtrhli do
kuchyne, kde na veľké prekvapenie čakali na nás štyri obrovské
plechy napečených buchiet. Všetky sme zhabali a presunuli sa na
Bugáňovú chatu. Na verande sme si pochutnávali na buchtách a
pozorovali, čo sa bude diať. Strážcovia na nič neprišli, ale keď
vstúpila do stanu teta Gréta a vyšla zalamujúc rukami, hneď sme
vedeli ktorá bije. Blížil sa čas večere a večera bola fuč. Strážcovia
začali biť na poplach, lietali s píšťalkami a baterkami po tábore,
ale všetko bolo márne. My s plnými bruchami sme sa po tme
skotúľali do Varína s očakávaním, aké budú dozvuky na druhý
deň ráno. Dievčatá prišli domov a vyrozprávali nám čo sa stalo.
Niekde poblíž pásol kozy Mišo Cvacho, ktorého tam prichytili a
zvalili to na neho. Bol by mal veľké problémy v škole a preto sme
sa rozhodli, že pôjdeme za Rudovou mamou, ktorá bola vedúca
kuchyne v škole a priznáme sa, že sme to spáchali mi.
Miestny okrskár nás predvolal a dal nám poriadkovú pokutu
vo výške 50.-Kčs. Tak tá večera nás vyšla na 12,50 Kčs.
Alexander Panáček

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 28. apríl

Krakov
– púť do chrámu Božieho milosrdenstva
Cena: 300.-Sk
Prihlášky: MKS

Pondelok 30. apríla

Štaflík a Špagetka
Filmové predstavenie pre deti materských škôl

Inzercia:
LU –GA Ľubomíra Gabrielová
Kopírovanie, tlačivá pre podnikateľov, počítačový
sortiment
Tlač z CD, diskety, USB-kľúča
Tlačiarne a príslušenstvo
Otvorené: Po, Ut, Štvr, Piatok: 9.00 – 16.00
Streda: 10.00 – 16.30 hod.
Prevádzka sa nachádza v suteréne zdravotného
strediska
Tel: 0904 141 105

***

Kozmetika Viktória - Mária Janošková
Kozmetika, denné a večerné líčenie, poradenstvo,
predaj kozmetiky
Prevádzkové hodiny:
Po, Ut, Štv, Pi: 9.00 -16.30 hod.
Streda: 10.00 – 16.30 hod.
Sobota: objednávky
Prevádzka sa nachádza na prízemí zdravotného
strediska
Tel.:0903 173940

***

Predám kuchynský sporák /transport/ stredne
veľký
Cena dohodou
Info: 569 24 68

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Bairdová, J.
Jordanová, P.
Darcyová, L.
Claireová, R.
Morrisova, D.
Maitlandová, J.
Southwicková, T.
Westonová, S.
Neelsová, B.

-

Víc než jedna noc
Manželství na ruby
Úžasný doktor
Dívka v modrém
Nadpozemska láska
Má andělská paní
Šejkův pouštní drahokam
Vévodův slib
Jedna z milionu

Prosíme Čitateľov,ktorí prekročili
výpožičnu dobu o vrátenie kníh!

Marec Mesiac Knihy
Celý mesiac zápisné zdarma
Odpustenie poplatkov za upomienky
Predĺženie vypožičných hodín 10.00 - 18.00 h
Súťaž - najlepší čitateľ knižnice

V knižnici dostupná tlač
Sme, Večerník
Slovenka, Novy čas pre ženy
Irob si Sám, Pekné bývanie , 100+1,
Dorka, Rebecca, Burda

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

Poďakovanie
Výbor ÚŽS a MO MS vo Varíne 2.2.07 už po 8.krát usporiadali spoločný
ples. Do tanca hrala varínska skupina „Forte“. Chceme sa im poďakovať za
skvelú náladu a atmosféru, ktorú „vyčarili“na plese. Ďakujeme aj mladým
varínskym mažoretkám, ktoré pod vedením Lucky Michalekovej svojím
vystúpením spríjemnili náš ples. Ďakujeme pánovi Bobáňovi a jeho personálu, ktorí po celú noc sa o nás starali.
Naše poďakovanie patrí tým, ktorí prispeli do našej tomboly:

p. Weiner
OcÚ Varín
Práčovňa Varín
Pizzéria „U babky“
Teba Varín
Pekáreň Varín
p. Šimlíková – semenárstvo
p. Bačinská
ASA Slovensko
p. J.Cyprich

p. Blahušiak
p.A.Ondrušová
Urbár Varín
Družstvo Varín
Autodoprava Kubena
p. I. Cvacho
p. T. Gábor
p. J. Hodoň
p. Milová
výbor MO MS a UŽS Varín
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u KUPÓN Č. 3-4 u KUPÓN Č. 3-4 u KUPÓN Č. 3-4 u KUPÓN Č. 3-4 u

Tajnička z čísla 1/2007 znela:
„A zatiaľ mám ženu, čo pije ako môj otec.“
100,- Sk vyhráva Mária Chabadová, Hrnčiarska 138, 013 03 Varín
Pomôcky:
Calábek,Taine,
Erk,Araja,ton,
Asejev,Žalud

Plemeno

Grécke
písmeno

Stvoriteľ sveta
Ušľachtilá oceľ

Zn. ruských
lietadiel
Asýrsky boh
mesta Eridu

Taliansky operný skladateľ

Ruský súhlas

Papagáj

Česká plošná
miera
Mesto v
Taliansku

1. časť
tajničky

Preddavok
(kniž.)

Ruský básnik
Ostrý okraj
predmetu
Kopa
Umelecké
výtvory

Parafa
anonyma

Odierala

Starogrécka
bohyňa osudu
Trojitá pápežská koruna

Ženské meno

Dopravné
spoje

Český botanik
Značka pre
kosínus

Ženské meno

Značka
ampérzávitu

Chytil

Aréna po
anglicky

Súlad (kniž.)

Omotala

Kosil

Kričala

Český sochár

Značka kilotony

Nemecký
filozof

Prezent

Narobí

Nádoba na
vzorky
Opera B.
Smetanu

Francúzky
literát

Vzorovaná
látka

Simulátor reči
Druh obilniny

St. hol. názov
pre hektoliter

Popevok
Hrubý povraz

Fran. člen

Mongolský
pastier

Kopaním vsaď
do zeme, zákop

Poplatky štátu
5. časť
tajničky
Značka
kiloampéra

Meno Olympie

Skratka valuty

Kašovité jedlo

Arabský člen

Druh zmenky

♣

Povraz so Mohamedánsky
slučkou
boh

4. časť
tajničky

Pulz

Deň v týždni

♣

Váhová jednotka britskej Rímska štvorka
sústavy váh

Jedovatá
rastlina

„Kto ťa tak pohrýzol?“ pýta sa priateľ priateľa vo
výčape. „Môj vlastný pes.“ „Ako je to možné?“
(záver je v tajničke krížovky)
6. časť
tajničky

Kryt vojaka

Bol na rokovaní

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Postavila sa

Francúzky
spisovateľ
17. storočia

Sotila do vnútra

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

Autor:
Jozef Blaho

2. časť
tajničky

Druh antilopy

Mys
Staroarménske
mesto

Sorta viniča
Značka
milimetra

Staroegyptský
boh slnka
Značka
nanosekundy

7. časť
tajničky
3. časť
tajničky

Nemecký skladateľ ľudových
piesní

Polotuhá látka

- 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
Marec - Apríl 2007
Cena 10,- Sk

