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Mama
V mojom srdci je vždy kráľovnou,
na svete je najväčšou dámou.
Z úsmevu jej vyjdú dúhy pávov,
tam, kde stúpa, rieky pramenia.
Jej mozoľnaté dlane
kvetmi sú obsypané.
Lásku vie srdcom rozdávať,
jej pohľad ma vie pokarhať.
Na vrásku v jej čele
ústa si položím,
bozkom ju odmením.
Odpusť mi, prosím, MAMA,
keď syn tvoj ťa nahnevá.
Marek Peknuša VI.B

Ilustrácia: Nora Halušková VIII.A

10,- Sk

Máj 2007
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Uznesenie č. 3 / 2007

z riadneho tretieho zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 29. 3. 2007 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
telocvične a ihrísk v sume 10 tis. Sk
/hlasovanie č. 8/
3.3 Služby
- finančné náklady na dokončenie Zariadenia opatrovateľskej služby v sume 500 tis. Sk (dokončenie
fasády, úprava okolia, prístrešok s posedením, oplotenie)
/hlasovanie č. 9 /
4. Chata Fatranka

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 kontrolor, Mgr. Paučinová,
Mgr. Kozáková, Mgr. Andelová
zástupcovia Slov. campingu a caravaningu clubu: Prof. Ing. Koloman
Ulrich Phdr. - prezident Slov. camping a caravaning club, Ing. Klika,
Ing. Beleščák, zástupcovia firmy PROMA s.r.o., Ing. Štrba, Ing. Mihál,
štyria občania
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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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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje:
1. Program Obecného zastupiteľstva /hlasovanie č. 1/
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Kabatier, Patrik
Miho /hlasovanie č. 2 /
3. Investičný zámer obce pre rok 2007
3.1 IBV Záhumnie
- zmena kultúry na stavebný pozemok u vlastníkov
pozemkov 100 Sk/m2 (uhrádza vlastník pozemku)
- zámena pozemkov medzi jestvujúcimi vlastníkmi
100 Sk/m2 (uhrádza žiadateľ o stavebný pozemok)
- odpredaj stavebných pozemkov pre IBV, obec
– žiadateľ o stavebný pozemok (nie terajší vlastník)
za minimálnu cenu 900 Sk/m2 /hlasovanie č. 3 /
IBV Koňhora
- prekládku časti koryta potoka Varín – Koňhora
z dôvodu výstavby IBV Koňhora /hlasovanie č. 4 /
3.2 Školstvo
- finančné náklady na rekonštrukciu riaditeľského
domu v areáli ZŠ na Centrum voľného času v sume
1,866 mil. Sk /hlasovanie č. 5 /
- finančné náklady na rekonštrukciu kotolne v MŠ
(výmena kotlov, prípojka plynu termoventily) v sume
780 tis. Sk /hlasovanie č. 6 /
- finančné náklady na dokončenie budovy jedálne
MŠ v sume 300 tis. Sk (dokončenie fasády, schodov,
prekládky vody) /hlasovanie č. 7 /
- finančné náklady na geodetické zameranie jestvujúceho stavu areálu ZŠ pre vypracovanie štúdie novej
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komisiu pre analýzu stavu a prevádzky chaty Fatranka: Marián Androvič, Ing. Jozef Kabatier, Patrik
Miho, Štefan Noga /hlasovanie č. 10/
Doprava
prístupová cesta ul. Martinčeková – ul. Hrnčiarská
z dôvodu cestného prepojenia ul. Martinčeková a
ul. Hrnčiarská
kúpu domu so záhradou za cenu 150 tis. Sk od p.
Teplej a následne zmenu pozemku s p. Bohačiakom
po jednaní s p. Jaroslavom Ďuglom
/hlasovanie č. 11/
Žiadosti občanov a právnických osôb
zmenu bytového domu na Hrnčiarskej ulici č.
211 na dom na podnikanie pre p. Pavla Zimena,
Elektromontáže – Ziel, Bernoláka 6, 010 01 Žilina
/hlasovanie č. 12 /
Rôzne
doplnenie členov stavebnej komisie o p. Jána Kardoša /hlasovanie č. 13 /
doplnenie členov sociálnej komisie o p. Danu
Akantisovú /hlasovanie č. 14 /
bytovú komisiu v zložení: Ing. Karol Strásky,
Ing. Marián Schmidt, Jozef Rovňan, Ľudmila Porubčanská, Marián Androvič, Ing. Jozef Kabatier
/hlasovanie č. 17/
komisiu na vyradenie materiálu: Jana Zaparaníková, Jozef Rovňan, Marián Androvič
/hlasovanie č. 18/
zakúpenie materiálu do domu smútku
/hlasovanie č. 19/
- pokračovanie na 4 str. -
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Náš Pán
a Boh dobrotivý

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Náš Pán a Boh dobrotivý
pomáhaš nám v každej chvíli,
hoc aj neraz vybočíme
a tvoje prikázanie neplníme.

Narodili sa:
Oliver Sukeľ
Vanesa Synáková
Sebastián Blaško

Náš Pán a Boh dobrotivý
stvoril si nás, by sme boli večne živí,
len naša pýcha a neposlušnosť
necháva v srdci nepokoj a tvrdohlavosť.
Náš Pán a Boh dobrotivý
odpúšťaš, keď sme zhrešili
zabúdaš na naše neprávosti,
keď kľakneme pred Tebou v ľútosti.
Náš Pán a Boh dobrotivý
nech Ťa všetko tvorstvo chváli,
za nekonečné dobrodenie
veď neopúšťaš nás hriešne stvorenie.
Ospevuj a chváľ dobrotivého Pána zem celá,
že poslal na zem Svojho Syna nášho Spasiteľa,
ktorý nám ukázal cestu ku Tebe
k nekonečnej dobrote, láske a velebe.
Viktória Novosadová

17.1.2007
30.3.2007
20.4.2007

„Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.“

Manželstvo uzatvorili:
Ivana Dančová a Daniel Čepela 14.4.2007
Barbora Bačinská a Miroslav Bielik 21.4.2007
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:

V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pani Žofia Berešíková
pani Kamila Jánošíková
pani Alojzia Gáborová
pán Anton Mucha
pani Jozefa Jozefčiaková
pani Irena Zimenová
pani Alojzia Andrisíková
pani Justína Synáková
pán Martin Bohačiak
pani Anna Ďuranová
pani Eva Káčerová
pán Július Zbyňovský
pani Magdaléna Kapasná

91.
84.
84.
84.
81.
79.
78.
76.
76.
76.
74.
73.
72.

pani Margita Chabadová
pán Aladár Ondrejka
pani Žofia Verčíková
pani Albína Milová

71.
71.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pani Mária Piovarčiová
pán Jozef Smolka
75-te pani Anna Pallová
pani Antónia Gáborová
pán František Synák
70-te pán Jozef Piš

Odišli do večnosti:
pán Jozef Košút
*23.7.1929
U11.3.2007
pani Viera Cvachová
*3.3.1945
U23.3.2007
pán Miroslav Hajas
*18.12.1954
U4.4.2007
pán Ladislav Balžanka
*9.11.1963
U20.4.2007
pani Ľudmila Staňová
*4.11.1919
U20.4.2007
pani Jozefa Kopecká
*24.3.1935
U21.4.2007
pán Peter Buček
*24.10.1931
U21.4.2007
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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2. Neschvaľuje:
7. Rôzne
- doplnenie členov finančnej komisie o p. Vladimíra
Rosenberga /hlasovanie č. 15 /
- doplnenie členov komisie životného prostredia o p.
Alenu Ondrušovú /hlasovanie č. 16 /
3. Berie na vedomie:
1. Otvorenie:
- informáciu o príprave medzinárodného zrazu caravaningu v dňoch 6-10.9.2007 v Campingu Varín.
- úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ – Ondreja Štefku, Varín.
2. Kontrola plnenia uznesenia.
Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení
z predchadzajúcich OZ.
3. Investičný zámer obce pre rok 2007.
3.1 Bytová výstavba
- informáciu starostu obce o výstavbe IBV Varín
– Záhumnie a bytovom dome Varín – Záhumnie.
3.2 Školstvo
- informáciu starostu obce o budovaní Centra voľného času z bývalého riaditeľského domu ZŠ.
- informáciu starostu obce o oprave rozvodov ústredného kúrenia a výmena plynových kotlov v MŠ.
- informáciu starostu obce o dokončení jedálne MŠ
- informáciu starostu obce o potrebe zamerania
jestvujúceho stavu areálu ZŠ pre výstavbu novej
telocvične a vonkajších športovísk..
3.3 Služby
- informáciu starostu obce o dokončovacích prácach
na Zariadení opatrovateľskej služby.
- informáciu starostu obce o možnosti rozšírenia
cintorína, prípadne výstavbe cintorína nového.
Podnikanie: Priemyselný park – informácia
- správu o prípravných prácach na budovaní Priemyselného parku vo Varíne, časť Zatepličie.
Chata Fatranka
- informácia starostu obce o stave chaty Fatranka.
Doprava
1.1 Informáciu starostu obce o zameraní a majetkovom
vysporiadaní miestných komunikácii a verejných
priestranstiev.
1.2 Informácia starostu obce k dopravnému režimu
v obci po rekonštrukcii križovatky pri OcÚ. Vytvorenia pešej zóny na ul. Farskej a prepojenia ul.
Martinčekovej a ul. Hrnčiarskej.
2 Žiadosti občanov a právnických osôb
- žiadosť p. Martina Boku na určenie a zabezpečenie
trasy pre preteky podomácky vyrobených kár pre
deti ZŠ.
- žiadosť p. Sirekovej o pomoc pri vysporiadaní pozemkov, ktoré boli zabrané železnicou SR

Varínčan

- žiadosť občanov o sociálnu výpomoc.
- žiadosť občanov o opravu cesty na Dubenec.
- odstúpenie sťažnosti z (ObÚ ŽP) o nesplnení povinnosti uloženej v zázname z 10.5.2006 p. Františkovi
Ondrišikovi, bytom J.Bottu 498, Varín na odstránenie odpadu z pozemkov KN par.č. 305 a KN par.č.
307/1, ktorých majiteľom je p. Oľga Bohačiaková,
Varín 280.
3 Rôzne
- stanovisko stavebnej komisie k sťažnosti p. Jozefa
Macáka voči majiteľke susedného pozemku vo
vlastníctve p. Margity Salátovej.
- informáciu Ing. Martina Kliku z ATC o potrebe
vylepšenia Campingu Varín, výstavbou vstupnej
brány a spoločného zakrytého ohniska.
4. Ukladá:
1. Pripraviť ekonomickú analýzu Zariadenia opatrovateľskej služby – charitný dom.
Zodpovedný: Mária Chovancová
Termín: do „OZ“
2. Pripraviť informáciu o využívaní obecnej chaty
v prenájme Slov. skautingu.
Zodpovedný: OcÚ
Termín: do „ OZ“
3. Dať zhotoviť preukazy poslancov OZ.
Zodpovedný: OcÚ
Termín: do „OZ“
4. Na základe prijatých zásad nakladania s finančnými
prostriedkami v oblasti sociálnych vecí, prehodnotiť
žiadosti občanov o sociálnu výpomoc.
Zodpovedný: sociálna komisia
Termín: do „OZ“
5. Antonovi Hurtovi zaslať opätovnú výzvu na odstránenie zrúcaniny rodinného domu na Hrnčiarskej
ulici č. súp. 200 a č. súp. 201.
Zodpovedný: OcÚ
Termín: do „OZ“
6. Komisii životného prostredia a verejného poriadku, zistiť skutkový stav znečisťovania pozemku p.
Bohačiakovej KN č.305 a KN č.307/1 p. Františkom
Ondrišikom.
Zodpovedný: predseda KŽP a VP Termín: do „OZ“
7. Zaslať na ŽSR žiadosť o úpravu nástupišťa železničnej stanice vo Varíne.
Zodpovedný: OcÚ
Termín: do „OZ“
8. Dať odstrániť nadbytočnú zeminu od hrobu p.
Bordáča.
Zodpovedný: Obecný podnik služieb
Termín: do „OZ“
9. Na základe zistenia skutkového stavu a doporučenia stavebnej komisie, vyrozumieť v spornej veci
listom p. Jozefa Macáka, Hrnčiarska 170, Varín a
Margitu Salátovú, Hrnčiarska 174,Varín.
Zodpovedný: OcÚ
Termín: do „OZ“
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Škola informuje
28. marca si pedagógovia
pripomenuli Deň učiteľov.

Ministerstvo školstva SR ho tento rok organizovalo na Zvolenskom zámku.
V reprezentačnej sále znela štátna hymna a piesne popredných
slovenských skladateľov v podaní Speváckeho zboru slovenských
učiteľov.
Na slávnostnom stretnutí pedagogických pracovníkov z celého
Slovenska odovzdal podpredseda vlády SR a minister školstva
Ján Mikolaj medaily sv.Gorazda a ďakovné listy ako ocenenie
za dlhoročnú prácu 52 učiteľom pôsobiacim na všetkých stupňoch škôl, ktorí sa výrazne podieľali na rozvoji školstva doma
a v zahraničí.
Bolo to symbolické vyjadrenie úcty učiteľom. Viac ráz odznela overená skúsenosť: Môžeme bránu otvoriť, ale prejsť cez ňu
a hľadať si vlastnú cestu poznania musí každý sám. Popri veľkých
a malých medailách sv.Gorazda udelil minister školstva aj devätnásť ďakovných listov.
Medzi ocenenými pedagógmi bola i naša pani riaditeľka Mgr.
Alžbeta Paučinová.
Získala čestné uznanie za celoživotnú prácu v školstve a dlhoročnú prácu vo vedúcej riadiacej funkcii.
Pani riaditeľke patrí toto vysoké ocenenie právom. Je ocenením
jej obrovského pracovného nasadenia a lásky k pedagogickej práci, ktorú robí celým svojím srdcom.
Pod jej vedením pracuje zohratý kolektív pedagógov, ktorý si
váži jej ústretovosť, profesionalitu, odbornosť, objektívosť, ale
i obrovskú ľudskosť a úctu k človeku.
Jej dozretá múdrosť je pretavená do lásky k tomu najväčšiemu
bohatstvu tohto sveta – k deťom.
Pre našich žiakov je p.riaditeľka synonymom porozumenia,
autority, ale i hlbokej úcty.
Všetci veľmi dobre vedia, že dvere jej kancelárie sú pre nich
vždy otvorené a nájdu tu odpovede na mnohé svoje otázky
a problémy.
Práca s deťmi neznáša šablónu, formálnosť, falošné moralizovanie, vyžaduje trpezlivosť a citlivosť, schopnosť priblížiť sa
k mladému človeku. Práve tieto atribáty sú v práci p.riaditeľky
provoradé. Sú kompasom, ktorý ju viedol a vedie správnym
smerom.
Sme veľmi radí, že si to všimli i kompetentní vládni predstavitelia a ocenili
Človeka na správnom mieste.
V mene všetkých kolegov, ale i našich žiakov a rodičov srdečne blahoželáme p.riaditeľke k zaslúženému krásnemu životnému
oceneniu.
Do ďalších rokov jej prajeme život plný lásky, spokojnosti
a pevného zdravia.
Pracovníci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
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Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN
Málokto z nás vie, že klokan je okrem zvieraťa žijúceho v Austrálii aj veľmi populárna medzinárodná matematická súťaž. Klokan preto, lebo súťaž
vznikla v Austrálii. Nie je určená iba najlepším, najtalentovanejším matematikom, ale jej cieľom je získať pre matematiku aj priemerných žiakov. Súťaž
im chce ukázať, že matematika nemusí byť vždy iba nezáživný predmet, ale
môže im poskytnúť radosť zo súťaženia pri riešení netradičných úloh.
V r.1991 dvaja francúzski učitelia sa rozhodli zorganizovať podobnú súťaž vo Francúzsku. Dali jej názov Kangourou, aby tak vzdali hold svojim
austrálskym priateľom, ktorí ich inšpirovali.
Postupne sa súťaž rozšírila aj za hranice Európy, Ázie a Ameriky.
Súťaž prebieha vo všetkých zúčastnených krajinách v jeden deň. Na Slovensku sa súťaž konala prvýkrát v šk. roku 1996/97 a zúčastnilo sa na nej
niekoľko tisíc žiakov.
V roku 2006 najväčšiu matematickú súťaž riešili takmer 4 milióny žiakov
v 36 krajinách sveta.
Súťaží sa v 12 súťažných kategóriách. Žiaci 2.-4. roč. riešia Klokanka,
žiaci 5.-9. roč. Klokana. Výsledky žiakov sú vyhodnocované v každej
súťažnej kategórii osobitne.
V tomto školskom roku 22. marca 2007 sa do súťaže zapojilo aj 255 žiakov
našej školy.
Sme radi, že aj my môžeme ukázať ostatným, čo dokážu naši žiaci.
Andelová

Chemická olympiáda

Dňa 16. marca 2006 sa Zdenko Holeša, Tomáš Remenec a Veronika Košútová zúčastnili okresného kola olympiády v chémii, v ktorej reprezentovali
Základnú školu s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Toto podujatie organizuje Centrum voľného času v Žiline. Konalo sa v
Združenej strednej škole na Rosinskej ceste v Žiline.
43. ročníka tejto olympiády sa zúčastnilo 30 riešiteľov. Nám trom sa veľmi
darilo. Tomáš Remenec sa umiestnil na 1. mieste, Zdenko Holeša obsadil
2. miesto a Veronika Košútová získala 3. miesto.
Spomedzi takéhoto množstva účastníkov je to veľmi pekný úspech, pod
ktorý sa podpísala i naša pani učiteľka Mgr. Magda Tavačová. Pod jej
vedením pracujeme už niekoľko rokov.
Všetci traja z okresného kola postupujeme do krajského kola. Dúfame, že
rovnako úspešný bude aj tento ”boj”.

Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie MKS a MK Varín za prípravu besedy
so spisovateľom Jánom Feketem dňa 27. marca 20007 - menovite p. Schmidtovej a p. Rolkovej. Vďaka ich ochote a spolupráci si naši žiaci odniesli
neopakovateľné zážitky a nahliadli do spisovateľskej práce. Ďakujeme i
našej p. riaditeľke - Mgr. Paučinovej za spoluprácu pri koordinácii tohto
projektu.
Vyučujúce SJ ZŠ Varín

Ján Fekete - Apolkin
(12.8.1945 Modrý Kameň)
spisovateľ, básnik, novinár,
politik, historik, pedagóg

TVORBA
1981 Pristátie na Bielosienke
1982 Hudba pre vesmíranov
1983 Modré hrady Novohradu
1984 Romanca o Ehylte
1985 Rozprávky z Tartušky
1986 Tancovanie s drakom
1986 Rosa z hviezd
1987 Cestovanie v sedemmíľovom skafandri
1987 Futbalový dekameron
1988 Okolo Galaxie za osemdesiat týždňov
1989 Safari na Podkovovitých
1990 Modrý Kameň. Monografia k 700. výročiu založenia mesta
1993 Pastier padajúcich hviezd
1995 Krátky slovník nárečia slovenského modrokamenského
2005 Valent Balaša: život, dielo, súvislosti

Veronika Košútová, ZŠ s MŠ O. Štefku Varín

Varínski žiaci opäť bodovali
I tento rok sa v Centre voľného času v Žiline konala biologická olypiáda,
ktorá pripadla na 29.3.2007. Naši žiaci sa pravidelne tejto olympiády zúčastňujú a ani tento rok svojich pedagógov a okolie nesklamali. Náročné úlohy,
ktoré boli pre nich pripravené, im nerobili žiadny problém. Súťažili v troch
odborných kategóriách a posúďte sami, ako výborne sa umiestnili:
v odbore botanika
1. miesto Zuzana Gáborová,
9.A
2. miesto Kristína Staňová,
9.A
3. miesto Miroslava Janíčková, 9.A
v odbore geológia
1. miesto Ingrid Zimenová,
9.A
2. miesto Simona Schniererová, 9.A
3. miesto Natália Šimová,
8.A
4. miesto Barbora Gáborová, 9.A
5. miesto Andrea Bugáňová, 8.A
6. miesto Jana Šimlíková,
8.A
7. miesto Terézia Zichová,
8.A
v odbore zoológia
2. miesto Veronika Košútová, 9.A
4. miesto Barbora Hajasová,
9.A
6. miesto Denisa Ružičková,
9.A
a Andrej Tomáň sa stal úspešným riešiteľom

Myslím, že veľkú vďaku treba prejaviť hlavne našim pedagógom, ktorí
nás svedomito pripravovali. Hlavne p. riaditeľke Mgr. Alžbete Paučinovej,
Mgr. Magdaléne Tavačovej a Mgr. Elene Chadabovej. Bez nich by sme totiž
nemali vedomosti na takej úrovni ako teraz.
Ďakujeme!
Keďže varínski žiaci obsadili v každej kategórii popredné miesto, zaistili
si tým postup do krajského kola, ktoré sa konalo 25.4. 2007 vo Višňovom.
Krásne počasie celý deň spríjemňovalo náladu všetkým súťažiacim a pomohlo im aspoň na chvíľu zmierniť ich strach so súťaže. Myslím, že naši
žiaci dokonale prekonali strach a neistotu, čo sa následne ukázalo aj na
vynikajúcich výsledkoch. V odbore geológia sa na 1. mieste sa umiestnila
Ingrida Zimenová, 9.A a na 3. mieste Barbora Gáborová, 9.A. Ostatní
súťažiaci z našej školy v tomto, ale i v ostatných odboroch boli úspešní
riešitelia.
Verím, že dátumy tohtoročnej biologickej olympiády sa určite zapíšu do
histórie školy.
Hlavne blahoželáme Ingrid Zimenovej, ktorá bude našu školu reprezentovať v celoštátnom kole a všetci jej držíme palce.
za žiacky parlament Zuzana Gáborová
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6. máj - sviatok sv. Floriána
- patróna hasičov
Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne
Od začiatku roku 2007 došlo k reorganizácií základných organizácií
dobrovoľných hasičských zborov.
Dobrovoľný hasičský zbor Varín vyvíja svoju činnosť v rámci okrsku
č. 5, v ktorom sú zlúčené ZO DHZ Teplička nad Váhom, Mojš, Nededza,
Gbeľany, Varín, Krasňany, Dolná Tižina, Lysica, Lutiše, Terchová.
Predsedom okrsku je p. Milan Jánošík zo základnej organizácie DHZ
v Terchovej, veliteľom je p. Karol Ondro zo základnej organizácie DHZ
v Dolnej Tižine.
Predsedom základnej organizácie DHZ vo Varíne je p. Ján Kardoš a
veliteľom je p. Miroslav Tursky.
14. februára 2007 sa uskutočnila Okresná konferencia Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Žilina. V rámci konferencie bola vyhodnotená činnosť
jednotlivých okrskov. V rámci vyhodnotenia činnosti bola pozitívne hodnotená aj činnosť našej základnej organizácie DHZ.
Na konferencií bola jednomyseľne prijatá výzva na obnovenie tradície
konania hasičských púti k úcte sv. Floriána v Rajeckej Lesnej. K tejto výzve
sa pripája aj naša základná organizácia DHZ.
Jarné obdobie je bohužiaľ spojené s vypaľovaním trávy. Toto negatívne
konanie je spojená s množstvom požiarov, ktoré pri tejto činnosti vznikajú.
Členovia výboru DHZ vo Varíne do miestneho rozhlasu pripravili reláciu, v
ktorej vyzývali našich občanov, aby sa zdržali takéhoto konania. Možno, že
aj vďaka nej v našej obci sa prípad požiaru spôsobený vypaľovaním trávy
nevyskytol, za čo tiež patrí poďakovanie DHZ všetkým naším občanom.
V našej obci si už koniec fašiangu ani nevieme predstaviť bez sprievodu masiek, ktorý každoročne pripravujú naši hasiči. Bolo tomu aj tento
rok. Chceme sa úprimne poďakovať všetkým naším občanom, ktorí prijali
masky a dobrovoľným príspevkom napomohli pri finančnom zabezpečení
činnosti ZO DHZ vo Varíne. Tiež touto cestou chceme poďakovať, všetkým
hasičom, ktorí boli ochotní pre zachovanie tejto peknej tradície obetovať
svoje osobné voľno.
Podobne je už tradíciou, že členovia DHZ sa spolupodieľajú na zvýšení dôstojnosti obradov Veľkej noci. Naši členovia sa priamo podieľali
na zabezpečení procesie obcou v rámci Krížovej cesty, kde sa postarali o
zabezpečenie bezpečnosti účastníkov procesie reguláciou a usmerňovaním

Ilustrácia: Simonka Hrušková, 6 rokov

dopravy po trase.
V rámci Veľkého trojdnia naši hasiči už tradične držali čestnú stráž pri
Božom hrobe. Dôstojnosti obradu vzkriesenia a následnej procesie obcou
určite napomohla účasť našich informovaných hasičov.
Výbor Základnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo
Varíne uvíta vo svojich radoch nových členov, najmä z radov mladých
dievčat a chlapcov do útvaru MLADÝ HASIČ. Členovia tohto útvaru
sa budú pripravovať na účasť v hasičských súťažiach, v ktorých budú
reprezentovať nielen svoju ZO DHZ, ale aj našu obec. Bližšie informácie
záujemcom je pripravený podať predseda ZO DHZ Varín.
JK
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Deň matiek

MAMA
Mama je našou oporou,
ale aj veľkou záchranou.
Keď si niekde ublížim,
na mamičku zakričím.
Ranu mi vždy pofúka,
drsnou rukou pohladká.
Sadnem si jej na kolienka,
veď som jej malá dcérenka.
Zuzana Peknušová, IV.A

Ilustrácia: Andrea Bugáňová, VIII.A
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Povedali o mame
(žiaci IX.B a VIII.A)

Mama - najväčší poklad, ktorý mám,
každé ráno žiari sťa najjasnejší drahokam.
Stará sa o nás s láskou a nehou,
mami, všetci chcú byť len a len s tebou.
J. Gáborová
Keď mám problém, je tu mama.
Keď mám smútok, je tu mama.
Keď prežívam šťastie, je tu mama.
Mama je tu pre mňa a mám ju rád.
T. Bernát
Mama - najdrahšia vec na svete.
Stará sa o nás s nehynúcou láskou.
H. Staňová

Keď cítim vôňu levandúľ
a milý hlas počujem,
vtedy viem,
že čochvíľa budeš tu
a ja zas sama nebudem.
Emília Boková
Mama - si ako slnko na nebi,
keď nie si tu, je tma,
no keď prídeš, razom sa
všetko rozžiari.
Terézia Zichová

A. Loderer
Mama - neustály prúd lásky.
M. Mračníková
Nikdo iný ti nedá viac lásky ako mama,
ktorá ťa s ňou vychovala sama.
T. Štefanatný
Mama - svojou láskou každú ranu vylieči
I. Kubová
Mama - všetko našej rodiny.
S. Košturiaková

Jana Šimlíková
Si svetlom môjho života,
žiari z teba samá dobrota.
Prežívaš so mnou každý pád,
mama, mám ťa veľmi rád.
Pavol Sauer

Si najkrajšia nota v piesni,
si pri mne v každej tiesni.
Ja len málo povedať chcem:
„Mami, ĎAKUJEM!“
Natália Šimová

Mama je to slovo krásne,
dajú sa o nej písať aj básne.

Mama je
...najmilšia,
...najlepšia,
...najvzácnejšia,
...najvernejšia priateľka,
pre každého z nás - pre každého človeka.

Mama je z neba dar,
aj keď jej vrásky navštívili tvár.
Každému podáva srdce na dlani,
celý život má v nich vpísaný.
Mária Peknušová
Máma náš ochranca a dar,
na opis sa nedá použiť len slov pár.
Treba na to celé vety, riadky,
len tak sa dajú opísať naše matky.
Viliam Mojský
Každý má len jednu,
bez mamy krásne kvety zvädnú.
Bez mamy slnko nesvieti,
bez mamy vtáčik neletí.
Simona Vráblová
Ja najlepšiu mamu na svete mám,
s ňou v živote nikdy nebudem sám.
Každé dieťa chce mať dobrú mamu,
a preto sa každý večer modlím za ňu.
Andrej Tomaň

Mama - nádej a začiatok nového života,
mama - svetlo nádeje v srdciach detí,
mama - cnosť zo všetkých najdrahšia,
s mamou je každý deň krásny.
Andrea Bugáňová
Mama - to slovo jednoduché,
zo štyroch písmen skladá sa.
Mama - to slovo láskou vyzdobené,
vo svetle úcty blýska sa.
Jana Halušková
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Naši rodáci
Posledný bača z Varínskej hole oslavuje 75.
narodeniny!
Jedná sa o nášho rodáka Františka Synáka, ktorý sa 1. mája
dožil 75 rokov. Menovaný pochádza z roľníckej rodiny. Otec
bol Michal Synák a matka Anna, rodená Muráňová. Obaja
rodičia pochádzali z Terchovej. Pochádzal z viacerých detí,
nakoľko otec bol dvakrát ženatý. Z druhého manželstva
mal otec dvoch synov Janka a Ferka. Na gazdovstve nebola
o robotu núdza. Bolo obdobie medzi svetovými vojnami a o
prácu a korunu zarobiť bola bieda. Už ako malý chlapec musel
rodičom pomáhať na gazdovstve, nebol čas pohrať sa, pobehať
si s kamarátmi. Synákovci bývali na Zázrivej (je to miestna
časť Varína, ktorá sa nachádza od ulice Októbrovej smerom
na Kamence cez uličku okolo Stehlíkovcov). Mali obrovskú
záhradu, na ktorej dnes stojí sedem vybudovaných domov
rodiny Synákovej. Záhrada bola uzavretá Bajovým žľabom,
cez ktorý tiekla voda na Bajov mlyn. Vedľa toho náhonu už
boli Kamence, na ktorých denne naháňali futbalovú loptu
kamaráti, ale náš jubilant sa iba pozeral, nakoľko musel pásť
ovce, ktoré sa na Kamencoch po tráve pásli.
Ferko, mladosť si mal tvrdú, prišla vojna, ako si prežil toto obdobie?
Môj otec mal deti aj s predchádzajúceho manželstva, ktoré
dorastali a postupne sa ženili a vydávali. Bolo im treba niečím do života prispieť. Pretĺkali sme sa životom, ako sa dalo.
Našťastie vojna v našom chotári netrvala dlho. S otcom som
chodil do Bránice chystať a voziť drevo, mali sme aj koňa a
tak sa niečo podarilo aj speňažiť a ostalo čosi aj na obživu.
Po vojne si otec prenajal Hoľu na Plešeli, pozháňal ovce,
niekoľko sme ich mali aj svojich a začali sme bačovať. Boli to
ťažké začiatky, ale prežili sme to. Prišiel rok 1947 a v horách sa
usalašili Banderovci. Prišlo z Čiech vojsko Ministerstva vnútra a naháňali Burlaka a Vasila. Na vrchu Jedľovina zastrelili
jedného Banderovca a pri skale Sezam zas jedného žandára. Z
hole sa ovce hnali do dolín vždy okolo 15.septembra, ale pre
túto udalosť sme ich museli zohnať oveľa skôr. Raz sa nám
stalo, že sme ovce vyhnali na salaš 15. mája (tak sa pravidelne
vyháňali a začínala sezóna). Päťkrát sme ich podojili a napadol
sneh a museli sme ich zohnať domov ku gazdom. Ovce hnal
otec s bratom Janom a ja som musel ostať na salaši a strážiť syr,
ktorý sme vyrobili. Ovce hnať a aj syr niesť sa nedalo.
No po čase sa stal s teba regrút a prišla asentírka .
Máš pravdu. V roku 1953 prišla mena peňazí a ja som narukoval do Nového Jičína k čiernym barónom k PTP. Spolu so

mnou narukoval aj Jožko Mika - Halušku hodinára zať, a Ivan
Staník. Vojna, aj keď sme sa narobili, prešla ako voda a vrátili
sme sa domov k svojím rodinám. Po návrate som pokračoval v
bačovaní ďalej. Na salaši bolo neraz veselo a zažili sme aj rôzne príhody. Veselo bývalo najmä v sobotu popoludní, keď si
ľudia po práci našli čas a navštívili salaš a následne aj chatu u
Burčíka pod Suchým. Často v nedeľu chodilo veľa Varínčanov
na chatu, kde pravidelne vyhrával na harmonike Rudo Marček
a tí ľudia sa zastavili aj u nás na salaši na žinčicu.
Bol si vyslúžený vojak a isto si plánoval založiť si rodinu.
Áno, zoznámil som sa s Hankou Ďuríčkovou z Nededze a po
nejakom čase sme sa zosobášili 15.6.1957. Musím podotknúť,
že naša svadby bola trošku smutná, nakoľko asi dva týždne
pred ňou zomrela moja mama. Prežili sme to a do roka sa nám
narodila dcérka Olinka. Manželka, aby mohla byť bližšie pri
mne, sa s dcérkou presťahovala na chatu pod Suchým, kde jej
poskytol ubytovanie Gejza Burčík. Po dvoch rokoch sa nám
narodil syn Janko a po šiestich ďalší syn Paľko. Deti vyrástli,
dcéra sa vydala, chlapci poženili. Dcéra má manžela z Dolnej
Tižiny Jána Matku a majú dve dcérky a troch synov. Janko
si zobral za manželku Hanku Trizuljakovú z Varína a majú
jedno dievča a troch chlapcov. Syn Paľko ma manželku z Tepličky Marcelu Majerčíkovú a majú jedno dievča a jedného
chlapca. Pán Boh nás teda obdaril 4 vnučkami a 7 vnukmi a
jedným pravnúčaťom.
Ako nás Pán Boh potešil na vnúčatách, tak nás aj zarmútil,
keď nečakane zomrel náš najmladší syn Paľko, ktorý nás
opustil pri nedožitých 40 rokoch.
Po čase však prišla kolektivizácia a s bačovaním bol koniec.
No, prišla taká doba, museli sme sa s tým zmieriť a hľadať
si nové zamestnanie. Prácu som si našiel v Severoslovenských
kameňolomoch a štrkopieskoch v Žiline. Pracoval som v lome
Dubná Skala až do dôchodku, do roku 1992. Manželka sa zamestnala na JRD vo Varíne, kde pracovala po celý čas až do
odchodu na dôchodok.
Prežil si plodný život so svojou rodinou, čo si ešte praješ v tej jeseni
života?
Chvála Pánu Bohu, že sme ešte tu. Nemáme nejaké veľké
nároky, len aby nám pán Boh dal trošku toho zdravia, aby
sme sa mohli ešte zopár rôčkov dožiť a tešiť sa z našich deti,
vnukov a pravnukov.
Rozhovor pripravil Alexander Panáček
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1.) Otec Synák pri kolibe
2.) Otec Synák s ovečkami
3.) Ferko Synák pri spracovaní syra
4.) Rodinná oslava
5.) Ferko s manželkou
6.) Ferko ako vojak
7.) Ferko pri kolibe

Foto: rodinný archív Ferka Synáka
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Škôlkári mamám
„Veľmi Ťa ľúbim, mama,
neviem byť chvíľu sama.
Pre lásku žijeme dvaja,
spolu sme s oteckom traja.“

„Ujo rušňovodič“ Tomáško Williger

- slová, ktoré zahrejú naše srdcia. Tie detské sú plné lásky k mamám - tie
veľmi ľúbia - sú stredom ich života. A to je dobré. Len dostatok lásky je
zárukou zdravého rastu a my chceme, aby z našich detí vyrástli silné a
sebavedomé osobnosti.
„Deň matiek“ je slávnosť, na ktorú sa zvlášť chystáme. Veď zvládnuť
náročný program plný básní, piesní a vymyslieť niečo „krásne“ pre „moju
mamu“ je naozaj drina.
Verte, milé mamy, deti to robia naozaj radi. A veľmi, veľmi sa na vašu
návštevu besiedok v máji, milé mamy, tety a babky - veľmi sa tešia!
Tak dovidenia na besiedkach!
Júlia Gáborová

Pani učiteľke z lásky, Lenka Pekárová

„Moja rodina“ Ivko Okruhlica

Andrejka Salátová, 6 rokov
„Mama a ja“ Tomáško Williger

Ivko Okruhlica, 6 rokov

„Ako šlo vajce na vandrovku“ Tomáško Williger

Varínčan
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Otvorenie divadelnej sály
v kaštieli Krasňany
V kaštieli Krasňany sa 14. apríla otvorili priestory kaštieľnej sály prestrihnutím pásky starostom obce Dr. Milanom Tichákom, ktorý otváral tieto
priestory po rozsiahlej rekonštrukcii objektu. Po usadení hostí nasledoval
kultúrny program DFS - Krasňanček pod vedením M. Lopušanovej. V
príhovore poďakoval majiteľ R. Gadotti všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii týchto objektov. Na záver programu zarecitovala D. Vojteková
báseň, ktorú zložila k tejto slávnostnej príležitosti. Potom program pokračoval voľnou zábavou. Na druhý deň o 14.00 sa konal v týchto priestoroch III.
ročník vítania jari, na ktorom po kultúrnom programe, ktorí pripravili žiaci
ZŠ Krasňany, majiteľ Kaštieľa R. Gadotti obdaril obrovskými čokoládovými
vajcami. Obdarovávanie na sviatok jari je v jeho rodnom Taliansku zvykom.
Všetky detičky odišli z oslavy s rozžiarenými očkami, ba čokoládové vajíčka
sa ušli aj deťom z iných dedín.
Kaštieľ Krasňany je významnou kultúrno-historickou pamiatkou Slovenska z hľadiska dejín. Pre samotné Krasňany znamená zrod novej časti
Krasnian a zrod nových dejín. Je opradený mnohými povesťami a príhodami. Je však veľmi smutné, že doposiaľ sa mu zo žiadnych historikov nikto
nevenoval. Po stáročia tu žila vetva grófskeho rodu Pongráczovcov, ktorý
sú v príbuzenskom vzťahu so sv. Štef. Pongráczom. Majiteľkou, podľa
legendy prapôvodného dreveného zámočku, na ktorého základoch stojí
súčasný objekt, bola kráľovná Barbora z rodu Czelyjských v 15. storočí.
Nový majiteľ kaštieľa Krasňany Ruggero Gadotti mu pri rekonštrukcii
vdýchol ducha starobylosti. Zariadil ho v historickom štýle. Kaštieľnu
sálu, jej strop zdobia maľované obrazy hradov a zámkov Slovenska, ktoré
realizovali deti z ĽŠU Žilina. V strede stropu je namaľovaný obraz kaštieľa
Krasňany (starý pohľad) v rozmeroch 2x4 m.
Sála kaštieľa je sprístupnená pre širokú verejnosť na využitie svadieb,
spoločenských udalostí, zábav, konferencií, hrania divadiel a aj malých
rodinných osláv.
Dagmar Vojteková

Srdce
Krasnian
A srdce Krasnian opäť dýcha.
Nezlomil ho dejín čas,
je to naša veľká pýcha,
hrdosť v našich dejinách.
Po stáročia rody slávne
formovali jeho dych.
V útrobách znie pamäť dávnych
mozoľov a sĺz poddaných.
Ty mlčíš, no legenda hovorí,
že 800 rokov skvie sa v tvojom pilieri.
Pod starohradským panstvom stavaný
a poľovníckym zámočkom nazvaný.
Veľké rody v tebe žili,
pretvárali v tebe zrod.
A z nich všetkých najznámejší
Pongráczovský grófsky rod.

No zub času neublížil
nahlodaným útrobám.
Veľký požiar drevo zničil
a kameň ti dal novú tvár.
Plynú časy, plynú divné,
ruinou takmer si sa stal.
O tvoj nový zrod však
sa pamiatkový úrad postaral.
Starý hrad bol vynovený,
obliekol si nový šat.
Považským múzeom znova život obnovený
zrazu si mal.
Dnes však novým pánom tvojím
Ruggero Gadotti sa stal.
A srdce Krasnian opäť dýcha.
Nezlomil ho dejín čas,
je to naša veľká pýcha,
hrdosť v našich dejinách
Dagmar Vojteková
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Pikošky z Pod Jedľoviny III
Med vzbudzoval od samého začiatku používania mýtickú úctu.
S mliekom patril medzi hlavné potraviny človeka. Svedčia o tom
rôzne jaskynné nálezy, ale aj biblické príklady o krajine medu a
mlieka zasľúbenej židom po ujdení z Egypta. Kleopatra ho používala na prípravu pleťovej masky, starí Rimania sa ním posilňovali
pred ťažkými bojmi, Gréci ho považovali za pokrm bohov a údajne aj telo Alexandra Veľkého uložili do čistého medu. Edmund
Hylary, novozélandský včelár, ktorý ako prvý vystúpil na Mont
Everest spoločne so šerpom Tenzingom, spotreboval pri výstupe
asi 2 kg medu.
S históriou medu sú spájané aj prvé výrobky, ktoré neobišli ani
Slovensko. Vznikali medovníky, perníky, ale aj kvasené nápoje
a medovina.
Toto dianie neobišlo ani samotný Varín. Medzi prvých včelárov,
čo si pamätám, patrili vo Varíne okrem iných aj František Blaha,
Emil Schmidt, Martin Kapasný, Anton Chovan a ďalší. Uvedení
včelári mali svoje včelíny v záhradách za domami a humnami.
Lúky pod Jedľovinou však dávali všetky predpoklady k na to, aby
sa včelíny premiestnili do hôr, nakoľko na lúkach bolo niekoľko
druhov kveteny, ktorá obsahovala veľké množstvo nektáru. Keďže sa lúky pravidelne kosili dva krát do roka, kvety rástli od jari
do jesene. Prvými priekopníkmi, ktorí postavili včelín na majeri,
boli bratia Willigerovci - Štefan a Viktor a k ním sa pridali Karol
Cvacho Gančík a Štefan Gábor. Neskôr sa presťahovali pod Jedľovinu a postavili si svoje včelíny. Nasledoval ich Eduard Sobola,
ktorý postavil včelín pod Drmlovou, Jozef Hreusík pod Sedlom,
k nemu sa pridali bratia Salátovci Jozef a Štefan. Salát František
postavil včelín pod Dúbravou, neskôr ho premiestnil pod chatu
OSP /dnešná Borovica/. V tom čase postavili včelín aj bratia
Bugáňovci Július a Rudolf a osadili ho na Prudkých lúkach. Na

Krasňanských lúkach sa usídlil Karol Franek, neskôr prešiel do
Kúra. V Kúre včeláril aj Július Palčovič. Pod Jedl’ovinou postupne
postavili svoje včelíny aj Ján Salát, Lajoš Višňa, Ondrej Franek ,
Silvester Chovan a po Štefanovi Gáborovi prevzal žezlo jeho syn
Ladislav Gábor. Na Koňhore v Doline začal včelárit’ Ján Schmidt
a pod Želehosťou dr. Ladislav Milo, ktorý sa presťahoval pod
Jedľovinu do včelína, ktorý vybudoval nebohý Jožko Staník.
Staršia generácia odumrela a postupne sa začali presadzovať
mladší včelári. V dnešnej dobe je včelínov pod Jedľovinou ako
šafránu. V tomto období včelárstvo pestujú pod Jedľovinou
už iba nižšie uvedení včelári: Dr. Milo Ladislav, Marián Janík
- najmladší včelár vo Varíne, zdedil remeslo po starom otcovi
Ladislavovi Gáborovi, Silvester Chovan, Peter Andrisík, Janko
Bulejčík, Ing. Marián Cvacho. Vo Varíne ešte toto remeslo pestuje
Rudolf Cvacho a v doline Kúr Štefan Grenčík. Na Koňhore ešte
včelári František Kolembus.
Ak som na niektorého nadšenca, ktorý ešte túto činnosť vykonáva, pozabudol ospravedlňujem sa, nebolo to úmyselne, ale čerpal
som zoznam zo spolku včelárov. Lúky pod Jedľovinou už nie sú
pravidelne kosené, ubúda kveteny a tým aj nektáru.
Je to na škodu veci, že sa tomuto koníčku venuje už čoraz menej
ľudí. Pretechnizovaná spoločnosť zabezpečila ľuďom väčšie
pohodlie, ale zároveň prispela aj k mnohým civilizačným chorobám. Ľudstvo sa začína obracať k prírodným produktom a k
alternatívnej medicíne, ktorá je založená na skúsenostiach a
praxi našich predkov. Jedinečným prírodným liekom sú včelie
produkty a obzvlášť med.
Alexander Panáček

„Hasenie požiaru“ Tomáško Williger
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
VARÍNSKA KULTÚRNA JAR

Nedeľa 13.máj

16.00 hod. Námestie sv. Floriána
Deň matiek
Program venovaný matkám

Nedeľa 20.máj

16.00 hod. Námestie sv. Floriána
Vystúpenie hudobnej skupiny
Akordeonika z Bojníc
a kysuckých mažoretiek

Nedeľa 27.máj

16.00 hod. Námestie sv. Floriána
Koncert Varínskeho speváckeho zboru

Nedeľa 3.jún

16.00 hod. Námestie sv. Floriána
Farské hody

Z rokovania členov ZO –TP Varín
V utorok 27.marca sa uskutočnila VČS základnej organizácie telesne postihnutých vo Varíne.
Otvoril a viedol ju predseda ZO pán Viktor Cvacho a kultúrnym programom spestrili žiaci ZŠ pod vedením Mgr.
Synákovej.
Za okres sa rokovania zúčastnila pani Antalová a za obec
predsedníčka sociálnej komisie pani Porubčanská.
Preberali sa problémy občanov s postihnutím a možnosti
vybaviť si rôzne kompenzácie.
Je na škodu všetkých TP, ak nie sú organizovaní , pretože
tak majú menšie možnosti získať informácie o možnej
pomoci.
Aj touto cestou ďakujeme Obci Varín za pomoc našej
organizácii.
Za výbor ZO-ZŤP Štefan Fogada

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Špačková, Zora
Špačková, Zora
Hrdinová, Dana
Chabada, Peter
MacKinnon, John
Stevenson John
Maretová, Monika

-

Slovenská a česká literatúra na dlani
Svetová literatúra na dlani
Excel v škole
Počítač a Windows v škole
NHL Hockey
Dejiny európy
Rozprávky z horského parku

Prosíme Čitateľov,ktorí prekročili
výpožičnu dobu o vrátenie kníh!
Čitateľka knižnica našla knihu Urban, Milo - Živý bič.
Zo školskej knižnice Obchodná akadémia sv. T. Akvinského. Stratenú knihu si môžete vyzdvihnúť v obecnej
knižnici Varín.

V knižnici je možnosť zakúpenia nových kníh. Zoznam
si žiadajte u knihovníčky.

Knižnica otvorená
Po. 10 hod. - 18 hod.
Ut.-Pi.13 hod. - 18 hod.
Deň narcisov
- poďakovanie

Miestna organizácia Únie žien Slovenska
vo Varíne ďakuje všetkým, ktorí dňa
13.apríla 2007 finančne podporili tohtoročný Deň narcisov.
Výnos predstavoval sumu: 12.620.-Sk.

Inzercia
Hľadáte prácu?
Ak máte viac ako 18 rokov, ukončené SŠ vzdelanie
a ochotu vzdelávať sa – využite jedinečnú príležitosť získať nadpriemerný zárobok.
V prípade záujmu volajte na tf. č. 0903 528328

***
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u KUPÓN Č. 5 u KUPÓN Č. 5 u KUPÓN Č. 5 u KUPÓN Č. 5 u

Tajnička z čísla 2/2007 znela:
„Mne nič, ale učiteľ povedal, že pôjde na mesiac do Tatier.“
100,- Sk vyhráva Ing. Annamária Androvičová, Bohúňova 25 Bratislava
Pomôcky:
Byrd,baset,AP,
Ebert,in,Icaza,
Beran,nor,nek

Ohraničená
plocha

Olejnatá
plodina

Značka
nanosekundy
Sumerský boh
nebies

Stará skriňa

Kubánsky
maliar

Opica (zastar.)

Tam
Ženské meno
5. časť
tajničky
Polotuhá látka

V, vo (lek.)

Časť úst

Parafa
anonyma

Austrálsky
medvedík

Pohrebná
hostina
Odierala
3. časť
tajničky

Zobralo
Prírodný
sopečný kanál

Vpila

Značka
milimetra

Časový úsek

Ženské meno

Vysúkal

Starogrécka
obeť
Poplach
(zastar.)

Japonská
objemová
miera

Vodná papraď

Skratka valuty

Nemecký
spisovateľ

Rúcal

Značka
decilitra

Anglický
skladateľ
Epocha triasu
Ponúkal

Rozprávková
postava

Dajú, pridelia
Diera líšky

Pánska vlnená
tkanina

Obsiali

Rúbanisko

6. časť
tajničky

Slnečník po
anglicky
Zabraňoval
horeniu

Cudzokrajná
drevina
Krátky kabát

Register ton
Rub, protiklad

Plaz

Moravania

Odoberaj

Stará čínska
flauta

Starý strunový
nástroj

2. časť
tajničky

Násyp

Stroj na
lisovanie
Meno Emanuela
Japonský boh
zeme
Investičná
banka

Svadba
Značka
kiloampéra

Novozélandský
papagáj
Montovaný
dom

Ekvádorský
prozaik

Odpratávala

Grécke
písmeno

Ozn. lietadiel
Pakistanu

Príbuzná

Bieda (expr.)

Slovenský
literát

♣

Značka abvoltu

Druh kukučky

Peľ po česky

Náčelník
kozákov

♣

♣

Tkanina s
atlasovou
väzbou

Mark Twain dostal anonymný list, v ktorom bolo
jediné slovo: Sviňa! Humorista uverejnil na druhý
deň v novinách odpoveď: „Obyčajne dostávam listy
bez podpisu.“ (záver je v tajničke krížovky)
1. časť
tajničky

Zložil

Nejedlá huba

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Značka
kozmetiky

Ctiť, vážiť si, po
nemecky

Strážne zviera

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

Autor:
Jozef Blaho

4. časť
tajničky

Druh jeleňa
Mesto v
Rakúsku

Otlč!

- 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
Máj 2007
Cena 10,- Sk

