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6-7-8/2007

MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA w ROČNÍK XIV w ČÍSLO 147 w TERRA VARNA 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:

r
r
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r
r

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VARÍN ŠTETCOM DETÍ
ŠKOLA BILANCUJE
ŽIACI PÍŠU
ŠKÔLKÁRI V BUDAPEŠTI

Ahoj škôlka
- škola volá!
Lúčenie predškolákov s Materskou školou.
Tak - dovidenia v škole, deti!

J.G.

10,- Sk

Jún - August 2007
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Uznesenie č. 4 / 2007

z riadneho štvrtého zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 31. 5. 2007 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
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)
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9. Marián Schmidt, Ing.
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Poslanec

1.

P

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje:
1. Program Obecného zastupiteľstva /hlasovanie č.1/
2. Overovateľov zápisnice: Karol Boka, Metod Bukovinský /hlasovanie č.2/
3. Komisiu pre výberové konanie vo veci chaty Fatranka
Ing. Jozef Kabatier
Ing. Marián Androvič
Ing. Karol Strásky
Štefan Noga
Karol Boka /hlasovanie č.3/
4. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
na území obce Varín (Trhový poriadok) /hlasovanie
č.4/
5. Odpredaj parcely č. 454, ktorá je vo vlastníctve obce
p. Jánošíkovi Jozefovi, bytom Varín, Farská č.238, za
cenu 350,-Sk/m2
/hlasovanie č.5/
6. Odpredaj parcely č. 126/2 vo vlastníctve obce p.
Amálii Franekovej do vlastníctva obce Varín vzájomnou dohodou
/hlasovanie č.6/
7. Odmenu p. Helene Matejkovej za vedenie Varínskeho speváckeho zboru.
/hlasovanie č.7/
8. Doplnenie komisie školstva, kultúry a športu o p.
Jána Hodoňa
/hlasovanie č.8/
9. Na návrh komisie v zložení p. Janka Zaparaníková,
p. Marián Androvič, p. Jozef Rovňan
Na vyradenie opotrebovaného, nefunkčného materiálu z evidencie F.O. TJ. Fatran Varín

1 ks bubnová práčka, 1 ks elektrický bojler, 2 ks sieť
brankárska /hlasovanie č.9/
10. Dohodu medzi obcou Varín a Slovenskou speologickou spoločnosťou Club Varín o prenájme miestnosti
pod tribúnou F.O. TJ. Fatran Varín /hlasovanie č.10/
2. Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení
z predchádzajúcich OZ.
2. Správu starostu obce o miestnych komunikáciách a
rekonštrukciu mosta cez rieku Varínka.
3. Upozornenie pre p. Dávidíka na zabezpečenie psov
proti voľnému pohybu na verejných priestranstvách.
4. Správu audítora o hospodárení obce.
5. Správu starostu obce o rozšírovaní cintorína.
6. List od predsedníčky Matice slovenskej p. Cvachovej
o oprave krytiny strechy na budove Matice slovenskej.
7. Berie na vedomie kritické vyjadrenie p. Kataríny
Schmidtovej k časti poslancov obecného zastupiteľstva z dôvodu neobjektívneho hodnotenia práce jej
manžela Ing. Mariána Schmidta.
8. Informáciu starostu obce o kontrole chaty Fatranka.
9. Informáciu starostu obce o prenájme skautskej chaty.
3. Ukladá
1. Vypracovať dohodu o prenájme miestnosti v areáli
F.O. TJ. Fatran Varín Slovenskej speologickej spoločnosti Club Varín.
Zodpovedný: prednosta OcÚ
Termín: do „OZ“
2. Finančnej komisii podať správu na základe auditu o
hospodárení obce Varín za r.2006
Zodpovedný: finančná komisia
Termín: do „OZ“
3. Vypracovať finančný rozpočet na opravu strechy
budovy Matice slovenskej, ktorá je vo vlastníctve
obce Varín
Zodpovedný: OcÚ
Termín: do „OZ“
4. Odchyt a umiestnenie psov p. Jozefa Dávidíka,
J.Bottu 481, Varín v útulku pre psov. Náklady obce
na odchyt a umiestnenie psov vymáhať od majiteľa
psov p. Jozefa Dávidíka
Zodpovedný: OcÚ
Termín: do „ OZ“
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Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Naši jubilanti:
V júni oslavujú narodeniny:
pani Božena Skutecká
pán Pavol Cesnek
pán Ján Sedúch
pani Eva Novosadová
pani Pavlína Chabadová
pán Anton Cvacho
pani Magdaléna Konštiaková
pani Mária Milová
pán Anton Brežný
pani Antónia Andelová
pán Vojtech Gábor
pani Irena Hoštáková
pani Mária Stehlíková
ani Emília Boková
pani Amália Franeková
pani Mária Rendeková
pani Kristína Šimlíková
pani Margita Tomašovská
pani Pavlína Ševčíková
pani Magdaléna Vráblová
pán Jozef Púčik
pán Ján Pallo
pán Ivan Jakubček
pán Ladislav Mestický

V júli oslavujú narodeniny:

93.
86.
86.
84.
84.
83.
83.
82.
81.
81.
79.
79.
78.
76.
76.
74.
74.
73.
73.
73.
72.
72.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
70-te pani Mária Janíková
a pán Pavol Haluška

pani Helena Koššová
pani Mária Freudenfeldová
pán Ján Srogončík
pán Štefan Kramár
pani Zita Bieliková
pani Apolónia Kováčová
pani Anna Gáborová
pani Cecília Takáčová
pani Elena Talafová
pani Marta Akantisová
pani Štefánia Vojteková
pán Vincent Janík
pani Pavlína Androvičová
pán Rudolf Ševčík
pani Matilda Uhliariková
pani Anna Sporinová
pani Margita Hoštáková
pán Viliam Okruhlica
pán Václav Kopecký
pani Elena Salátová
pani Helena Ďurčová
pán Eduard Mravec

86.
86.
82.
81.
81.
81.
81.
78.
77.
74.
74.
74.
74.
74.
74.
73.
73.
73.
73.
72.
72.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Justína Košútová
80-te pán František Haluška
75-te pani Mária Bohačiaková
pani Helena Gabrielová
70-te pán Anton Pinčiar

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!“

Narodili sa:
Daniela Mäsiarová
Sebastián Hreus
Alexandra Verčíková
Terézia Chrapčíková
Nina Kožiaková
Marián Murajda
Marko Brežný

3.5.2007
4.5.2007
9.5.2007
10.5.2007
19.5.2007
29.5.2007
13.6.2007

„Buďte šťastné deti!
Najkrajšie kvety zeme!“

V auguste oslavujú narodeniny:
pán František Rojik
pán Pavol Hadida
pán František Obšivan
pán Peter Boka
pani Božena Muchová
pani Emília Trojanová
pani Agnesa Bučeková
pani Štefánia Nemsilová
pani Alžbeta Gáborová
pán Milan Verčík
pán Rudolf Androvič
pani Vincencia Ďuranová
pán Jozef Žák
Okrúhle narodeniny oslaujú:
85-te pán Ján Lenárt
80-te pani Mária Šušovčiaková
75-te pani Emília Šugárová
pani Karolína Dudášová
pani Mária Martinčeková
pani Mária Solárová
pani Brigita Salátová
70-te pani Anna Hrivová

Z úprimného srdca ďakujeme
pánovi Tiborovi Cvachovi za
štedrosť a nezištnú pomoc, ktorú
nám preukazuje.
K jeho okrúhlim narodeninám
mu do ďalších rokov prajeme
pevné zdravie, radosť, pokoj
a hojnosť Božej milosti.
Rodina Ončáková z Lokce

Odišli do večnosti:
pani Mária Remenárová
*13.9.1928
U26.4.2007
pani Ľudmila Bárdyová
*19.9.1913
U12.5.2007
pani Helena Androvičová
*31.12.1922
U29.5.2007
pán Peter Komačka
*8.6.1973
U31.5.2007
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

94.
84.
82.
82.
81.
79.
78.
78.
77.
74.
74.
71.
71.
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Poradovník bytov
Bytová komisia zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Varín, na základe žiadostí občanov a následnom vyplnení
dotazníkov žiadateľmi o byt, vypracovala dňa 28. 6. 2007 poradovník pridelenia bytov v nájomnom dome, ktorý začala obec
Varín stavať v lokalite Záhumnie. Pri zostavovaní bytového
poradovníka sa bytová komisia riadila výnosom Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 7.
decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
a Všeobecne záväzným nariadením obce Varín č. 1/2007.
PORADOVNÍK PRIDELENÝCH BYTOV
v 22 bytovom nájomnom dome

Por. Počet
Meno a priezvisko
číslo izieb
1.
3 Mário Bobáň
2.
3 Zdenko Podhorský
3.
3 Daniel Čepela
4.
3 Viera Šepešová
5.
2 Ján Androvič
6.
2 Jana Schrollová
7.
2 Štefan Zelina
8.
2 Adriana Šťastná
9.
2 Milan Janiček
10.
2 Zuzana Matejková
11.
2 Vladimír Staník
12.
2 Mária Hanuliaková
13.
2 Martin Kysela
14.
2 Stanislav Androvič
15.
2 Jana Muráňová
16.
2 Jana Žiaková
17.
2 Katarína Brezániová
18.
2 Denisa Akantisová
19.
1 Ľubomíra Cvachová
20.
1 Ivana Pirošiková
21.
1 Lýdia Bohačiaková
22.
1 Alena Šimliková
23.
Miroslav Stehlík
24.
Dušan Halúska
25.
Peter Turský
26.
Slavomír Póčik
27.
Peter Haluška
28.
Marián Davidik
29.
Ján Zakopčan
30.
Michal Gábor
31.
Ondrej Bugáň
32.
Kamila Máliková
33.
Juraj Rendek
34.
Branislav Kolibač
35.
Lenka Kovačová
36.
Viera Repkovská
37.
Eva Rechtoríková

Trvalý pobyt
Školská 476
P. O. Hviezdoslava 538
Juraja Jánošíka 875
Jána Bottu 465
M. R. Štefánika 449
P. O. Hviezdoslava 563
Pltnícka 316/18
P. O. Hviezdoslava 809
Hrnčiarská 143
Dr. Jozefa Tisu 645/1
M. R. Štefánika 452
Antona Bernoláka 441
Fatranská 921
Kamence 712
Koňhorská 794
Koňhorská 775/33
Koňhorská 776
Farská 247
P. O. Hviezdoslava 543
Antona Bernoláka 440
Ondreja Meszarosa 614
Antona Bernoláka 442
Varín 830
Jozefa Martinčeka 97
Dubenec 100
Októbrová 666/26
Antona Bernoláka 831
Sama Chalupku 842/10
Antona Bernoláka 443
P. O. Hviezdoslava 455/5
Jozefa Martinčeka 121
Starohradská 282
Májová 683
Jozefa Martinčeka 92
Antona Bernoláka 831
Antona Bernoláka 440
Hrnčiarská 141

Dominik Salat III.B

Vážení občania
a podnikatelia
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín o odpadoch č. 15/2006, podľa čl. 7 bod 3. a 4., žiadame občanov, PO a FO podnikateľov aj nepodnikateľov,
ktorí sú zapojení do zavedeného systému zberu komunálneho odpadu v obci, aby používali nádoby, určené
na ukladanie komunálneho a separovaného odpadu, s
výrazným farebným označením čísla domu majiteľa
zbernej nádoby v dostatočne viditeľnej veľkosti písma
aspoň 15 cm, podnikatelia s výrazným farebným označením majiteľa zbernej nádoby.
Nádoby na odpady bez viditeľného označenia nebudú
po 1. septembri 2007 vyprázdňované.
Obec Varín

Tánička Surovcová III.B

Varínčan
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Exkurzia
Žiaci 3. ročníkov ZŠ vo Varíne sa pred Prvým svätým prijímaním zúčastnili vlastivedno-náboženskej exkurzie do starobylej Nitry.
O spoluprácu sme požiadali nášho pána farára Mgr. Dalibora Mišuru,
ktorý bol veľmi ochotný všetko naplánovať, dopredu povybavovať a
sprevádzať nás po miestach, ktoré sme dosial’ nepoznali.
Na exkurziu sme sa pripravovali na triednických hodinách. Veľa sme si
rozprávali o správaní sa v autobuse, na cestách, pri prehliadkach historických budova aj kondične na telesných výchovách.
Konečne nastal vytúžený deň, kedy sme spolu s rodičmi, pani riaditeľkou Mgr. Alžbetou Paučinovou zavčas rána nastúpili do dvoch autobusov.
Počasie nám prialo, nálada bola výborná. Počas cesty sme pozorovali okolie,
porovnávali ráz krajiny s našou, spievali, recitovali a samozrejme ujedali z
bohatých zásob potravín.
Po príchode do Nitry nás pán farár upozornil na vrch Zobor, ktorý sa
vypína nad Nitrou a Hrad, ktorý bol cieľom našej cesty.
Mesto nás privítalo slnečným počasím, hoci fúkal silný vietor. Dievčatám narobil všelijaké divoké účesy. Hneď sme si preverili naše kondičné
schopnosti, keď sme stúpali do prudkého kopca na Hrad. Sprevádzala nás
príjemná vôňa rozkvitnutého orgovánu. Prezreli sme si Katedrálu sv. Emeráma s Pribinovou kaplnkou, ktorá je najstarším kostolom na Slovensku. V
roku 828 ho posvätil arcibiskup zo Salzburgu. O všetkom nám rozprával
náš pán farár, ktorý má z histórie bohaté vedomosti.

Na Hrade sme sa
prechádzali po Vazulovej veži, odkiaľ bol
nádherný výhľad na
mesto a okolité obce.
Videli sme kostolík,
ktorý je znázornený na
našej 50korunovej bankovke. Túto informáciu
sme si hneď overili v
svojich peňaženkách.
Prešli sme na nádvorie
Biskupského paláca, kde sme pozerali do okien pána biskupa Judáka. V
obchodíku so suvenírmi sme nechali značnú časť nasporených peňazí.
Každý z nás si chcel domov priniesť nejakú pamiatku.
Pán farár nás zaviedol do Diecéznej knižnice, kde nás informoval o obrovskom množstve cenných kníh sám pán riaditeľ Mons.ThDr. Ladislav
Belás, kanonik a Titulárny opát zoborský.
Hneď nato sme navštívili Teologický inštitút. Tam už na nás čakal a ďalej
sprevádzal náš bývalý žiak Miško Košút, ktorý tu študuje. V Kaplnke sv.
Ladislava nám pán farár rozprával o štyroch svätcoch, ktorí sú vyobrazení na stenách. Presunuli sme sa do Kňazského seminára sv. Gorazda. Na
chodbe po stenách visia fotografie absolventov, kde sme našli aj nášho p.
farára, Varínčanov Jožka a Števka Vojtekovcov. V Kaplnke sv. Gorazda p.
farár pre nás odslúžil svätú omšu. Program bol doslova nabitý a my sme
opúšťali tieto miesta s nezabudnuteľnými zážitkami.
Ešte sme sa išli pozrieť na mesto, navštíviť nitrianske obchody a chystali
sa na odchod.
Po ceste domov sme sa zastavili na pútnickom mieste Kalvária - sídla
misijnej rehole SVD. Vyšli sme až na samý vrch, kde sme si prezreli Krížovú
cestu. Najviac nás upútali obrovské kríže s ukrižovaným Kristom.
Domov sme sa vracali v neskorých hodinách s dobrou náladou, novými
vedomosťami a hlavne so zážitkami, na ktoré budeme dlho spomínať.
Ďakujeme p. farárovi Daliborovi Mišurovi za prípravu a realizáciu tejto
krásnej exkurzie, našim rodičom za dozor a v neposlednej miere p. šoférovi
Tiborovi Štefanatnému za bezpečnú jazdu, ochotu a milý prístup.
Žiaci 3.B s triednou učiteľkou

Nezabudnuteľný deň
Deň 27. máj 2007 bol veľmi
dôležitým dňom pre 68 detí
našej farnosti, ktoré prvýkrát
prijali Sviatosť oltárnu v kostole
Najsvätejšej Trojice vo Varíne.
Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať vdp. Daliborovi
Mišurovi a sestričke Anne, ktorí
ich s veľkou trpezlivosťou, láskou
a pekným slovom pripravovali na
tento deň.
Ďalej sa chceme poďakovať p.
Martinčekovej, p. Pallovej a p. Teplej, ktoré obetavo pripravovali výzdobu kostola až do skorých ranných hodín
spolu s p. M. Kapasným a p. Š. Cvachom.

Srdečná vďaka patrí aj p. F. Kapasnému, R. Gáborovi a p. F.
Takáčovi, ktorí nám skrášlili okolie kostola.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si aj napriek
svojim domácim povinnostiam našli voľný čas a prišli
pomôcť do kostola.
Ďakujeme p. kostolníkovi
a všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhali a ktorých
sme nemenovali.
Osobitné poďakovanie patrí
p. Michalovi Rendekovi, ktorý
nám na tento výnimočný deň zapožičal 10 ks okrasných drevín a
zabezpečil aj ich dovoz a odvoz.
Všetkým zo srdca ďakujeme.
Rodičia prvoprijímajúcich detí.
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Varín - štetcom detí
Dňa 1.6.2007 v priestoroch Matice na Hrnčiarskej ulici prezentovali
svoje práce žiaci ZŠ vo Varíne.
Práce boli zadané pod názvom:
Varín štetcom detí
Žiaci maľovali svoju obec tužkou, pastelkami, ale hlavne srdcom.
Práce boli ocenené malým darčekom a občerstvením.
Malé diela sú vystavené v Matici na Hrnčiarskej ulici. Sú to pekné
a zaujímavé práce.
Výbor MO MS vo Varíne ďakuje žiakom ZŠ a to M.Kubovi 4.B, R.Kosturiakovi 4.B, M.Synákovej 3.B, M.Jánošikovi 3.A, M.Peknušovi 6.B,
M.Kuluchovi 6.B, M.Kokosíkovi 6.B, J.Trizuljakovi 3.B, a Barborke
Gáborovej 9.A, a aj vedeniu ZŠ a učiteľom za spoluprácu a spoločne
prežitý pekný MDD.
MO MS -Varín

Varínčan
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Príhovor
29. jún 2007 znamená opäť koniec jedného školského roka. Pre mňa
ako učiteľku i riaditeľku tejto školy je tento deň ozaj významný. Po 36-tich
rokoch strávených v škole sa končí moja práca s deťmi. Tu doma na našej
ZŠ pracujem od roku 1989. Začínala som ako učiteľka, neskôr ako zástupkyňa riaditeľa školy a od roku 1991 som školu viedla ako riaditeľka školy.
Za 15 rokov riadenia školy sa udiali rôzne zmeny. Školstvo sa dostalo do
pôsobnosti obcí. Táto časť riadenia bola veľmi zložitá. Riaditeľ ako pedagóg
bol zrazu postavený do pozície ekonóma, mzdového pracovníka i správcu
majetku. Naša škola prešla touto premenou vlastne trikrát. Prvýkrát sme
sa rozhodli pre právnu subjektivitu v roku 2002, druhýkrát prešla škola zo
zákona pod správu obce a tretíkrát sa menila celá štruktúra školy po spojení
základnej školy s materskou školou v roku 2005.
Posledné spojenie bolo veľmi problematické hlavne preto, že spojenie
sa uskutočnilo k 1. 2. 2005 a účtovne komplikovalo prácu ešte i v roku
2006 pri vyhotovovaní rôznych povinných tabuliek a štatistík. Boli spojené prenesené kompetencie (ZŠ), ktoré plne financuje štát, s originálnymi
kompetenciami (MŠ, ŠJ, ŠK), ktoré sú financované obcou cez fiškálnu
decentralizáciu (dane). Toto spojenie prinieslo v podstate riadenie dvoch
samostatných podnikov z jedného centra. Podľa mňa, takéto spojenie škôl
má svoje opodstatnenie vtedy, ak je MŠ umiestnená v budove ZŠ a je 1 – 2
triedna. Pri právnom subjekte akým bola MŠ vo Varíne tento krok spojenia
nepriniesol žiadnu úsporu ani efektivitu riadenia.
Sám riaditeľ školy neurobí na škole nič, pokiaľ nemá podporu v dobrom pedagogickom kolektíve. Ja som sa stretla na Varínskej škole s výbornými ľuďmi, ktorí chceli pracovať a obetovali veľa voľného času aby sa
škola rozvíjala. Je len málo základných škôl (ak vôbec nejaká), ktorým sa
podarilo vydať zbierku vlastnej tvorby žiakov školy. Nám sa to podarilo
a zbierka vyšla pod názvom: A môžem ďalej rásť. Za to chcem poďakovať
hlavne Mgr. Galčíkovej, ktorá na našej škole pracovala 37 rokov, ako vyučujúca slovenského jazyka. Dokázala prebudiť v detských dušiach cit pre
krásu a hlavne písané slovo. Prajem jej veľa zdravia, spokojnosti a ešte veľa
možností, kde by mohla realizovať svoje tvorivé nápady.
Za 15 rokov vo funkcii riaditeľky školy som spolupracovala so štyrmi pedagógmi vo funkcii zástupcov riaditeľa. Všetky zástupkyne Mgr.
Galčíková, Mgr. Hermannová, Mgr. Kozáková a Mgr. Andelová boli
zodpovednými a fundovanými spolupracovníčkami riaditeľky základnej
školy. Po spojení s MŠ sa spolupráca rozšírila i o zástupkyňu pre MŠ Mgr.
Pobehovú.
I keď je na škole vo veľkej prevahe kolektív žien – pedagógov, dokázali
popri svojich povinnostiach v rodinách odovzdať kus seba i žiakom na
škole. Neľutovali svoj čas a pripravili pre deti veľa poznávacích exkurzií,
výletov a zaujímavých súťaží, v ktorých žiaci rozvíjali svoje schopnosti.
Viem, že medzi rodičmi sú rôzne názory na organizovanie takýchto akcií.
Niektorí rodičia si myslia, že dieťa sa môže učiť len klasickým spôsobom,
sediac v lavici a zúčastňovať sa výchovno – vyučovacieho procesu, ktorý
vedie pedagóg. Opak je pravdou. Pre dieťa je dôležité, zážitkové poznávanie. Niektorí žiaci posledný raz ako žiaci základnej školy navštívia zaujímavosti Slovenska a viac sa na miesta, ktoré poznávali práve formou exkurzií
a výletov nikdy nevrátia. Pre iných žiakov sú to prvé podnety na to, aby
sa zamysleli nad tým, že naše malé Slovensko je naozaj krásne a oplatí sa
ho poznávať. Svedčia o tom i výroky žiakov, ktorí na Veľkom Fatranskom
Kriváni vyhlásili: „Asi sa dám na tú turistiku, je tu naozaj krásne!“
Okrem pedagogického kolektívu, ktorý formuje dušu mladého človeka, je veľa činiteľov, ktoré vplývajú na žiakov. Chcem poďakovať za
veľmi dobrú spoluprácu kňazom Varínskej farnosti a zvlášť terajšiemu
duchovnému vdp. Mgr. Mišurovi. Spoločnou prácou s pani učiteľkami
a hlavne s katechétkou Mgr. Paľuškovou (sestrou Anitou), sú obohatením
našich detí po duchovnej stránke. Sestra Anita bola dobrou dušou celého
pedagogického kolektívu. Vedela vždy povedať svoj názor na problémy,
ktoré sa vyskytli a jej pohľad bol obohatený hlbokou vierou v Boha. Bude

sa ťažko zvykať bez nej a jej láskavého prístupu k deťom. Prajem jej aby
na novom pracovisku našla aspoň také uspokojenie aké nachádzala v práci
s deťmi.
Pri svojej práci riaditeľky som sa stretla s mnohými skvelými ľuďmi.
Nemôžem nespomenúť človeka, ktorý mal úprimný záujem o školu. Pán
inžinier Marián Schmidt pracoval ako predseda rady školy. Tak, ako ku
každej práci, i k tejto, pristupoval veľmi zodpovedne. Rada školy bola pod
jeho vedením ozaj orgánom, ktorý mal záujem školu posúvať dopredu.
Na podnet Ing. Schmidta sme na škole opäť obnovili športové zápolenia
o rekordy školy v ľahkoatletických disciplínach. Veľmi mu záležalo na stále
vyššej úrovni našej školy a ja si najviac cením, že vedel konštruktívne poukázať na chyby a mal veľa dobrých nápadov pre rozvoj školy. Myslím,
že pri práci v škole bude veľmi chýbať a týmto mu chcem vyjadriť svoje
úprimné poďakovanie za všetky roky spolupráce.
Práca riaditeľky školy spočíva i v práci s rodičmi detí. Spolupráca
s rodičmi bola hlavne cez radu rodičov, ktorí sa na svojich stretnutiach
vyjadrovali k činnosti školy. Inžinierka Barčíková viedla radu rodičov.
Spolupráca s rodičmi bola práve jej zásluhou ozaj na dobrej úrovni a jej
ako predsedkyni rady rodičov vďačí škola za 2% príjmov z daní rodičov,
ktoré každoročne vybavila na rôznych úradoch.
Po 15-tich rokoch práce odchádza zo školy pani učiteľka Mgr. Chabadová. Ďakujem jej za prácu učiteľky matematiky a prírodopisu. Na škole
viedla predmetovú komisiu matematiky, zapájala deti do súťaží z matematiky a tiež v oblasti zoológie bolo viditeľné jej pôsobenie v umiestnení
žiakov na súťažiach. Prajem jej na novom pracovisku veľa zdravia a pracovných úspechov.
Počas mojej praxe sa na škole utvoril školský parlament. Tento orgán
bol veľmi zaujímavý, lebo deti prichádzali s rôznymi námetmi a bol to pohľad na problémy z druhej strany ako nás pedagógov. Veľkú zásluhu na
činnosti žiackeho parlamentu má Mgr. Vojteková, ktorá dokázala činnosť
detí usmerňovať a dať jej zmysluplný rozmer. Posledné dva roky kus práce v parlamente urobila i žiačka Zuzka Gáborová, ktorá dokázala, ktorá
dokázala kultúrnym spôsobom prednášať problémy spolužiakov vedeniu
školy. Spoločne sme hľadali riešenie, aby sa žiaci na našej škole cítili dobre
a správali sa k sebe slušne.
K tomuto skutočne svojím konaním prispel i odchádzajúci školník,
pán Jozef Kabatier. On bol prvý, ktorý sa dozvedel o každom úspechu
i neúspechu žiakov a dokázal pochváliť i pokarhať. Bolo úžasné počúvať
ako náš pán školník učí deti ráno čo ráno zdraviť všetkých čo vstúpia do
budovy školy. Veľmi mu záležalo na našej škole a vedel sa rozhorčovať
na nezmyselnom poškodzovaní zariadení v objekte školy. Prajem pánu
Kabatierovi veľa pekných prechádzok po prírode vo voľnom čase a hlavne
dlhý v zdraví prežitý dôchodok.
Súčasťou školy je i stravovacie zariadenie, ktoré slúži MŠ i ZŠ. Školská
jedáleň bola novo vybudovaná. Priestory získané zrušením starej ŠJ v budove ZŠ, umožnili zrušiť vyučovanie žiakov na elokovanom pracovisku
v Nezbudskej Lúčke. Začiatky po spojení dvoch prevádzok boli ťažké.
Teraz školské stravovacie zariadenie pracuje k plnej spokojnosti ZŠ a MŠ
a tiež rodičov detí. Celý kolektív žien ŠJ s vedúcou p.Fáblovou sa ozaj
príkladne stará, či už o deti v MŠ alebo o žiakov ZŠ.
Na záver chcem poďakovať za spoluprácu zriaďovateľovi školy obci
Varín. Obec zastupoval starosta obce Ing. Karol Strásky. Pri jednaniach sme
nakoniec vždy našli spoločné riešenie problémov.
Stretla som sa na mojej škole ozaj s dobrými ľuďmi. Neodchádza sa mi
ľahko. Novému riaditeľovi školy prajem, aby našiel na škole uspokojenie
a radosť z výsledkov práce pedagógov a žiakov, tak ako som sa z ich práce
a výsledkov tešila ja počas celých 15 rokov riaditeľky školy.
Mgr. Alžbeta Paučinová
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Škola informuje
Školský rok 2005/2006 sme slávnostne ukončili
29. júna 2007.
Rozlúčili sme sa s 74 deviatakmi, ktorí sa začlenia do stredných a učňovských škôl.
V 2.polroku sme mali 493 žiakov, v 1.-4. ročníku
194 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 20 triedach
- 8 tried na prvom stupni. 30 žiakov navštevovalo ŠKD.
PROSPECH ŽIAKOV
V II. polroku prospelo 486 žiakov. Neprospelo
7 žiakov.
Komisionálne skúšky budú robiť 5 žiaci. Dvaja
žiaci budú opakovať ročník.
Výborný prospech (priemer 1,0) dosiahlo 157
žiakov.
Dostatočný prospech 55 žiakov.
SPRÁVANIE ŽIAKOV
V 2 polroku bolo udelených 226 pochvál triednym učiteľom, 19 pochvál riaditeľkou školy, ale
i 26 pokarhaní triednym učiteľom, 7 pokarhaní
riaditeľkou školy. Zníženú známku zo správania
2.stupňa dostali 5 žiaci a 3.stupňa l žiak.
DOCHÁDZKA ŽIAKOV
V 2. polroku žiaci vymeškali 22 052 hodín.
Z celkového počtu je 17 hodín neospravedlnených.
NAŠA ČINNOSŤ V 2.POLROKU
- divadelné predstavenie - No počkaj zajac
(pre 1.-4..ročník)
- tanečné vystúpenie detského súboru Diana
(pre 1-4.ročník)
- protidrogový hudobný motivačný program
Bariéry (1.-4.ročník)
- 1.európsky deň dopravnej výchovy (akcie
s deťmi)
- Varieté - vystúpenie umelcov
- Vianočný koncert skupiny „Ťažko povedať“
- Beseda so spisovateľom Jánom Fekete Apolkinom
- Deň detskej knihy - výstava
- Deň Zeme - úprava školského areálu
- Deň narcisov (žiačky 9.A triedy)
- výstava projektových prác CJ
- zber papiera a tetrapakových obalov
- stavanie mája
- beseda so sestrou Bohdanou - Obchodovanie
s ľuďmi - novodobé otroctvo
- spolupráca so ŠOP - výukové programy
- vyučujúce 1.ročníka spolupracovali s p.učiteľkami MŠ. Predškoláci a žiaci l.ročníka
spoločne realizovali hodinu rozvíjania matematických predstáv a výtvarné dopoludnie
(téma-Jar) - kolektívne výtvarné práce.
- Krúžok umeleckých činností navštívil
obyvateľov Varína v charitnom dome pri

príležitosti Dňa matiek
- do Detského činu roka, ktorý je vyjadrením
spolupatričnosti sa zapojilo 50 žiakov
1.PROJEKTY DO KTORÝCH BOLA ŠKOLA
ZAPOJENÁ
ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
- Starostlivosť o zdravie
- Starostlivosť o prostredie školy
- Vzťahy v škole i mimo nej
SPRÁVAJ SA NORMÁLNE
- projekt žiakov pod vedením člena Policajného
zboru z Terchovej pre žiakov 5.ročníka.
PROJECT COMPETITION
- projektované práce žiakov zapojených do
celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku
vo vydavateľstve Oxford University Press.
ENVIROPROJEKTY ŽIAKOV
Z našej školy sa do projektu zapojil Martin
Hýll z 9.A . S projektom - Obnoviteľné zdroje
vykurovania - dostal čestné uznanie.
ŠKOLA HROU
- internetová vedomostná súťaž (zapojení žiaci
5.-9.roč.)
PROJEKT JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM
- bolo spracované vyučujúcim jazykov a zaslané na MŠ SR.
PROJEKT - ŽIACKA KNIŽNICA
-projekt na elelektronizáciu knižnice
2. SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY V II. POLROKU
Umiestnenie v okresnom kole
- Olympiáda nemeckého jazyka - 2.miesto Veronika Košútová 9.A pripravila p.Šimlíková
- Olympiáda anglického jazyka - 6.miesto Simona Schniererová 9.A (úspešná riešiteľka)
- Biblická olympiáda - 1.miesto (dekanátne
kolo) Gabriela Janíčková, Veronika Košútová, Denisa Ružičková 9.A, pripravila sestra
Anita
- Geografická olympiáda - úspešní riešitelia
Michal Cvacho 6.A, Katarína Akantisová
6.A, Veronika Záhorcová 8.A, pripravila
Mgr.Andelová
- Hliadky mladých zdravotníkov II.stupňa
2. miesto Lívia Vajdová, Zuzana Gáborová,
Martina Volčková, Ingrida Zimenová, Veronika Košútová - 9.A, pripravila Mgr. Tavačová

- Chemická olympiáda
1. miesto Tomáš Remenec
2. miesto Zdenko Holeša
3. miesto Veronika Košútová - 9.A
pripravila Mgr.Tavačová
- Hviezdoslavov Kubín
l. miesto ml.žiaci - Linda Markušová 4.B
pripravila - Mgr.Dominiaková
čestné uznanie - Lívia Vajdová 9.A
pripravila - Mgr.Vojteková
- Biologická olympiáda
- 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
pripravila Mgr.Tavačová
- zoológia
2.miesto Veronika Košútová 9.A
4.miesto Barbora Hajasová 9.A
6.miesto Denisa Ružičková 9.A
10. miesto Andrej Tomaň 8.A
pripravila Mgr.Chabadová
- botanika
1.miesto Zuzana Gáborová 9.A
2.miesto Kristína Staňová 9.A
3.miesto Miroslava Janíčková 9.A
pripravila Mgr.Paučinová
- Rastlinky a zvieratká našich lesov
- 3 miesto Kristína Mihalčatinová, Zuzana Mihalčatinová, Dominika Chobotová, Martina
Zimenová, Karolína Samcová (4.B)
pripravila Mgr.Dominiaková
- Pytagoriáda úspešní riešitelia
Marek Cvacho 3.B, Zuzana Romančíková 3.B,
pripravila Mgr.Tropková
Darina Holešová 8.A
pripravila Mgr.Andelová
Umiestnenie v krajskom kole
- Vajanského Martin
Linda Markušová 4.B
pripravila Mgr.Dominiaková
- Biologická olympiáda
- zoológia - úspešné riešiteľky Barbora Hajasová, Veronika Košútová - 9.A
- botanika - úspešné riešiteľky - Miroslava
Janíčková, Kristína Staňová 9.A
- geológia
l.miesto - Ingrida Zimenová 9.A
3.miesto - Barbora Gáborová 9.A
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6.miesto - Andrea Bugáňová 8.A
7.miesto - Natália Šimová 8.A
10.miesto - Simona Schniererová 9.A
- Chemická olympiáda
6.miesto - Zdenko Holeša 9.A
9.miesto - Tomáš Remenec 9.A
11.miesto - Veronika Košútová 9.A
Celoslovenské kolo
- Najkrajší Cvrček 2007 - výtvarná súťaž
1.miesto Veronika Jánošíková 6.B, pripravila
Mgr.Trnovská
- Celoslovenský korešpondenčný seminár
z fyziky PIKOFYZ
úspešná riešiteľka - Andrea Bugáňová 8.A,
pripravila Ing.Komperdová
- Biologická olympiáda
8. miesto - Ingrida Zimenová 9.A, pripravila
Mgr.Tavačová
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Keď si vymýšľam
- celoslovenské kolo - Vrbové
2. miesto - Daniel Jankovský 7.B
pripravovali Mgr.Vojteková

Do matematickej súťaže KLOKAN bolo zapojených 255 žiakov z ročníkov 2.-9. z toho bolo
41 žiakov úspešných riešiteľov, do súťaže MAKS
bolo zapojených 42 žiakov.

- Martin
- Nitra
- Ružomberok , Vlkolínec
- Martin, Rajecká Lesná, Čičmany
- Dolný Kubín, Važec, AGRA - VÁH
- Banská Štiavnica, Kremnica, Lednické
Rovne, Bratislava - Modrá - Červený
Kameň
9.ABC - Žiar nad Hronom, Banská Bystrica,
Lednické Rovne, Starý hrad, Myjava,
Bradlo, Košariská, Vyšné Kamence,
výstava živočíchov v Žiline, Terchová-Diery

Žiaci 8.a 9. ročníkov reprezentovali našu
školu vo futsalovej lige pod vedením Mgr.Čerňanovej.

VÝLETY

Oravská poviedka 2007
- celoslovenské kolo - čestné uznanie
Filip Chovanculiak - 7.B
pripravovali Mgr.Vojteková

Vyčujúce 1.-4.ročníka pripravili športové dopoludnie, na ktorom si mladší žiaci zmerali sily
v skoku do diaľky, v šprinte, v hode kriketkou
a vo vytrvalostnom behu.

- Celoslovenská vedomostná súťaž - envirootázniky
čestné uznanie žiaci 8.A triedy a 9.A triedy,
pripavila Mgr.Andelová, Mgr.Tavačová

V športovej súťaži O majstra školy najlepšími
športovcami na našej škole sú Simona Schniererová z 9.A triedy a Marek Gabriel z 9.B triedy.

Literárne súťaže
Literárna Revúca - celoslovenské kolo
- zlaté pásmo Barbora Gáborová 9.A, Lívia
Vajdová 9.A
- strieborné pásmo Natália Šimová 8.A, Lívia
Vajdová 9.A
- bronzové pásmo Andrea Bugáňová, Anna
Ďugelová, Dominika Ďuranová, Darina Holešová, Mária Peknušová, Jana Šimlíková,
Simona Vráblová, Veronika Záhorcová 8.A
pripravovali Mgr.Vojteková, Mgr.Galčíková

Vďaka patrí žiakom, učiteľom a všetkým tým,
ktorí boli zodpovední za zdarný priebeh vystúpenia - Mgr. Trnovskej, Mgr. Synákovej.

Varínski žiaci
vedia pomáhať!
Dňa 10.5.2007 sa uskutočnila súťaž pod názvom
„Hliadka mladých zdravotníkov“. Po tvrdej
príprave sa rozhodli zabojovať o prvenstvo dve
družstvá z našej školy. Zo stupňa 1.-4. to bolo
družstvo zložené z dievčat: Martiny Zimenovej,
Paulína Sobolovej, Mirky Kadrliakovej, Dominiky Chobotovej, Mišky Sobolovej,
ktoré sa po ťažkom boji nakoniec stali úspešnými riešiteľkami.
O niečo lepšie sa darilo žiačkam zo stupňa 5.-9.,
ktoré spolu tvorili tím v zložení: Zuzana Gáborová, Ingrida Zimenová, Lívia Vajdová, Martina
Volčková, Veronika Košútová
Tieto dievčatá aj napriek silnej konkurencii a
ťažkým úlohám obsadili krásne II. miesto.
Veľká vďaka zo strany oboch družtiev patrí
hlavne p.u. Tavačovej a p.u. Dominiakovej,
ktoré strávili nejednu chvíľu prípravou svojich
žiačok.
Ďakujeme!
Pred. šk. parlamentu Z. Gáborová

EXKURZIE

V rámci nedeľných odpoludní sa naši žiaci
prezentovali vystúpením KAMERA D.

V ŠKD bolo zapísaných 30 žiakov. Prevádzku
zabezpečovala p.Kořinková.
V našej škole aktívne pracoval žiacky parlament pod vedením Mgr.Vojtekovej a predsedníčky parlamentu Zuzany Gáborovej - 9.A.
V školskom roku 2006/2007 najlepšou žiačkou našej školy už druhý krát sa stala Veronika
Košútová z 9.A triedy.
Vpravo - Rozprávkový jednorožec
Martinka Synáková III.B
Dole - Jašterica Veronika
Nikolas Mydliar III.B

1.AB
3.AB
5.AB
6.AB
7.AB
8.AB

1.AB
2.AB
3.AB
4.A
4.B
5.AB
6.AB
8.A
8.B
9.A
9.C

- Pod Jedľovinou
- Bojnice
- Vychylovka
- Demänovská jaskyňa
- Vychylovka
- Vysoké Tatry
- Bojnice
- Vysoké Tatry
- Kunerad
- Terchová - Vyšné Kamence
- Kunerad

Výlet za odmenu - pre žiakov, ktorí reprezentovali školu - VRÁTNA
Mgr.Kozáková
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Posledné dni v škole
Pred koncom školského roka sme sa vybrali na vychádzku do
Kempu. Cestou sa k nám pridali maminy našich spolužiakov Filipka a Maťka. Hneď po príchode sme si obsadili voľné šmýkačky,
hojdačky a pieskoviská. Naši triedni futbaloví reprezentanti zohrali
medzi sebou priateľský zápas. Prišli nás pozrieť Maťkini rodičia a
Katkina mamina. Nálada bola výborná. Zrazu ujo Bohačiak a teta
Rybárová začali na stoly servírovať príbory so servítkami. So záujmom a zvedavosťou sme sledovali, čo sa bude diať. PREKVAPENIE
od Filipkovej maminy! Objednala pre všetkých palacinky. No neboli
len také obyčajné, ale s čokoládou, zmrzlinou a šľahačkou. S chuťou sme sa pustili do super desiatej. Mňam! Fantázia! Teta pre nás
prichystala ozajstnú hostinu!
ĎAKUJEME!
V najkrajší deň pre žiakov - posledný deň v škole - pred rozdávaním vysvedčení nás navštívila Maroškova mamina. Upiekla pre
nás Veľkú tortu s vanilkovou plnkou a ozdobila ju šľahačkou a
lentilkami. Aby nám nezapadlo, rozdala nám poháre s kofolou a
pomarančovou limonádou.
Ďalšie prekvapenie! ĎAKUJEME!
Maťkova mamina na záver venovala na pamiatku každému žiakovi
spoločnú fotografiu z exkurzie v Nitre. ĎAKUJEME!
Školský rok sme teda ukončili veľmi pekne. Zaželali sme si veľa
pekných zážitkov z nastávajúcich prázdnin, aby sme si oddýchli
od školy, načerpali nové sily a v septembri sa s chuťou pustili do
školskej práce.
Vďační žiaci 3 .B s triednou učiteľkou

OSLAVA DŇA DETÍ
Naša trieda má z tohtoročného Dňa detí nezabudnuteľné zážitky.
Maťkova mama nás pozvala k nim na chatu. Oblečení ako správni

turisti sme sa pod dozorom našej triednej učiteľky, Filipkovej a
Maťkovej maminy vybrali vysoko do hôr. Pre niektorých z nás
tieto miesta neboli neznáme.
Počasie bolo nádherné, nálada výborná. Cestu sme si spríjemňovali spevom našich obľúbených pesničiek. Pozorovali sme okolitú
prírodu, opakovali si učivo z prírodovedy. Vedeli sme pomenovať
rastlinky, stromy. Posilňovali sme sa bohatými zásobami jedla a
ovocia.
Po prekonaní prudkého stúpania do kopca sme sa konečne dostali k
cieľu. Privítala nás úžasná vôňa buchiet s čučoriedkovým lekvárom,
ktoré na našu počesť piekla Maťkova starká. Na osvieženie sme mali
pripravený veľký krčah s malinovkou a pukance.
Hneď sme sa usadili na pripravené deky, aby sme si aspoň na
chvíľku oddýchli. Maťko nám hrdo poukazoval okolie, ktoré sme
okamžite preskúmali. Začali rôzne hry. Chlapci sa v momente
zmenili na vojakov a dievčatá zasa pomáhali pri občerstvení.
Niektoré si aj poplakali, keď ich chceli chlapci zatiahnuť do ich
hier ako zajatkyne.
Po tejto vojenskej rozcvičke nás Maťkova mamina pozvala na
chutné párky s horčicou a kečupom. Mohli sme si naložiť, koľko
sme chceli. Veľmi nám všetkým chutili. Po vynikajúcej desiatej sme
pokračovali v našich rozbehnutých činnostiach.
Zrazu nás zvolala Filipkova mamina, ktorá pre nás pripravila
ďalšie prekvapenie. Každý dostal kinderko! Mali sme veľkú radosť. S chuťou sme sa pustili do čokoládky, aby sme objavili rôzne
zaujímavé figúrky.
Za všetko sme sa poďakovali a pomaly sa pobrali na dlhú cestu
domov.
Z kopca nám to však trvalo omnoho kratšie.
Na záver nás Filipkova mamina ešte pozvala na veľkú zmrzlinu
a to bola
“čerešnička na torte” za dnešným krásnym Dňom detí.
Ďakujeme Filipkovej Maťkovej mamine a starkej za úžasný deň,
ktorý pre nás pripravili.
Vďační žiaci 3.B triedy s triednou učiteľkou
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Zážitky detí 3.B triedy
z koncoročného výletu vo Vychylovke
Mne sa najviac páčil vláčik. Cítila som sa ako v rozprávke. Na stromoch sa ligotali kvapôčky vody. Vláčik nás vyviezol do chránenej
oblasti Vychylovky na lesnú úvraťovú železnicu. Trochu nám o nej
porozprávala naša sprievodkyňa. Ukázali nám, ako malá lokomotíva vozeň aj ťahá, aj tlačí. Vyviezli nás 6, 7 km.
Prechádzali sme okolo drevených domčekov. Tu sme sa tiež hodne
naučili. Zistili sme, že v skanzene sú domy z dvoch dedín, ktoré v
minulosti zatopila voda. Dozvedeli sme sa o živote našich predkov.
Videli sme mlyn, v ktorom bola píla a stroj na spracovanie žita.
Vlastníkom mlyna bol drotár. Chodil po svete a raz zavítal aj do
Nemecka. Tu si všimol, že domy stavajú nie z dreva, ale z tehál
a malty.
Naši predkovia si udržovali teplo pomocou machu. Pod ich domami
žil dobytok. Malé deti nedávali do pavúkov ako dnes, ale do stojana,
kde sa nemohli pohybovať, len stáli.
Silvinka Franeková

Maťka Synáková III.B

Katka Rybárová III.B

Nikolas Mydliar III.B
Do skanzenu som prišla s cieľom pozrieť, ako žili ľudia v ťažkých
dobách. Nemali počítač, televízor, ale museli len drieť a drieť.
Zuzka Volčková
Najviac ma zaujala jazda vláčikom. Tiež sa mi páčili domčeky, v
ktorých kedysi žili ľudia. Videla som, na akom stroji tkali koberce
a tiež aj kolovrátok.
Martinka Synáková
Veľmi sa mi páčila cesta vláčikom, ale aj priamo v skanzene. Naučil
som sa všeličo nové. Už viem, ako kedysi pílili drevo.
Filipko Skutecký
Mne sa najviac páčil vláčik, kozičky, ovečky a obchody. Kúpila som
si strieborný klobúk so zelenými vlasmi. Vo vláčiku bolo veľmi
príjemne. Zo stromov padali kvapky dažďa z včerajšej búrky.
Betka Filipová

Najviac sa mi páčilo vo vláčiku. Mašinka sa
pripojila k vagónu, nasadli sme a cestovali
po uzučkej trati do lesa. V skanzene nám
ukázali sýpku, v ktorej mleli obilie, pílu, kde
rezali drevo a šmýkačku, po ktorej sa dopravovalo. V dreveniciach boli nízke dvere.
Pozerali sme na vnútorné vybavenie.
Zuzka Romančíková

Obdivovala som malé útulné domčeky a ich zariadenie. Smiešne
boli maličké postele. Keď mi teta povedala, že v nich spávali až
štyria členovia rodiny, nemala som slov.
Martinka Urmínová
Páčila sa mi cesta vláčikom a keď nám teta ukázala pekný kostol s
dvoma zvonmi. Jeden bol väčší a druhý menší. Pri ňom bol cintorín
s ukážkami rôznych krížov.
Janko Trizuljak
Z vláčiku sme videli drvič kameňa a parné lokomotívy. V kostole s
dvoma zvonmi bol aj drevený oltár. Veľmi sa mi to páčilo.
Marek Cvacho
Stará lokomotíva silno trúbila. Cesta lesom bola nádherná. Videla
som malinké vodopády a jazierka. Páčili sa mi staré domčeky, v
ktorých kedysi žili chudobní ľudia. Museli veľmi ťažko pracovať
pre trošku chleba.
Tánička Surovcová
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II.ročník
literárnej súťaže
V školskom roku 2006/ 2007 predmetová komisia slovenského jazyka a
literatúry v spolupráci s riaditeľstvom školy pre našich žiakov vyhlásila
už II. ročník školského kola literárnej súťaže v tvorivom písaní poézie a
prózy. V tomto školskom roku sa súťaž niesla v duchu myšlienky Zabráňme zlu, kým je čas. Ponúknime srdce na dlani.
Do súťaže sa zapojilo 50 žiakov. Súťažilo sa v troch kategóriách, osobitnú
kategóriu tvorili práce členov literárneho krúžku, ktorí majú veľmi bohaté
skúsenosti s literárnou tvorbou, a preto by nemohli byť rovnocennými
partnermi spolužiakom, ktorí sa ešte len pokúšajú literárne tvoriť.
Tematicky boli práce veľmi rôznorodé, ale všetky spájala spoločná myšlienka o dobre, vzájomnej tolerancii a súcite s problémami iných. Veľmi
nás teší, že si tento spôsob ,,merania síl” získal našich žiakov.
Porota v zložení p. Mgr. Kozáková, p. Mgr. Andelová a p. učiteľka Košútová rozhodla o takomto konečnom umiestnení:

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

Láska
Liek na rany.
Áno ako modlitba.
Smiech aj plač.
Krása bez mena.
Azimut v srdci človeka.
Trpezlivý čas v tú chvíľu stál.
Hra na slová.
Bludisko v samých nás.

mala rada. Pohybovala sa rýchlo.

Vášeň ľahká ako mrak.

Všetci jej susedia ju prezývali

Tíšina, úcta, pokora.

“Rýchlik”. Plávala v ňom spolu s
rybami. Hrali sa na skrývačku. Bol
to ich ranný zvyk. Neraz sa po ich

Il úzia?
Rovnaká a predsa vždy iná.
Is tota?

divokej naháňačke vo vode utvoril

Skok z veľkej výšky...

nebezpečný vír.

Ísť a vrátiť sa čistý.

Nikdy ryby nejedIa. Keď bola
hladná, vždy si niečo našla. Veď

Všetko tu raz bolo.

nad hladinou sa hmýril všelijaký

Všetko tu raz bude.

chutný hmyz. Nasýtená hľadala
na spánok vhodný úkryt.
Anetka Bieliková, Števko Zajac,
Marek Androvič 3.B

I láska?
Miroslava Janíčková 14r.

I.ktg. (1.-4.ročník):
3.miesto - kolektívna práca
Anetka Bieliková, Števko
Zajac, Marek Androvič,
2.miesto - kolektívna práca
Katka Rybárová, Miška Willigerová, Miško Orčo, Marek
Cvacho, Dominik Salat,
1.miesto - kolektívna práca
Majka Rafajdusová, Silvinka Franeková, Filipko
Skutecký, Tánička Surovcová, Martinka Synáková,
Nikolas Mydliar,
II.ktg.( poézia):
1.miesto Janka Chrapčíková, Mirka
Janíčková, Gabika Janíčková,

2.miesto Soňa Kulišová,
3.miesto Patrícia Solárová,
II.ktg.(próza):
1.miesto Marek Kadrliak, Kristián
Noga,
2.miesto Kristína Staňová, Katka
Čičmancová,
3.miesto Marek Peknuša, Barbora
Jánošíková, Soňa Košturiaková
III.ktg. (literárny krúžok):
1.miesto Veronika Záhorcová,
Natália Šimová,
2.miesto Marek Peknuša, Simona
Vráblová, Mária Peknušová,
3.miesto Emília Boková, Darina Holešová, Andrea Bugáňová

Keď prepáč nestačí
“Fi-fiu-fiú-vit,” zapískal som na jedno dievča, ktoré práve išlo okolo
mňa. Celkom ma prehliadla. Nevšimla si ma. Bol som pre ňu vzduch.
Absolútna nula.
Bola krásna. Ako tie úžasné baby na titulkách časopisov alebo z reklamných plagátov. “Tú tak zbaliť!” vzdychol som si. U kamošov by som riadne
stúpol na cene! Konečne by si ma prestali doberať. Môj kredit by sa rapídne
zvýšil. A navyše riadne by im cvakli sánky. Tá kočka nemala chybu.
Chalanom som ju opísal úplne do detailu. Takmer nedýchali. Opis som
zakončil vlasmi. Privrel som oči (chcel som, aby bol môj triumf bombastický) a naťahujúc slová ako med na lyžici som povedal: “Jej zelené oči a dlhé
blond vlasy sa v žiare zapadajúceho slnka leskli ako diamanty.” Pripadal
som si hlúpo. Nie som typ romantického Rómea, ale na chalanov to urobilo
poriadny dojem. Štrbinou oka som videl, ako ich to vzalo.
Zistil som, že to dievča je z našej školy. Volá sa Ema. Chalani mi
pomohli rozhodiť siete. Vypytovali sa, telefonovali, majlovali. SMS-ky
ani nepočítam. O krátky čas som o nej vedel takmer všetko. Dokonca aj
číslo jej topánok.
Raz na obede som ju zahliadol. Sedela pri jednom zo stolov. Nabral
som si polievku. Nenápadne som chcel prejsť okolo nej. A tu šmyk! Polievka sa vyliala priamo na ňu. Čo teraz?
Srdce mi prestalo biť. Studený pot mi stekal po čele. Očervenel som
ako feferónka.
Všetky moje mozgové závity išli naplno. Hlavou mi vírilo jediné:
“Ako z toho von?!”
Počul som svoj hlas: “Prepáč, prepáč, nechcel som.” Myslel som to
úprimne. Po prvýkrát v živote.
“Ty debil, moja nová blúzka. Choď preč!” vykríkla ako zmyslov
zbavená. To bolo všetko. Nič viac nepovedala.
Od hanby som sa takmer prepadol pod zem. Celá jedáleň bola
svedkom môjho zahanbenia. Ema vyletela zo stoličky ako kométa a celou
silou mi vylepila zaucho. Plesklo to poriadne. Sklá v okenných rámoch
sa zatriasli. Rýchlosťou blesku ma odstrčila a prenasledovaná svojimi
priateľkami odišla z jedálne.
Stál som ako obarený. Chalani ma potľapkávali po pleciach a “súcitne”
sa uškŕňali. Odtlačok jej dlane svietil na mojom líci ako výkričník.
Marek Kadrliak 12 rokov
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Zabráňme zlu,
kým je čas, ponúknime srdce
na dlani.
Zabráňme zlu, kým je čas,
ponúknime srdce na dlani
Veď dobro je niečo z nás,
stvorené z mnohých krás.
Veď lásky máme v sebe veľa,
darujme z nej kúsok tým,
ktorých srdce narieka.
Pozri sa na tých, čo sa ľúbia,
ich ruky sa spolu držia.
Myslia na tie krásne dni, čo prežili,
nemyslia na zlé chvíle, ktoré zažili.
Rozdávaj lásku vôkol seba,
nemysli pri tom na seba.
Daruj a nečakaj, že sa vráti späť,
čo dávaš, nevracia sa už späť.
Veď láska je slepá,
a preto nemyslí na seba...
Janka Chrapčíková 8.B

Debut

vnoril medzi chalanov. Jazyky sa im nezastavili. Cestou sme rozoberali všetko. Od
báb cez dnešný tréning až po lamentovanie nad koncom prázdnin.

2 metrových hráčov súpera. Iba som nemo
otváral ústa.

Hospodár nás pekne privítal a poslal
do šatne prezliecť sa. Boli tam už všetci
okrem nás bytovkárov. Odrazu niekto
prudko otvoril dvere a zreval: “Tichooooo!!!”

Nasledujúci deň som prežil v strachu
a v strese. Nepomohlo mi ani to, že mi dal
tréner dôveru.

Vlasy nám stáli dupkom a krvi by sa
nám nebol nikto dorezal. Všetkým bolo
jasné, že máme česť s novým trénerom.
V tej chvíli nikto ani len nedýchal. Bol to
vysoký, urastený muž, ktorý už očividne
niečo preskákal. Pohľadom nás priklincoval k zemi a v pozore stáli všetky chlpy na
našich telách.
“Zoznámte sa, Marián Kákoš,” povedal
gazda. Úsmevy nám zmrzli na perách.
Diktátor bol na scéne!
Z jeho úst vyleteli prvé povely: “Nikto
sa nebude ulievať. Dám vám poriadne do
tela, vy padavky! Dáte sa do dvoch skupín
a zahráte si proti sebe.”
Na konci tréningu som išiel dušu
vypľuť. Obrana nášho tímu nestála za
nič. Do brány sa mi sypali góly ako na
bežiacom páse. Vrieskal som ako zmyslov zbavený.

“Nahraj!!!” ozývalo sa celým naším
tréningovým centrom.

Diktátor si ma zavolal a povedal, že
to už nechce počuť. Vtedy naše vzťahy
ochladli.

Bolo krásne štvrtkové popoludnie,
ktoré náš tréner vyplnil tréningom.
Mimoriadne som sa naň tešil, lebo náš
dočasný kouč mi mal oznámiť, či sa v sobotu postavím medzi žrde. Nerobil som si
veľké nádeje, lebo v poslednom čase sa mi
akosi nedarilo. Neveril mi.

O dva týždne bol zápas. Ja som si nové
fiasko nemohol naplánovať lepšie!
Dva dni pred úvodným zápasom sezóny sme na tréningu volili aj kapitána.
Horúcim adeptom bol Jano Zimen, no
svojich “voličov” si nezískaval výkonmi
na ihrisku, ale mimo neho.

Počas letnej prestávky sme boli veľmi
nedočkaví a chceli sme vedieť meno nášho
nového kormidelníka. Bolo to zbytočné!
Nič sme sa nedozvedeli. Tréner mlčal
ako hrob.

Pod hrozbou bitky každého nútil na
papierik napísať jeho meno. Ja som rebelsky volil jeho najväčšieho protivníka
Mira Valjaška.

Netrpezlivo sme čakali na dátum prvého tréningu. Dňom D sa stal 23.august.
“Zajtra! Dobehnite po mňa, keď pôjdete!” kričal som na kamarátov. “Jasné
,maj sa!”
Rozlúčil som sa s kamošmi a vrútil
som sa do vchodu našej bytovky.
Je to tu.
Kalendár neklame. 23.august ako z
rozprávky.
S nedojedeným krajcom chleba som sa

“Sadnite si do kruhu!” zvolal tréner.
Zjavil sa celkom nečakane. Bol ako duch.
”Do bránky pôjde v sobotu Kikino a kapitánom bude Jano Zimen,” pokračoval.
“V sobotu o 8:45 na Varíne. Môžete ísť
domov.”
Jeho rozhodnutie vo mne vyvolalo
vlnu eufórie... ”Budem chytať, jooooooo,
paráda!” ozývalo sa v mojej hlave ako na
kolotoči. Mal to byt môj debut v drese TJ
Fatran Varín, to preto toľko radosti!
No moje prvotné nadšenie opadlo vo
chvíli, keď moji spoluhráči začali opisovať

“V sobotu to určite nebude prechádzka
ružovou záhradou,” pomyslel som si.

Nadišiel deň zápasu.
Môj strach vrcholil. To sa podpísalo aj
na mojom výkone. Ich 2-metroví hráči boli
iba zlomkom toho, čo mi o nich hovorili
spoluhráči . Náš kapitán Jano vyhral žreb,
a tak si mohol vybrať, či chce bránu alebo
loptu. Vybral loptu.
Náš útočný tandem v podaní Krda a
Jana rozohral. Po rozohrávke sme takmer
okamžite prišli o loptu. A už sa na mňa
valí prvý útok... Odolali sme. No ďalšiemu
už nie. Dostal som smiešny gól, za ktorý sa
hanbím ešte i teraz.
1:0.
“Kiki, preber sa! Toto nie je školák!”
kričal po mne Matúš. Moje už aj tak naštrbené sebavedomie dostalo ranu pod
pás. A s mojím klesajúcim sebavedomím
sa zvyšoval počet gólov súpera.
2, 3, 4 a 5.
Dostali sme 5 gólov!!! Vsietili sme len
1. Po zápase sme bez slova sedeli v šatni.
Vošiel tréner. Prísnym pohľadom si každého z nás premeral. Keď uvidel v našich
tvárach smútok a ľútosť nad naším výkonom, stalo sa niečo, čo by nám nenapadlo
ani v tom najhoršom sne.
“No, chlapci, hrali ste veľmi nedisciplinovane a nedodržiavali ste moje taktické
pokyny. Kiki, mal si zopár dobrých zákrokov, ale 5 gólov je veľa...”
Hovoril potichu, dôrazne. Jeho hlas
nám presakoval cez spotené dresy a pokožku priamo do útrob tela. Priam som
cítil, ako sa prehrýza svalstvom k cievam
a odtiaľ sa tlačí priamo do srdca. Na tvári
som zacítil horúcu slzu. Chvíľu sa tisla v
kútiku oka, no potom uvoľnila cestu ďalšej a ako vodopád sa valili dolu tvárou.
Diktátor nekričal. Nemusel. Pretrel
som si oči chrbtom ruky. Predo mnou
stál človek, ktorého som nespoznával. Potľapkal ma po pleci a svoju reč zakončil
slovami: “Robil si, čo si mohol. Nabudúce
to bude lepšie. Verím ti!”
Kristián Noga 7.B
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Skús

Láska

Skús slnkom pre druhých byt’,
skús naučiť ľudí s láskou žiť.
Skús šťastie rozdávať na každom kroku.

Bol si pre mňa všetkým,
teraz si len prach.
Bol si pre mňa motýľ,
teraz si len vzduch.

Skús tešiť sa zo všedných dní,
skús nádej vložiť do dlaní.
Skús odhaliť čaro dobra a lásky,
skús úsmevom zničiť všetky vrásky.

Očaril si ma vôňou dúhy
a vzal si si do hlavy,
že budeš lietať z kvetu na kvet
a ku mne sa už nevrátiš späť.

Skús domovom byt’ pre tuláka,
skús pre smädnú zem byt’ mláka.
Skús zabrániť zlu, kým je čas,

Ja som zrazu nebola už tá pravá,
no hoc to bolí a pravda je krutá,
tebe bude patriť moja láska prvá.
Mária Peknušová VIII.A

aby náš svet bol svet plný krás.
Natália Šimová VIIIA

Čo je láska?
Láska je ópium ľudstva.
Láska je prenikavý pocit.
Láska je druh jarnej únavy.
Láska je hebký vánok v lístí
Láska je povodeň, čo sa valí.
Láska je prudká búrka s hromom.
Láska je, keď srdiečko puká.
Láska je puto, ktoré spája.
Láska je, keď ťa niekto čaká.
Láska je ...
jednoduché vzácne slovo.
Marek Peknuša VIB

Ilustrácia: Nora Halušková VIII.A

Svet radosti
Chcem krídla rozprestrieť
a uletieť na iný svet,
kde zloby a klamstva niet.
Chcem svet plný radosti,
kde len láska nás hostí.
Chcem, aby život bola krásna pieseň,
aby naše srdcia neovládla chladná jeseň.
Chcem prejsť dúhou k oblakom
a odvďačiť sa mrakom.
Chcem tešiť sa z kvapiek dažďa,
bo pomohla mi, ver’, každá.
Chcem slnko zblízka pozdraviť,
chcem úsmev ľuďom na perách vyčariť.
Chcem zastaviť deň plný zhonu,
chcem pomocnú ruku podať svoju.
Chcem letieť, no neviem kam.
Vietor ma zavedie tam ...
Do krajiny radosti,
kde len láska nás hostí.

Ilustrácia: Andrea Bugáňová VIII.A

Natália Šimová VIIIA
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Záchranári
Vzdelávací projekt
pre deti
získal významnú cenu
VARÍN/BRATISLAVA - Občianske združenie dobrovoľných záchranárov RESCUE TEAM SLOVAKIA so sídlom vo
Varíne získalo prestížne ocenenie PRIX E+R+P 2007. Cenu
medzinárodného špecializovaného veľtrhu E+R+P ( Entry +
Rescue/Securex + Protec ) 2007, ktorý sa konal v areáli Incheba Expo Bratislava, získali záchranári za vzdelávací projekt
Mladý záchranár.
Koncom mája sa v hale D výstaviska Incheba Expo Bratislava
uskutočnil 4. ročník medzinárodného špecializovaného veľtrhu E+R+P. Medzi 80-imi vystavovateľmi z ôsmich krajín celého sveta sa záchranári z Varína nestratili. Jedným z piatich
ocenených bol aj RESCUE TEAM SLOVAKIA. Jeho riaditeľ
Ing. Samuel Hruškovic prevzal PRIX E+R+P 2007 z rúk viceprezidenta policajného zboru plk. Mgr. Stanislava Jankoviča.
Nad medzinárodným veľtrhom mal záštitu podpredseda
vlády a minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák a prezident
policajného zboru gen. JUDr. Ján Packa.
Okrem prezentácie oceneného projektu na špecializovanom
medzinárodnom veľtrhu E+R+P pripravil RESCUE TEAM
SLOVAKIA v spolupráci s organizátormi veľtrhu, Záchrannou a dopravnou zdravotníckou službou Bratislava, Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva SR ukážky
predlekárskej prvej pomoci. Aktívne sa
ich zúčastnilo 968 žiakov, študentov a
1
učiteľov z celého Slovenska.
Vzdelávací e-learningový preventívny
projekt Mladý záchranár je prístupný
všetkým na stránkach www.zachranari.sk a www.mladyzachranar.sk.
Internetová vzdelávacia aplikácia
v prehľadne a systematicky rozdelených kapitolách spracováva tématiku
prvej pomoci, záchrany zdravia a života
3
v rôznych krízových, či nebezpečných
situáciách a tiež spôsoby, ako sa v nich
zachovať.
RESCUE TEAM SLOVAKIA je občianske združenie dobrovoľných záchranárov. Projekt financuje prevažne z vlastných zdrojov a s pomocou partnerov.
Podľa slov riaditeľa RESCUE TEAMU
SLOVAKIA a autora projektu Ing. Samuela Hruškovica je ďalším dosiahnuteľným cieľom uznanie projektu Mladý
záchranár ako vzdelávacej aplikácie
pre všetky základné školy v našej krajine. Odbornými partnermi projektu sú
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo
zdravotníctva SR, Kancelária Svetovej

zdravotníckej organizácie v SR, Železnice slovenskej republiky, Železničná polícia. RESCUE TEAM SLOVAKIA rokuje
o konkrétnej spolupráci aj s Ministerstvom vnútra SR a jeho
zložkami – Policajným zborom a Hasičským a záchranným
zborom.
Posudok Štátneho pedagogického ústavu na e-learningový
projekt Mladý záchranár je pozitívny, ústav ho odporučí
realizovať v školskej praxi. O kvalite a úrovni preventívneho
vzdelávacieho projektu Mladý záchranár svedčia okrem čerstvej PRIX E+R+P 2007 aj ďalšie referencie. RESCUE TEAM
SLOVAKIA je signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej dopravy. Metodika dopravnej výchovy projektu Mladý
záchranár bola vybraná ako najlepšia metodika dopravnej
výchovy za Slovenskú republiku do analytickej skupiny BEST
SAFETY na úrovni Európskej únie.
RESCUE TEAM SLOVAKIA ďakuje všetkým, ktorí boli pri
zrode projektu Mladý záchranár a podieľajú sa na jeho fungovaní. Vďaka patrí aj učiteľom Základnej školy vo Varíne, a aj
jej žiakom, ktorí účinkujú v prezentácii projektu.

obr1; Minister vnútra Robert Kaliňák po prezentácii projektu Mladý záchranár
s riaditeľom RESCUE TEAMU SLOVAKIA Samuelom Hruškovicom.
obr2; Riaditeľ RESCUE TEAMU SLOVAKIA Samuel Hruškovic (v strede) prevzal cenu PRIX E+R+P od viceprezidenta policajného zboru Stanislava
Jankoviča (vľavo) a zástupcu a.s. Incheba Alexandra Rozina ml. (vpravo)
obr3; Deti si mohli precvičiť uvoľňovanie dýchacích ciest a postupy oživovania.
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Z činnoti miestneho odboru
Matice slovenskej vo Varíne
Zápisnica z valného zhromaždenia MO MS vo Varíne
zo dňa 15. 4. 2007
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie a návrh na doplnenie programu
2. Zhodnotenie činnosti MO MS za roky 2004 - 2007
3. Oboznámenie o hospodárení MO MS vo Varine
4. Voľby predsedu a nových členov MO MS vo Varíne na roky 2007
- 2010
5. Voľba dozorného výboru
6. Oboznámenie s programom matičnej činnosti
7. Diskusia
8. Záver
Uznesenie k programu valného zhromaždenia MO MS vo Varíne
k bodu 1. Zahájenie
Valné zhromaždenie sa začalo zaspievaním hymnickej piesne ,,Kto za
pravdu horí”, hudobným prednesom žiakov ZŠ vo Varíne a spomienkou na Dr. J. Tisu k 60. výročiu jeho smrti.
k bodu 2. Zhodnotenie činnosti MO MS za roky 2004 - 2007
Predseda MO MS p. Ľubor Panáček zhodnotil činnosť členov MO MS
za roky 2004 - 2007 a predniesol program matičnej činnosti na roky
2007 - 2010.
Vyhodnotil spoluprácu so žiakmi ZŠ, obecným úradom, kultúrnym
strediskom a deťmi materskej škôlky pri ZŠ vo Varíne, ktorí sa zúčastňovali na rôznych kultúrnych podujatiach v obci.
Do kultúrnych podujatí sa aktívne zapájal aj spevácky zbor MO MS, dychová hudba Varínčanka a mažoretky. Vyjadril ľútosť nad stagnáciou
činnosti mladých matičiarov (MM) Verí, že v krátkej dobe sa činnosť
mladých matičiarov (MM) obnoví.
k bodu 3. Oboznámenie o hospodárení MO MS vo Varíne
Správu o hospodárení MO MS predniesol predseda dozorného výboru
p. Jozef Hrivo. Kladne hodnotil dlhoročnú prácu hospodárky a členov
dozorného výboru. Zároveň sa im poďakoval za doterajšiu prácu.
k bodu 4. Voľby predsedu a nových členov MO MS vo Varíne na
roky 2007 - 2010
Za predsedu MO MS bola zvolená p. Emília Cvachová a 6 členný výbor
podľa počtu získaných hlasov:
1. p. Marián Androvič; 2. p. Tatiana Hrivová
3. p. Albína Milová; 4. Mudr. Danka Salátová
5. Ľubor Panáček; 6. Mária Zelinová
k bodu 5. Voľba dozorného výboru
3 - členný dozorný výbor MO MS:
1. p. Mária Panáčková - predseda
2. p. Jozef Hrivo
3. p. Igor Cvacho
Novozvolenému predsedovi a členom výboru MO MS poprial p. Ľubor
Panáček veľa zdravia a tvorivých úspechov do ďalšej práce.
k bodu 6. Oboznámenie s programom matičnej činnosti

Predsedníčka p. Emília Cvachová sa poďakovala za dôveru a vyzvala
k spolupráci všetkých členov. Oboznámila ich s novým programom
matičnej činnosti:
a) 1. - 7. 7. 2007 sa uskutoční Matičný svetový festival mládeže vo
Vysokých Tatrách (sleduje naplnenie Cyrilo-metodského dedičstva,
cítenie a myslenie slovenskej mládeže.)
b) 17. 7. 2007 si pripomenieme 15. výročie Deklarácie Zvrchovanosti
SR.
c) 1. 9. 2007 -15. výročie prijatia Ústavy SR
d) 27. 10.2007 spomienka k 100. výročiu Černovskej tragédie
e) november 2007 - Valné zhromaždenie Matice v Martine.
Na Valné zhromaždenie MS do Martina bola zvolená p. Emília Cvachová. Podujatia k uvádzaným akciám budú vopred verejnosti oznámené
na matičnej výveske a v obecných novinách Varínčan.
Nová predsedníčka vyjadrila presvedčenie o dobrej spolupráci v radoch
členov MO MS a sympatizantov.
k bodu 7. Diskusia
Diskusia pokračovala v navrhnutom programe.
Do diskusie bol daný návrh zvýšiť ročný členský príspevok na 50,- Sk
a pre dôchodcov na 30,- Sk a to od roku 2008. Návrh p. Hrivovej bol
jednohlasne prijatý. Do radov nových členov MO MS bolo prijatých 6
členov MS.
Pripomenuli sme si hodnotné práce p. Emila Cvachu a p. Márie
Cvachovej, ktorí pravidelne približovali históriu našej obce v časopise
Varínčan.
k bodu 8. Záver
Oficiálny program Valného zhromaždenia MO MS bol vyčerpaný a
ukončený.
Vo Varíne 15.4.2007

Výzva

Predsedníctvo MO-MS vo Varíne, prosí občanov, ktorí majú možnosť podarovať staré, historické predmety,
náradia, fotografie nech tieto prinesú do MO Matice, ul.
Hrnčiarska 163, alebo sa nakontaktujte na p. Cvachovú
Emíliu ul. Pod Vajánkom, 264 Varín.
Predmety budú vystavené v stálej expozícii MO-MS
pod názvom „Dedičstvo našich otcov“
Za ochotu ďakuje výbor MO-MS vo Varíne.

Členovia MO-MS, ktorí nemajú zaplatené členské príspevky, nech tieto vyplatia
členom novozvoleného výboru.
Ďakujem, Cvachová
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Výlet do Budapešti
V skoré sobotné ráno bolo pri Obecnom úrade nezvyčajne
živo. Škôlkári s rodičmi a súrodencami sa chystajú na výlet do
Budapešti, ktorý zorganizovali pani učiteľky z Materskej školy.
Rýchlo nastúpiť do autobusov a hurá smer Zvolen, Šahy, Budapešť. V Žiline pristúpili ďalší cestujúci a už nič nerušilo pohodlnú cestu. Pani sprievodkyňa nás cestou informovala o programe
výletu a zaujímavostiach miest, ktorými sme prechádzali. Po
prestávke na hygienu a kávu v motoreste Devičie nasledovala
rýchla kontrola dokladov na hraničnom prechode Šahy. A už sa
blíži cieľ cesty. Tropikárium a Oceanárium v Budapešti. Oceanárium je jedným z troch vnútrozemských morských akvárií v
Európe a pre nás najbližšie. Je súčasťou obrovského obchodného
komplexu. Predstavte si zastrešenú „Masaryčku“ s dvomi klimatizovanými podlažiami obchodov a získate približnú predstavu
o jeho rozlohe.
Deti a aj dospelí sa konečne dočkali. Po takmer šiestich
hodinách jazdy stáli pred vchodom do dažďového pralesa a
hlbín mora. Vstupná chodba je lemovaná vitrínami z mušľami
a koralmi, ale deti nemajú čas ich obzerať. Najdôležitejšie sú
živé žraloky a opice! Obidve atrakcie sú prepojené a zaberajú
dve poschodia. Za akváriami so sladkovodnými rybami je vchod
do kúska tropického pralesa. Tropické rastliny, voľne poletujúce
vtáky, skákajúce opice a po okrajoch teráriá s plazmi. Na mostí-

ku ponad jazierko s krokodílom sa môžete rozhodnúť čo chcete
vidieť skôr. Farebné žabky, škorpióny, korytnačky a chlpaté pavúky, alebo žraloky, raje a ďalšie morské potvory? Samozrejme
nesmie chýbať „Nemo“ a „Dori“. Všetko sme prešli niekoľkokrát
a vždy sme za sklom zbadali niečo nové. Po jeden a pol hodine
obdivovania cudzokrajných zvierat nasledoval presun do centra
Budapešti, kde sme sa rozdelili na tri skupiny. Prvá skupina išla
autobusom so sprievodkyňou na prehliadku mesta, druhá do
ZOO s viac, ako stodvadsaťročnou históriou a tretia do zábavného parku Vidám Park.
Naša skupina si vybrala Vidám Park, a tak isto ako aj ostatné
skupiny sme neoľutovali. Pri vchode zaplatíte vstupné a môžete
vyskúšať hocijakú z tridsiatich siedmych atrakcií koľkokrát
chcete. Od detského kolotoča s hojdacími koňmi až po kyvadlá
a dráhy, ako z výcvikového centra kozmonautov. Ale už je čas
odchodu. Rýchly presun k autobusu, a po štyri a pol hodine viac
menej prespanej jazdy nás vo Varíne privítal hustý dážď.
Všetkým turistom môžeme Budapešť vrelo doporučiť. Každý
si tam nájde to svoje. Ďakujeme učiteľkám z Materskej školy za
sprostredkovanie skvelých zážitkov deťom aj dospelým.
Text: Ing. Juraj Koššuth

Foto: Ing. Mária Koššuthová
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Pikošky z Pod Jedľoviny IV
Písal sa rok 1964, bola jeseň a vrátil som sa z vojny. Pred vojnou som
pracoval vo Vápenke, tak som nešpekuloval a nastúpil som tam do zamestnania. Na veľké prekvappenie sa v práci budoval– vyrábal vlek pod
Jedľovinu, čo ma veľmi potešilo. Uvedomil som si že je koniec šľapaniu a
začne pohodlnejšia lyžovačka. Štycne /stožiare/ už boli vyrobené, dorábali
sa kladky, ktoré sa vypaľovali z plechov, zvárali a nakoniec sa do nich
nabíjali gumené segmenty, ktoré mali chrániť lano pred opotrebovávaním.
Napokon sa vyrábali konzoly pre uchytenie kladiek a išlo sa montovať.
Našťastie, pätky s kotevnými skrutkami boli už zabetónované, pretože
bol pokročilý čas, a tak montáži nestálo nič v ceste. Vďaka nápadu a organizácii Fera Sporinu a pochopenia riaditeľa Vápenky Laca Nemčiča sa sen
stal skutočnosťou. Všetko prebiehalo podľa harmonogramu prác.
Nastal deň „D“. Bol 6. december, sviatok Mikuláša. Vo Vápenke sme
naložili na RN-u, ktorú riadil pán Schwartz, lano, hup-zugy a ďalší potrebný vercajch a vyrazili sme pod Jedľovinu. Pracovnú skupinu tvorili :
Fero Sporina, Jožo Cesnek, Jožko Staník, Laco Cvacho, autor článku a traja
montéri-odborníci zo Stráňav na splietanie lán. Bolo nepodarené jesenné
(ba už zimné) počasie, padal sneh s dažďom, bolo mokro sychravo, ale
neostávalo nám nič iné, iba tu úlohu splniť. Lano sme roztiahli na lúke (bolo
ho asi 1400m), rozdelili sme sa asi vo vzdialenosti po 100 metroch a začali
hore kopcom ťahať, ako otroci za Márie Terézie. Šmýkalo sa, padali sme
dole nosom, ale podarilo sa ho vytiahnuť do hornej stanice vleku. Počas
práce nás navštívila ešte jedna posila. Bol to Jojo Trgiňa, s ktorým sme sa
dohodli, že po skončení prác pôjdeme spolu na vianočné stromky. Lenže
bol už obed a my sme ešte neskončili, a tak sa ušlo trošku tej driny aj pre
jemu.. Po vytiahnutí lana do hornej stanice sme si trochu odpočinuli a ťahali
sme ho zasa do dolnej stanice. Tam už čakali majstri so Stráňav, ktorí lano
splietli a bol „ fajront“. Boli však už asi tri hodiny popoludní.
Za dobre zvládnutú prácu nás Fero Sporina pozval k nemu na chatu,
navaril hriate zo slaninkou a trochu sme pookriali. Stráňavci odišli domov,
Fero ostal na chate a my piati sme sa pobrali domov aj bez vianočného
stromčeka. Cestou od Fera si spomenul Jožo Cesnek, že aj on má akési
„hadie mlieko“ na chate, pozval nás k nemu a navaril hriate aj on. Keď
sme sa poberali domov, už sa stmievalo.
Došli sme na vrch Drmlovej, keď si Laco Cvacho spomenul, že sme
mali do chaty Františka Saláta dopraviť vyradený dopravníkový pás, ktorý
ráno vo Vápenke naložil na auto. Museli sme sa vrátiť na chatu Vápenky
a pás skotúľať do Rechtorovho jarku. S pomocou Božou a všetkých svätých sa nám ho aj podarilo na spomínanú chatu doterigať. V chate bol
syn Ferka Saláta, Dušan, ktorý keď nás videl
takých zúbožených, tak nás nechcel do chaty
ani pustiť. Jožo Cesnek mu povedal: “Čo by
si mal byť rád, že sme ti to dopratali , ešte nás
osočuješ. Mal by si dať aspoň nejaký oldomáš.
Dušan sa však vynašiel a oznámil nám ,že na
Kyjováckej chate je družobná zábava ČSM
Varín a ČSM Kyjov.
Starší páni Cesnek a Staník zavelili: „Ide
sa na Kyjovácku.“ Keď sme si uvedomili, že
tento deň máme ešte raz absolvovať výstup
popod vlek na vrch, bolo nám zle. Starší z
ľudu však zavelili: „Nebudete trhať partiu,
ide sa.“ Bolo rozhodnuté. Znova, ako otroci
sme šliapali hore. popod vlek na Kyjovácku
chatu. Keď sme tam dorazili, Fero Franek,
chatár, nás nechcel pustiť dnu, pretože sme
zablatení, špinaví a on tam má nóbl spoločnosť. Najskôr sme sa museli ísť poumývať
do jarku v Hladkej doline, vyčistiť vibramy,
až potom nás pustil dnu. Dostali sme prvý
stôl pri dverách. Nálada v chate bola úžasná-

všetko voňalo a keď začal roznášať večeru (bol to rezeň so zemiakovou
kašou a kompótom), začali nám v bruchu vyhrávať cigáni. Požiadali sme o
večeru aj my, ale bolo nám oznámené: „Nemám– nedám.“ Zuby nám klapli
naprázdno a boli sme veľmi sklamaní. Ja som sa šiel pozrieť von pred chatu.
Okno do kuchyne bolo otvorené a na stole ležala štangľa salámy. Ani na
sekundu som nezaváhal a skočil som po saláme. Lenže okno sa otváralo
dnu, takže sa zavadilo o stôl, preto som ja nemohol strčiť ruku viac dnu a na
salámu som nedočiahol. Plecom som sa zaprel o sklo, ktoré hneď zarinčalo,
a bolo po saláme. Chatár prišiel k nášmu stolu a oznámil prítomným, že
jeden z nich mu rozbil okno. Jožo Cesnek vyskočil: „Kto?“ Keď mu chatár
oznámil, že Šaňo, sadol si a nepovedal nič. Lenže chatár to nechcel nechať
tak a odviazal vlčiaka, aby ma chytil. Háčik však bol v tom, že som psa asi
pred týždňom vyslobodil zo želiez, ktoré nadstavil Rudo Synák na kuny,
a tak sa ma pes ani nedotkol.
Aj Fero Lopušan prišiel chatárovi na pomoc, aby ma dostali. Zobrali
tyčky a naháňali ma okolo chaty. Nadbehol som si a zobral som minimax– snehový, počkal som na nich a keď sa priblížili, schytali tú penu na
seba. V tom momente už bolo všetko OK a my sme mali na stole večeru
aj s vínom.
Na chate bola zábava v plnom prúde a keďže sme nemali predpísanú
garderóbu, nemali sme s kým tancovať. Tak sme išli s topánkami účastníkov /všetci museli byť v domácej obuvi/ na sedlo k bazénu hrať futbal.
Jeden pár pekných bielych topánok sa zapáčil Jožkovi Staníkovi, ktorý
prehlásil, že to bude darček na Mikuláša pre jeho Hanči. Bolo už dlho po
polnoci a tak sme sa zobrali pomaly domov.
Mnohí účastníci družby museli ísť potom domov v domácich papučkách, pretože ich topánky ostali pod snehom na sedle. Chatár musel sedieť
pri rozbitom okne do rána, aby ho nikto nevykradol. V pondelok sme sa
stretli v práci a potom sme išli pod Jedľovinu. Jožo Staník mal so sebou
topánky, ktoré jeho manželka neprijala a vyhnala ho s nimi. Tak ich musel
zabaliť a pridal i jedľovú čečinku a čokoládu s ospravedlnením a poslať do
Kyjova. Ja som mal na starosti demontovať a naložiť rozbité okno a prázdny
hasiaci prístroj, ktorý som vymenil vo Vápenke v sklade. Okná som dal
zaskliť Silvovi Chovanovi. Tak skončilo splietanie lana na starej kotve pod
Jedľovinou. Ale aj tak ten vlek slúžil naším lyžiarom takmer 40 rokov.
Alexander Panáček
Krtko a televízor; S. Franeková III.B
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Langley, Andrew

- 500 zaujímavostí, ktoré by ste mali vedieť
z histórie staroveký Egypt, hrady a rytieri, staroveky Rím, divoký západ, piráti

Witeová, Ellen

- Z tieňa do slávy - víťazstvo lásky

Kerrod, Robin

- 1000, odpovedi na 1000 otázok - hviezdy
a planéty, planéta zem, dinosaury, vynálezy, dávne civilizácie, doprava

Streda 29.august

Autobusový zájazd do Jablonky
Cena: 170,-Sk
prihlášky: MKS

Schobertova, Ulrike - 1000 mláďat - Európy, Afriky, Ameriky,
Ázie, Austrálie

Sobota 22.september

Nové knihy pre deti

DOŽINKOVÝ A REMESELNÍCKY JARMOK

Miler, Zdeněk

- O kohútikovi a sliepočke

Doskočilová, Hana - Diogenes v sude - a, ďalších dvadsať
známych príbehov z čias dávnych a
najdávnejších
Miler, Z. - Doskočilová, H. - Krtko a televízor

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom, ktorí pomáhali pri
vysťahovaní kynologicko - záchranárského cvičiska
vo Varíne.
Všetkým priaznivcom a slušným ľuďom nielen
z Varína, ale z celej varínskej doliny, ďakujeme za
morálnu podporu
Ing. Samuel Hruškovic,
riaditeľ RESCUE TEAM SLOVAKIA

Dinosaury - objavy - druhy - vymieranie

Prosíme Čitateľov,ktorí prekročili
výpožičnu dobu o vrátenie kníh!

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

GEODETICKÉ PRÁCE
● geometrické plány
● vytyčovanie hraníc pozemkov
● komplexný majetkoprávny servis
a poradenstvo
● mapové projektové podklady
● vytyčovanie stavieb
● porealizačné zameranie stavieb
Krivánska 977, Varín
Ing. Mária Koššuthová
tel.: 0904 131 333
e-mail: m.kossuthova@post.sk
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u KUPÓN Č. 6, 7, 8 u KUPÓN Č. 6, 7, 8 u KUPÓN Č. 6, 7, 8 u

Tajnička z čísla 3-4/2007 znela:
„Jednoducho, vrátil som sa domov triezvy a on ma nespoznal.“
100,- Sk vyhráva pán Viktor Repáň, Varín 106
Pomôcky:
Asahina, Erro,
Krek,Tala, ria,
Ernst

vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. septembra 2007
na adresu redakcie.
VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Tu máš

Časť tváre

Rieka po
španielsky

Kancelárska
skratka

5. časť
tajničky

Krídlo (odb.)

Boli vo vare
Vlastnou rukou

Ťaví kríženec
Slovinský
skladateľ

2. časť tajničky
Citoslovce
bolesti

Hra so žolíkovými kartami

Slovenský
zbormajster

Ženské meno
Ženské meno
Belgický
spevák

Slov. región
Mesto v
Portugalsku
Poľské vlákno
Dozorca z
radov väzňov

Tamto

Múza ľúbostnej
poézie

3. časť tajničky

Popevok
Remíza v
šachu
Francúzky
spisovateľ

Papuľa zvierat
Venovalo
sa hre

Staršia plošná
miera

Ľahko

Výtvarné dielo

Trojitá pápežská koruna

Niekedy,
jedenkrát

Skratka pre
kus
Sladkovodný
krab

Skratka rotného

Ženské meno

Zlúčenina
dusíka a bóru

Vodná kĺzačka

Slovko úcty
v Ázii

Turecké jedlo

Obsiala

Roľa
Vymedzená
časť pôdy
Germánsky boh
hromu

Mesto v Egypte
Nemecký
maliar

Rieka v
Španielsku
Typ pobrežia

Maď. bubon

Kartová hra

Tkanina z
kokos. orecha

Spojovací
zákop

Obor

Sodík

Skratka doktora

Severské
zviera

Lovkyňa perál

Vlnená tkanina

Vzadu

Stredová
priamka

Tálium
1. časť
tajničky

Sliedia (expr.)

Útes (bás.)

Kód Talianska

Tam

Olejnata jedovatá tekutina

Kilopascal

Nanohenry

Hopsa

Navil

Kiloampér

Tropický liečivý
krík

♣

Starorímsky
boh lásky

Japonský
dirigent

4. časť
tajničky

♣

Mesto v
Japonsku

Kryt vojaka

„Počuli ste už, ako sa otvára nudistická pláž?“
„Nie, ako?“ „Starosta prednesie slávnostnú reč,...
(dokončenie je v tajničke krížovky)
Autor:
Jozef Blaho Športový klub

Správa v
novinách

Redakčná rada

Saním
načerpala

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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