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Požehnané
Vianoce
Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží,
radosť, šťastie, pokoj Boží.

10,- Sk

December 2007
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Varínčan

Uznesenie č. 7 / 2007

z riadneho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 15. 11. 2007 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.

ul.Dr.J.Tisu 651 na p. Nemsilovú, bytom ul.Dr.J.Tisu 650.
8. Na základe kontroly plnenia uznesenia č.6/2007 zo dňa 26.9.2007
informáciu hl.kontrolóra obce vo veci odstraňovania prebytočné1. Schvaľuje
ho výkopu po stavbe „Rekonštrukcia ČOV v Žilina a rozšírenie
Program obecného zastupiteľstva.
kanalizácie“, časť SO 2-4 Varín – dobudovanie kanalizácie.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní 9/0/0/2
9. Pripomienky poslancov k PHSR obce Varín, ktoré je nutné konOverovateľov zápisnice: p. Jana Zaparaníková, p. Marián Androzultovať so spracovateľom - f. EURODOTÁCIE a zapracovať do
vič.
Hlasovanie č.2: 9/0/2/0
PHSR obce Varín.
Poslanca OZ Ing.Jozefa Kabatiera do Rady školy ZŠ s MŠ O.Štefku
10. Správu stavebnej komisie vo veci stavu nehnuteľnosti na ul. HrnVo Varíne.
Hlasovanie č.3: 10/0/1/0
čiarska č.215, ktorá ohrozuje svojím stavom chodcov a užívateľov
1.zmenu rozpočtu obce na rok 2007.
Hlasovanie č.4: 10/0/1/0
zadných nehnuteľností.
Na základe žiadosti finančný príspevok f. SELINAN vo výške
11. Správu predsedu OcÚ vo Varíne p.Panáčka o priebehu súdneho
70.990,-Sk na zrealizované úpravy areálu ATC (vstup do areálu)
pojednávania vo veci sporu Obec Varín c/a Martin Weiner o urv rámci medzinárodného stretnutia kempistov a karavanistov z
čenie vlastníckeho práva.
krajín V4 tzv. DAHLIE RALLYE.
Hlasovanie č.5: 10/0/1/0
12. Správu starostu obce Ing.Stráskeho o jednaní na Biskupskom
Štatút Centra voľného času vo Varíne s pripomienkami poslancov.
úrade v Nitre vo veci kúpy pozemku pre plánovanú výstavbu
Hlasovanie č.6: 11/0/0/0
cintorína.
Poslancov OZ Ing.Jozefa Kabatiera a p.Patrika Mihu do Rady
13. Žiadosť ÚzS SČK Žilina o finančný príspevok pre darcov krvi.
Centra voľného času vo Varíne.
14. Žiadosť ZO Únie žien Slovenska vo Varíne o finančný príspevok
Hlasovanie č.7: 11/0/0/0
pre rok 2008.
p.Juraja Synáka za člena komisie ŽP a VP.
15. Žiadosť Štefánie Košturiakovej, bytom ul. Fatranská 703 o jedoráHlasovanie č.9: 10/0/0/1
zovú finančnú výpomoc
VZN Obce Varín č.3/2007 o podmienkach poskytovania dotácií z
16. Žiadosť ZO Varín Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (ERKO)
rozpočtu obce Varín.
Hlasovanie č.10: 9/0/1/1
o materiálnu a finančnú pomoc.
Kúpu menej ako 33 ks akcií DEXIA Banky Slovensko a.s. v meno17. Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Varíne o finančnú
vitej hodnote 8.000,- Sk za jednu akciu.
dotáciu pre rok 2008.
Hlasovanie č.12: 7/3/1/1
18. Žiadosť p.Jána Hodoňa o nové prerokovanie rekonštrukčných prác
Kúpu 15 ks akcií DEXIA Banky Slovensko a.s. v menovitej hodnote
na budove v športovom areáli J.Sobolu vo Varíne.
8.000,- Sk za jednu akciu.
Hlasovanie č.13: 7/1/2/1
19. Žiadosť MO MS vo Varíne o pomoc pri oprave hrobu organistu a
Zloženie inventarizačných komisií (príloha č.1 Uznesenia č.7/
čestného občana Varína p.Žideka.
2007).
Hlasovanie č.14: 10/0/0/1
20. Požiadavku poslanca OZ Ing.Androviča na zimnú údržbu miestVstúpiť do obchodného rokovania s majiteľkou RD p.Janíčkovou
nych komunikácií posypom.
s možnosťou odkúpenia rodinného domu obcou.
21. Upozornenie poslanca OZ Ing.Androviča o zvýšenom pohybe
Hlasovanie č.15: 9/0/1/1
psov bez dozoru vo Varíne.
Schvaľuje uznesenie č.7/2007 zo dňa 15.11.2007.
22. Návrh poslanca OZ p.Mariána Androviča na zváženie možnosti
Hlasovanie č.16: 10/0/0/1
realizácie ihriska v časti Kamence.
23. Návrh poslanca OZ Ing.Androviča na zváženie možnosti realizácie
2. Neschvaľuje
komerčných bytov.
Odvolanie sa na Krajský súd v súdnom spore Obec Varín c/a
Martin Weiner o určenie vlastníckeho práva.
Hlasovanie č.8: 0/3/7/1
4. Ukladá
Kúpu 33 ks akcií DEXIA Banky Slovensko a.s. v menovitej hodnote
1. Stavebnej komisii preskúmanie sťažnosti p.Miroslava Bobáňa na p.
8.000,- Sk za jednu akciu.
Hlasovanie č.11: 4/0/6/1
Stanislava Androviča vo veci výstavby 3,0m vysokého betónového

3. Berie na vedomie

1. Správu zástupcu f. PROMA s.r.o. Ing. J. Štrbu o Priemyslenom
parku.
2. Správu riaditeľa SC ŽSK Ing.M.Puchoňa o stave rozpracovanosti
PD na rekonštrukciu mosta cez Varínku ako aj novonavrhované
technické riešenie.
3. Správu projektanta Ing. Schächter o stave rozpracovanosti PD na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a ich majetkovom vysporiadaní.
4. Správu riaditeľa ZŠ s MŠ O.Štefku vo Varíne Mgr.Košúta o stave
školy, personálnych zmenách, mimoškolskej činnosti a plánovaných kultúrnych akciách.
5. Správu starostu obce Ing.Stráskeho o rozostavaných a pripravovaných stavbách obce Varín.
6. Na základe kontroly plnenia uznesenia č.6/2007 zo dňa 26.9.2007
prepracovaný cenník chaty „ROZBEHOV“ (skautská chata).
7. Na základe kontroly plnenia uznesenia č.6/2007 zo dňa 26.9.2007
správu stavebnej komisie vo veci sťažnosti p.Š.Nogu, bytom

oplotenia a dreveného altánku.
Zodpovedný: predseda stavebnej komisie
termín: do OZ
2. OcÚ vo Varíne písomne vyzvať majiteľa pozemku Urbárska obec
pozemkové spoločenstvo vo Varíne na odstránenie nefunkčnej a
deti ohrozujúcej stavby z neohradeného pozemku v lokalite Varín-Koňhora.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
3. OcÚ vo Varíne písomne osloviť banky na možnosť umiestnenia
bankomatu v obci Varín.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
4. OcÚ vo Varíne prostredníctvom verejného rozhlasu a novín
vyzvať občanov Varína k ohľaduplnému parkovaniu vozidiel v
zimnom období v náväznosti na zabezpečenie údržby miestnych
komunikácií.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
Predseda OcÚ: Ľubor Panáček
starosta obce: Ing. Karol Strásky
Overovatelia: Janka Zaparaníková, Marián Androvič
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Vážení spoluobčania!
Mnohí z nás máme v pamäti nie pekne vyzerajúcu skládku na odkladanie starých vencov, buriny,
kahancov a zvyškov zo sviečok. Skládka sa nachádzala pri cintoríne, v tesnej blízkosti hlavnej cesty.
Obec pristúpila k radikálnemu riešeniu - rozšírila
priestor pri hlavnej ceste, ktorý v súčasnosti slúži
ako odstavná plocha pre návštevníkov cintorína.
Pre uskladnenie odpadu zabezpečila dva veľkoobjemové kontajnery umiestnené v priestore rozšíreného cintorína, aby nedochádzalo k pohybu osôb
po hlavnej ceste.
I napriek ústretovosti zo strany obce objavujú
sa medzi nami občania, ktorých kroky po úprave hrobového miesta smerujú opäť na miesto
pôvodnej skládky. Prechádzajú s odpadom
cez hlavnú cestu a bez váhania ním znečisťujú vonkajšie, už upravené, okolie cintorína
v priestore odstavnej plochy.
Je v záujme obce, a malo by byť aj v záujme
každého občana Varína, upozorniť na takéto
neprípustné konanie, poškodzujúce vzhľad
našej obce. Obec bude radikálne pristupovať
a sankcionovať každé takéto konanie v zmysle prijatých všeobecne-záväzných nariadení
a v zmysle § 80, ods.2) písm. a,b Zákona č.223/
2001 Z.z. o odpadoch, kedy obec môže uložiť pokutu až do výšky 20 000,- Sk. Dúfame, že táto výzva
osloví každého z nás a nasmeruje naše konanie v
prospech všetkých občanov Varína.
Všetkým, ktorým vzhľad našej obce nie je ľahostajný, patrí veľká vďaka.
Ing. Karol Strásky
starosta obce Varín

Mária Vojteková,
rodená Riháková, varínska
rodáčka nar. 17.9.1927. Vyštudovala Obchodnú akadémiu
v Turč. Sv. Martine. Vydávala
sa vo Varíne dňa 1.12.1951
za Ing. Ladislava Vojteka z
Prešova. Spolu mali tri deti:
Janka, nar. 24.10.1952, Paľka,
nar. 20.10.1958 a Marienku , nar. 21.10.1958.
Mária Vojteková, rodená Riháková zomrela 28.októbra 2007
v Košicach.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Aneta Berešíková 3. 11. 2007
„Vitaj, dieťatko beľavé,
púčok tielka nerozvitý do kvetu!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:

pani Štefánia Kubalová
pani Veronika Macáková
pani Ľudmila Sušienková
pani Anna Hrivová
pani Margita Marčeková
pani Helena Vlkolačková
pán Ján Zelina
pani Helena Boková
pani Helena Kubíková
pán Silvester Chovan
pán Viktor Repáň
pani Viktória Novosadová
pani Štefánia Sobolová

84.
84.
84.
83.
83.
82.
81.
79.
78.
74.
73.
72.
71.

Okrúhle 70-te narodeniny oslavuje:
pani Sidónia Hýllová
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
K ďalšej Vašej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia.
jedným hlasom želajú Vám
veľa sily, šťastia, zdravia!“

Odišli do večnosti:
pani Anna Synáková

*2.3.1945

† 18.11.2007

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007
Obecné zastupiteľstvo Obce Varín na základe
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 a 4
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce V a r í n č. 3/2007
o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Obce V a r í n
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie
právnickým osobám, ktorých zakladateľom
je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia obce.
Inej obci, ak zabezpečuje niektoré úlohy
pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci
pri likvidácii následkov živelnej pohromy,
havárie alebo inej podobnej udalosti na jej
území.
Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1. a
fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť
na území obce, alebo poskytujú služby
obyvateľom obce, môže obec poskytovať
dotácie len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ
právny nárok.
Poskytnutie finančných prostriedkov
podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom
obce.
Všeobecne prospešné služby pre potreby
tohto všeobecne záväzného nariadenia sú:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných
slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej
kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby
a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a
ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti,
i) zabezpečenie bývania, správy, údržby a
obnovy bytového fondu.
7. Verejnoprospešným účelom sa na účely
tohto všeobecne záväzného nariadenia
rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a
ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného
prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
a plnenia individuálne určenej humanitnej
pomoci pre jednotlivca alebo skupinu
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.
Článok 3
Spôsob tvorby a prerozdelenia finančných
prostriedkov
1. Finančné prostriedky určené na dotácie v
zmysle všeobecne záväzného nariadenia
sa vytvárajú v procese tvorby vlastných
príjmov rozpočtu obce.
2. Objem finančných prostriedkov určených
na dotácie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Varín v návrhu rozpočtu obce na rozpočtový rok podľa jednotlivých kapitol.
3. Žiadosti posudzuje príslušná komisia obecného zastupiteľstva.
4. Výšku dotácie pre jedného žiadateľa
schvaľuje obecné zastupiteľstvo v procese
schvaľovania rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, prípadne po doporučení príslušnej
komisie v rámci rozpočtových opatrení.
Článok 4
Podmienky poskytovania dotácií
1. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté
na základe písomnej žiadosti a predloženej
konkrétnej akcie, úlohy alebo účelu použitia
prostriedkov.
2. Žiadosť musí obsahovať:
a) presnú identifikáciu žiadateľa, doklad
osvedčujúci zriadenie subjektu, IČO a DIČ,
b) účel a požadovanú výšku poskytnutia
dotácie, celkový rozpočtový náklad, stručnú charakteristiku, jeho zdroje financovania,
prínos pre obec, resp. reprezentácia obce,
miesto, dátum začatia a ukončenia akcie,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči
nemu vedené konkurzné konanie, resp. likvidácia,
d) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
má vysporiadané finančné vzťahy s obcou,
daňovými úradmi a poisťovňami,
e) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
f) meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
žiadateľa alebo fyzickej osoby.

3. Žiadateľ uplatní žiadosť na Obecnom
úrade vo Varíne v termíne do 15.novembra
príslušného rozpočtového roka.
4. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky
pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej
z rozpočtu obce.
5. V jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu
len jedenkrát.
6. Pri posudzovaní žiadosti o pridelení dotácie
sa okrem splnenia náležitosti žiadosti musí
prihliadnuť na výšku dotácie poskytnutú
žiadateľovi v predchádzajúcom roku.
7. Príslušné komisie posúdia žiadosti o dotáciu
do 30 dní od doručenia žiadosti.
8. O poskytnutí dotácie musí byť uzavretá
písomná dohoda.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Článok 5
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia,
je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní
od ukončenia akcie, na ktorú boli finančné
prostriedky poskytnuté.
Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia
na obdobie polroka, je povinný vykonať vyúčtovanie najneskôr do 10 dní po uplynutí
polroka.
Vyúčtovanie obsahuje správu o vyúčtovaní
a kópie účtovných dokladov preukazujúcich
ich čerpanie.
Nevyčerpané finančné prostriedky musia
byť vrátené na účet obce, z ktorého boli
poskytnuté.
Za vyúčtovanie dotácie v podmienkach obce
zodpovedá poverený zamestnanec obce.
Rekapituláciu zúčtovania dotácií za rozpočtový rok predloží príslušný zamestnanec
obce v členení: príjemca, účel poskytnutia,
pridelená dotácia, čerpanie dotácie, zostatok, dátum vrátenia nevyčerpanej dotácie
(príloha č.1 VZN č.3/2007).

Článok 6
Záverečné ustanovenia,
zrušovacie ustanovenia, účinnosť
1. V prípade, že žiadateľ nedodrží podmienky stanovené v dohode, je povinný dotáciu
ihneď vrátiť.
2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia obce vykonáva
hlavný kontrolór obce.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Varín
dňa 15.11.2007 uznesením číslo 7/2007.
Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 16.11.2007
a účinnosť nadobúda dňa 1.12.2007.
Ing. Karol S t r á s k y, starosta obce
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Škola informuje
Koncert

Pýtame sa ...

Pán učiteľ našej školy PaedDr. Roman Bienik predviedol svoje zručnosti
hry na ľudové nástroje a spolu so speváčkou p. Helenou Záhradníkovou
usporiadali pre nás koncert.
Privítali sme ich potleskom, keď sme ich obidvoch videli v ľudových krojoch. Veľmi im pristali. Pán učiteľ sprevádzal speváčku na fujare, gajdách,
píšťalách, ktoré aj sám vyrobil. Prvýkrát sme sa dozvedeli o drumbli a
počuli jej zvláštny zvuk. Obaja veľa spolu vystupujú a majú nahrané svoje
CD-čka.
Fujara a píšťaly boli vyzdobené prekrásnymi ornamentami.
Gajdy mali veľmi silný zvuk.
Na konci sa s nami rozlúčil hlasným plieskaním biča.
Koncert sa všetkým veľmi páčil. Mali sme z neho pekný umelecký zážitok.
Martinka Synáková, 4. B

Deň otvorených dverí
v ŠOP-ke
Počas Dňa otvorených dverí v Škole ochrany prírody urobili veľmi peknú
výzdobu.
Teta Lovritšová nás usadila do veľkej miestnosti. Chvíľu sa s nami rozprávala, čo si predstavujeme pod pojmom Deň otvorených dverí. Zazneli
všelijaké názory. Samozrejme, nezaobišlo sa to aj bez humoru. Teta nás
rozdelila na dve skupiny. Skupina A si prezerala výstavu vypchatých
zvierat a jej členovia odpovedali na otázky k danej téme.
Skupina B zatiaľ poznávala stromy a ich plody. Taktiež odpovedali na
rôzne otázky. Zapísali sme sa do kroniky a mohli sme si odtlačiť rôzne
pečiatky, na ktorých boli znaky Malej Fatry.
O chvíľu prišli zoológovia, ktorí nám priblížili náplň svojej práce a čo sa od
nich očakáva. Nakoniec nastal čas na otázky a odpovede. Žiaci obidvoch
skupín sa pretekali v kladení otázok.
Aj odpovede boli veľmi zaujímavé.
Napríklad, či je pravda, že ježko má blchy. Odpoveď bola jednoznačná.
Áno. Zaujala ma otázka, ako medvede môžu prežiť celú zimu bez jedla.
Odpoveď znela, že medveď sa na jeseň poriadne nakŕmi a vytvorí sa mu
hrubá tuková vrstva.
Bol to krásny a užitočne strávený čas v spoločnosti odborníkov – zoológov.
Naučili sme sa veľa nového z oblasti našej prírody, ktorú sa budeme snažiť
chrániť a neubližovať jej.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu u ochranárov.
Silvia Franeková, 4. B

V škole ochrany prírody
Streda bola super deň,
neboli sme v triede len.
Boli sme aj v inej škole,
kde sa učí o prírode.

Jastrab lesný, myšiak sivý,
vydra riečna medzi nimi.
Rys bol ako tiger dravý,
ukazoval predné laby.

Vo vitríne číhal vlk,
stál tam ako veľký stĺp.
Orol skalný tiež tam bol,
vyletel vraj na vrchol.

Páčilo sa nám tam veľmi.
Zakývame medzi dvermi
škole, kde sa učíme
o zvieratkách, prírode.
Majka Rafajdusová, Natálka Okruhlicová,
Kristínka Klocáňová, Števko Zajac 4. B

Nikola Košútová, žiačka 9. B
triedy, predsedníčka žiackeho
parlamentu.

Ďalej je to školský bufet a pokračovanie v tradícii imatrikulácie
prváčikov.

Kto predstavuje školský parlament?
Žiacky školský parlament je
iniciatívny a poradný orgán
riaditeľa školy, ktorý vyjadruje
záujmy a ciele žiakov našej
školy.
Žiacky parlament je tvorený
členmi parlamentu, ktorých
reprezentujú žiaci piateho až
deviateho ročníka. Títo žiaci
predstavujú zástupcu každej
triedy a sú volení na jeden
školský rok. Každú triedu v
žiackom parlamente zastupujú
dvaja žiaci – chlapec a dievča.
Žiacky parlament netvoria len
žiaci, ale aj jeden delegovaný
pedagogický zamestnanec.

Čo plánujete do budúcnosti?
Už teraz máme zopár návrhov.
Radi by sme pozvali na našu
školu zaujímavých ľudí, ktorí
by sa s nami podelili o svoje
zážitky, skúsenosti – napríklad
z oblasti enviromentalistiky,
zdravého životného štýlu, kultúry a umenia.
Taktiež by sme sa chceli skontaktovať so žiakmi z okolitých
škôl a usporadúvať rôzne športové turnaje - futbal, vybíjaná,
volejbal, …
Veľmi dobré skúsenosti máme
so zbierkou hračiek pre detský
domov. Radi by sme v tejto
tradícii pokračovali a pripravili
zbierku školských potrieb pre
hospitalizované deti v nemocniciach a do centier pre sociálne
slabé rodiny.

Aké sú práva a povinnosti žiackeho parlamentu?
Medzi základné práva žiackeho
parlamentu patrí taká možnosť,
že je spôsobilý klásť otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacej
práce, mimoškolskej činnosti,
záujmovej činnosti, materiálneho a finančného zabezpečenia
školy prostredníctvom predsedu parlamentu. Parlament má
taktiež právo podávať pripomienky či návrhy na zmeny
alebo doplnky vnútorného
poriadku školy.
Ako často zasadá žiacky parlament?
Žiacky parlament zasadá raz za
mesiac a zvoláva ho predseda
parlamentu. Pokiaľ sa v žiackom parlamente prerokúvajú
dôležité otázky, býva prizvaný
riaditeľ školy, s ktorým sa dané
problémy riešia, prípadne
je prítomný jeho štatutárny
zástupca.
Aký najvýznamnejší úspech
dosiahol žiacky parlament?
Za náš najväčší úspech považujem spoluúčasť na tvorbe
školskej internetovej stránky.

A teraz pár slov o tebe. Aké
máš záujmy? Si deviatačka a
pripravuješ sa na štúdium na
strednej škole. Aké máš plány
do budúcnosti?
Medzi moje záľuby patrí čítanie, navštevovanie kultúrnych
pamiatok a sledovanie športových podujatí. V budúcnosti
by som sa chcela aktívnejšie
venovať politike. Od 15-tich
rokov sa aj ja môžem zapojiť
do mládežníckej politickej
organizácie, ktorú má každá
strana v Slovenskej republike.
Mladí ľudia, ktorí vstupujú do
takýchto organizácií, majú neskôr v živote podstatne vyššiu
pravdepodobnosť začleniť sa
do skutočnej politiky.
Ďakujem za rozhovor a želám
nielen parlamentu pod tvojím
vedením, ale aj tebe osobne
veľa úspechov a šťastia pri
prijímacích skúškach.
MB
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Dobrý skutok
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci na hodinách občianskej výchovy
zapojili do projektu Detský čin roka ako členovia detskej poroty.
Dobrý skutok má rôzne podoby. Ponúkame vám niekoľko dobrých skutkov, ktoré naši žiaci urobili. Krásne sú preto, že boli urobené nezištne. Donútili deti zamyslieť sa nad dobrom a veríme, že k tomu donútia i vás.
Išli sme sa pozrieť na Starý
hrad. Zo stromu spadol na chodník
malý vtáčik. Chceli sme ho vrátiť
do hniezda, ale bolo privysoko.
Vzali sme vtáčika domov, dali sme
mu jesť a celý týždeň sme sa oňho
starali. Potom sme ho vypustili do
prírody.
Mário, 6.A
Keď môžem, pomáham svojej
mame a otcovi. Mám ešte malého
brata Miška, o ktorého sa mama
musí starať. Spolu so sestrou
pomáhame s domácimi prácami,
chodíme do obchodu, upratujeme,
varíme čaj a aby si mama mohla
oddýchnuť, vezmeme Miška vonku
v kočíku.
Kristína, 6.A
Náš krstný ocko zomrel na
Štedrý deň. Bola to veľmi smutná
správa. Nikto tomu nechcel uveriť.
Odvtedy krstnej všetci veľmi pomáhame, ako sa len dá. Lucia, 6.A
Hrali sme sa v lese. Odrazu bolo
z diaľky počuť: „ Pomóóóc!“ Hlas
nás priviedol až k priekope, v ktorej bolo asi 10- ročné dievča. Môj
brat jej podal ruku, aby mohla vyliezť. Len čo bola hore, vzala nohy
na plecia a utekala preč. Bolo nám
to ľúto, pretože nepovedala ani
ďakujem.
Betka, 6.A
Sledovali sme chalanov, ktorí
išli do lesa opekať. Nepáčilo sa im
to, preto sme sa vrátili do lesa až
na druhý deň. Na zemi boli rozhádzané fľaše a plechovky od piva.
Bolo to hrozné, preto sme sa vrátili
domov a priniesli sme si igelitové
vrecia a všetok ten neporiadok sme
pozbierali. Plné vrecia odpadkov
sme odhodili do smetného koša.
Príroda sa nám poďakovala tak,
že o mesiac na tom istom mieste
bolo pekné podhubie a neskôr kopa
dubákov.
Juraj, 6.A
Cestou k starkej sme zbadali
psíka, ktorý mal zlomenú labku.
S maminkou sme zašli k zverolekárovi a ten nám poradil, ako sa
o psíka postarať. Keď sa uzdravil,
dali sme oznam do miestneho rozhlasu. Majiteľka psíka si po neho
prišla a srdečne nám poďakovala.
Katarína, 6.B

Môj brat sa hral v záhrade,
kde máme včely, futbal. Nečakane
ho jedna poštípala. Veľmi ho to
bolelo a plakal. Utekala som mu
naproti. Zľakla som sa, pretože
sa začínal dusiť. Okamžite som
bežala zavolať mamu. Tá hneď
zariadila všetko ostatné. Privolala
sanitku. V nemocnici sme sa oňho
veľmi báli, pretože nám povedali,
že je alergický na včely. Som rada,
že to dobre dopadlo. Veronika, 6.B
Raz som strážil tetino dieťa.
Stretol som spolužiaka a spolu sme
sa vracali domov. Uvideli sme starú pani, ktorá tlačila ťažký vozík
plný jabĺk. Neváhali sme a ponúkli
sme jej našu pomoc. Peter, 6.B
Hrali sme sa na jednom kopci.
Z hry nás celkom nečakane prebral
škripot bŕzd a prudký náraz. Zbehli
sme dolu a uvideli sme kaluž krvi,
zničený bicykel a zraneného starého muža. Nič viac. Utekali sme do
dediny pre pomoc. O chvíľu prišla
záchranka a policajti. Martin, 6.B
Babka odišla na pohreb a ja som
ostala sama. Prechádzala som sa
po záhrade. Zrazu mi napadlo, že
môžem vonku trochu upratať. Vzala som hrable a pohrabala som celý
dvor. Z trávnika som povytŕhala
burinu. Stihla som aj pozbierať
jablká, ktoré boli popadané po
zemi, a vyvenčiť psa. Babka po
návrate nechcela veriť, čo sa stalo
s jej záhradou. Nakŕmila som psa
a uvarila unavenej babke kávu.
Ako poďakovanie mi stačil babkin
úsmev.
Katarína, 7.A
Raz sa môj brat hral s drevenou
vareškou. Na okamih som ho nechala samého a on spadol tak nešťastne, že si rozbil čelo. Priložila
som mu na čelo uterák a medzitým
som hľadala leukoplast. Nenašla
som ho, tak som rýchlo utekala
k babke o dva domy ďalej. Tá mi
hneď pomohla a brata sme spoločne ošetrili. Mama mi namiesto
výčitiek povedala, že som dobrá
dcéra a ešte lepšia sestra.
Veronika, 7.A
Mama ma poslala na nákup.

Stretol som zopár kamarátov a na
nákup som celkom zabudol. Prežili sme spolu pekné popoludnie. Pri
návrate domov som si spomenul
na nákup. Uvedomil som si, čo
som urobil. Vliekol som sa z nohy
na nohu. Zrazu som uvidel v potoku malé zlaté šteniatko. Vzal som
ho na ruky. Triaslo sa od zimy.
Utekal som s ním domov. Mamu
tak prekvapilo moje šteniatko,
že celkom zabudla na nákup. Po
polhodinovom presviedčaní mi
povedala, že si ho môžem nechať.
Urobil som mu búdu a staral sa
oňho. Psík rýchlo rástol a dnes už
má dokonca štyri šteniatka.
Miroslav, 7.A
Bolo to 19. decembra okolo
pol šiestej. Išiel som s mamou do
kostola. Bolo sychravo a veľmi
snežilo. V diaľke sa v snehu čosi
černelo. Ľudia prechádzali okolo
bez záujmu. Podišli sme bližšie a
zistili sme, že je to človek. Pomohli
sme ujovi vstať. Bol celý modrý,
studený a premrznutý. Pomaly
strácal vedomie. Býval blízko, tak
sme ho odviedli domov. Jeho žena
bola prekvapená. Ujo pomaly
pohol perami a my sme začuli
slabučké : „ Ďakujem.“
Omšu sme síce nestihli, ale
dodnes mám dobrý pocit z toho,
že sme niekomu pomohli
Tomáš, 7.A
Stalo sa to na vlakovej stanici.
Kúpili sme si lístky a vyšli na
perón. Zrazu sa za nami rozbehol
susedov pes, ale pri preskakovaní
koľají sa mu zasekla noha medzi
ne. Rýchlo sme mu pribehli na
pomoc. Vlak nám medzitým ušiel.
Museli sme sa vrátiť domov a z
cesty do mesta nebolo v ten deň
nič. Aspoň sme však susedom
zachránili psíka.
Michal, 7.A
Jedného dňa, keď som išiel s
kamarátom zo školy, jeden starý
pán ( mal asi 85 rokov) nás poprosil, či by sme mu nešli kúpiť alpu.
Veľmi ho boleli nohy. Keď sme mu
ju doniesli, tak sa nám poďakoval.
Bol som rád, že som mohol byť užitočný.
Michal, 7.A
Veľmi sa mi páčilo, ako sa
moja stará mama starala o svojho
starého otca. Chodila k nemu na
bicykli každý deň. Keďže veľa vecí
nevládal robiť sám, musela mu v
tom pomáhať ona. Obdivujem ju
za jej trpezlivosť a porozumenie.
Dominika, 7.A

Mám staršiu sestru, ktorej po
mnohých vyšetreniach diagnostikovali vážne ochorenie.. Veľmi
obdivujem môjho ocka. Presne
vie, čo treba robiť a je naozaj odvážny. Mamina tiež. Pomáhame
sestre spoločne.
Mária, 7.A
Oproti nášmu domu býva 85ročná pani a 90- ročný pán. Majú
problémy s chôdzou a so sluchom.
Každý deň ( popri mojich povinnostiach ) im chodím nakupovať.
Pani je vždy veľmi šťastná a chce
mi dať peniaze. Ale ja jej vždy
poviem, nech mi dá radšej jablko
ako peniaze.
Michal, 7.A
Môj spolužiak chodí dvakrát do
týždňa do Žiliny na jazykovú školu. Vtedy máme veľmi ťažké tašky.
Napadlo mi, že mu tašku vezmem
domov a nemusí ju nosiť po meste.
Kamarát mi núka peniaze, ale ja to
nerobím pre peniaze. Robím to pre
kamaráta.
Martin, 7.A
Mám dvoch malých bratov. V
noci sú každú chvíľu hore a mama
sa poriadne nevyspí. Cez deň musí
navariť, upratať. Tak som sa
rozhodol, že jej budem pomáhať.
Umývam riady, poupratujem a
pomáham s bratmi. Už na druhý
týždeň si mohla popoludní pospať,
pretože bolo všetko urobené.
Juraj, 7.A
Moja starká je už veľmi stará.
Minule prišla za mnou a poprosila
ma, či by som jej nepomohla s
pečením. Zašla som do obchodu
a kúpila som potrebné suroviny
na koláč. Práca nám išla od ruky.
Prežila som krásny deň.
Veronika, 7.A
Mám veľmi rada svojho otca.
Podľa mňa má veľké a dobré srdce. Pomáhal môjmu starkému, keď
bol chorý a starý. Mal cukrovku a
s ňou bolo spojených veľa problémov. Ocino ho vozil do nemocnice
a pomáhal mu, ako najlepšie vedel.
Takýto krásny vzťah by som chcela
mať i ja s mojimi rodičmi.
Michaela, 7.A
Bratranec zachránil pred útokom psa troch malých ježkov. O
ježkov sme sa spoločne starali
každý deň. Bohužiaľ, dvaja z nich
nám zomreli, ale ten tretí sa držal
veľmi statočne. Jedného dňa však
nečakane zmizol. Verili sme, že sa
vrátil do lesa. Po roku náš pes štekal do ježka veľkého ako futbalová
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lopta. Som presvedčená, že to bol
ten náš. Potešila som sa. Som si
istá, že v lese našiel svoj skutočný
domov a prišiel sa nám ukázať.
Veronika, 7.B

schodíku sa potkla a celý nákup sa
jej rozsypal. Spolu so spolužiačkou
sme jej pomohli nákup pozbierať a
odniesli sme jej ho na sedadlo.
Alena, 7.B

Raz mala mama úraz. Zlomila
si ruku a vytkla členok. Bola som
šťastná, že to nebolo nič vážnejšie.
Celý mesiac som jej pomáhala, a
tak je to dodnes. Uvedomila som
si, že mama má toho veľa a treba
jej pomáhať. Aj bez príkazu.
Evka, 7.B

Otec odišiel do Bratislavy na
dva týždne do roboty. Za ten čas
som bol ako otec. Staral som sa
o holuby, upratoval dvor a robil
okolo domu.
Jozef, 7.B

Pred pol rokom som išla s rodičmi do Žiliny. Celkom náhodou som
si všimla havarované auto v priekope. Okamžite som to povedala
rodičom a tí hneď začali konať. O
pár minút prišli dve záchranky a
hasiči. Dvoch ľudí zachránili, ale
tretí neprežil. Ak by si bol nehodu
všimol niekto už skôr, mohol žiť aj
on. Neskôr sa nám obaja zachránení prišli osobne poďakovať.
Patrícia, 7.B
Do autobusu predo mnou nastupovala stará pani. Mala ruky plné
tašiek s nákupom. Na poslednom

Boli sme s kamarátom na rybách. Chytil veľkú rybu a bežal za
mnou, aby mi ju ukázal. Pošmykol
sa a spadol tak nešťastne, že si
rozrezal ruku. Bol som na druhom
brehu. Okamžite som skočil do
vody a preplával som na druhý
breh. Kamarát veľmi plakal. Previazal som mu ranu a bežal som
s ním domov. Tam už jeho mama
zariadila všetko potrebné. Chýbalo
len pol centimetra a bol by prišiel o
ruku.
Marián, 7.B
Hasičom trvalo dve hodiny, kým
uhasili veľký požiar. Vo vyvrátených kmeňoch sa však naďalej
držali iskry. Ponúkli sme sa, že im
pomôžeme. Keď sme našli ohnisko

Zima
Zima, zima, zimička
Poprášená je bielym cestička.
Už ju máme, už je tu.
priniesla perinu svetu.
Janko Klocáň 2.B

Vločka
Snehová vločka spadla z nebíčka,
Potešila všetky detské očičká.
Príroda sa na spánok pripravila
a Perinbabka ju bielou perinou
prikryla.
Lucka Matejčíková 2.B

v koreni stromu, zahasili sme ho.
Roderik, 7.B
Bol som kúpiť rožky. Predo
mnou v rade stála jedna pani. Keď
išla platiť, zistila, že jej chýba 50
korún. Chcela nákup vrátiť, ale ja
som jej ponúkol chýbajúce peniaze. Najprv ich nechcela prijať, ale
napokon tak urobila. Peniaze mi
neskôr vrátila a ja som veľmi rád,
že som mohol pomôcť v núdzi.
Tomáš, 7.B
Mamičke som kúpil darček na
narodeniny. Boli to kvety. Oslavovali sme spoločne. Povedal som
jej: „Keď budem veľký, kúpim ti
auto, mamička. Červené. Len pre
teba.“
Mirko, 7.B
S otcom sme skúmali jaskyňu.
Keď sme vyšli na povrch, uprostred
lesa horel strom. Potok bol ďaleko,
ale bol tam sneh. Okamžite sme
začali hasiť snehom , pretože sa
začali chytať aj okolité stromčeky,
ktoré zapálil padajúci strom. Boli
sme šťastní, že sa nám podarilo
požiar uhasiť, inak by zhorel celý
les.
Tomáš, 7.B

Prišla zima zas
Na okne už ruže kvitnú,
noci a dni stále chladnú.
Z mračien krásne hviezdy spadnú,
na zem biele farby sadnú.
Prišla zima, krásny čas
vrátil sa tu medzi nás.
Kolektívna práca 2.B

Tajomstvo
Medvedica skrýšu hľadá,
pokým sniežik nenapadá.
Zostane tam celú zimu.
Zalezie tam pod perinu?
Spí. A ešte tajomstvo,
očakáva potomstvo.
A po zime, aha, deti!
Potom, keď už slnko svieti,
vyvedie si z brlôžka,
dve chlpaté klbôčka.
Deti svoje, medvieďatká,
stará sa o ne, veď je ich
matka.
Anička Synáková 3.A

Zima
Zasnežená hora šumí,
na sosnách severák zvoní.
Perinbaba prášok rozhadzuje,
krajinu do biela ocifruje.
Zubaté slniečko svieti,
na sniežiku šantia deti.
Mráz im zafarbí líčka,
začína guľovačka.
Snehuliaci krehnú na ulici,
smiech sa ozýva na stanici.
Obloha tichá – zamyslená
sa na výskajúce deti díva.
Zuzana Peknušová 5. B
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Vianoce ù Vianoce * Viano
sa pripojil detský zbor a ľud. Táto novátorská
produkcia neznámej koledy vyvolala u miestneho
konzervatívneho publika takmer škandál, ale veriaci odchádzali domov hlboko nadšení - netušiac,
že ich nová vianočná pieseň Stille Nacht, heilige
Nacht sa začne rýchlo šíriť a stane svetoznámou
a obľúbenou. Práve pokazený organ dopomohol
k tomu, že sa pieseň začala rýchlo šíriť aj do
ďalších miest a končín sveta.

P

ieseň Tichá noc, svätá noc - čaro Vianoc
má už takmer dve storočia

História piesne Tichá noc, svätá noc... začala
svoju púť v Rakúsku na Vianoce v roku 1818 a
bola preložená do už viac ako 73 jazykov sveta.
Keď rakúske mestečko Oberndorf žilo naplno prípravami na vianočné sviatky v decembri.
1818, miestny učiteľ a organista oberndorfského
kostola sv. Mikuláša Franz Gruber sa rozhodol
skontrolovať organ. A... stalo sa... V organe to
zlovestne zaškrípalo, zahrkotalo a hotovo! Hľadaním chyby zistil, že vinníkom tejto prekérnej
situácie nie je nikto iný, ako celá kostolná kolónia
myší, ktorá si urobila slávnostnú predvianočnú
večeru z mechov organu
Čo sa dialo v mozgu učiteľa nevedno. No výsledkom bola prosba o pomoc práve známeho milovníka hudby kaplána Mohra. Tento zložil báseň,
teda text piesne, ktorý začínal: „Stille Nacht,
heilige Nacht...“ a s radosťou ju priniesol už
ako vianočný darček svojmu učiteľovi Franzovi
Xaverovi Gruberovi. Gruber, hlboko dojatý jej
nádherným posolstvom pokoja a lásky, si sadol
a za necelú hodinku skomponoval na slová básne
kaplána Jozefa Mohra nesmrteľnú melódiu...

Totiž organársky majster z Zillertalu, ktorého zavolali, aby opravil pokazený organ, tu počul
spievať novú pieseň, naučil sa ju a priniesol ju
do svojej dedinky. V dedine bol obuvník, ktorý
mal hudobný sluch. Pieseň sa rýchlo naučil a potom, keď predával po trhoch svoje obuvnícke
výrobky, aby prilákal zákazníkov, začal najprv
spievať spomenutú pieseň. Keď sa ľudia zhromaždili okolo neho, potom začal ponúkať a predávať svoj tovar. Tento spôsob si osvojili aj iní
predavači, a tak pieseň prenikala ďalej a ďalej.
O nejaký čas si prerazila cestu aj za hranice
rodného Rakúska. V tlači sa objavila vianočná
pieseň až v roku 1840. V tomto roku ju „dali do
obehu“ v Drážďanoch, o ďalších tridsať rokov
v Amerike. Angličania ju importovali do svojej
indickej kolónie. ..A onedlho jej prisúdili titul
„najkrajšia pieseň sveta“ a plným právom, veď
je neprekonateľnou nositeľkou tajomnej hĺbky
a sily zrodu...
Autori svetoznámej piesne Tichá noc nedostali nikdy žiadnu odmenu a Jozef Mohr dokonca zomrel v takej chudobe, že ho pochovali na
obecné trovy. Jedinou a nesmrteľnou odmenou
sa stal pre oboch autorov úspech pesničky ľudia ju spievali v kostole pri jasličkách a pri
stromčeku.

Obaja autori sa vo svätú noc roku 1818 vydali
na cestu z Arnsdorfu (kde bol Gruber učiteľom)
do Oberndorfu v salburgskom okrese, kde v
kostole svätého Michala mal kaplán Josef Mohr
slúžiť polnočnú svätú omšu.
Keďže organ vypovedal svoju službu, učiteľ
vzal so sebou gitaru. Po svätej omši spieval Gruber bas, tenor Mohr a na konci každej slohy

Aďka Košutová 5r.
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oce ù Vianoce * Vianoce ù
Vitajte Vianoce

Najkrajšie sviatky sú naisto Vianoce - keď stromček
zasvieti a všetko sa ligoce.
A zas sme o rok starší...
Veľmi sa tešíme spoločne s deťmi na sviatky - škôlka
je plná spevu, radosti...
Pozývame všetkých - mamy, tety, otcov na vianočné
besiedky, stretnutie s dedkom Mikulášom, kde Vás
naozaj radi privítame.

Nech po lete príde jeseň
a po zime jar.
Nech je ľuďom dobrá pieseň
najvzácnejší dar.
Nech sú ľudia ľuďom blízki
a zem v rozkvete.
Nech sa človek od kolísky
teší na svete.
Šťastný Nový rok všetkým čitateľom Varínčana v mene
kolektívu MŠ želá
Júlia Gáborová

Martinka Androvičová 6r.

Ako to chodí každý rok
Už nám zima klope na dvere,
Tešíme sa na snehové záveje.
Snehobiela perina prírodu prikryje
nás teplá piecka zohreje.
Vianočný deň sa blíži
a ľudia sú k sebe milší.
Naň sa tešia detičky,
ako mačička na myšičky.

Sofinka Stráska 5r.

Vianočná vločka
Otvorila svoje očká
malá usmievavá vločka.
Rozhodla sa hneď,
vyberie sa na výlet.

Mamička už pečie perníčky,
deťom svietia očičká.
Ocko chystá rolničky
a spieva vianočné pesničky.
Štedrý večer je zo všetkých najkrajší
stretnú sa všetci naši najdrahší.
Lucka Matejčíková 2.B

A čuduj sa svete!
Čo videla ? Asi viete.
Rozžiarené očká deti,
kapra v rybárskej sieti.

Čo hľadal anjel

Stromček, hviezdy, zvončeky,
lamely, sviečky a darčeky.
A na stole dobroty,
pokoj a ľudí bez zhonu a roboty.

Zletel anjel k Betlehemu,
nakukol do každého domu.
Nenašiel tam čo chcel nájsť,
išiel tam, kde ovečky sa mali pásť.

Usmiala sa vločka malá,
Na celý svet zaspievala :
Cingi –lingi, cingi, cin
narodil sa Boží syn.

V maštaľke našiel dieťa v plienočkách,
uložené na sene v jasličkách.
Glória zaspieval a na zvonček zazvonil,
O polnoci Ježiško sa narodil!

Kolektívna práca 2. B

Kolektívna práca 2.B
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Boli ste v divadle?
V nedeľu 4. novembra 2007 sa kinosála
vo Varíne zmenila na divadelnú sálu.
Videli sme známu tragikomédiu Petra
Zvona TANEC NAD PLAČOM. Nacvičili
ju študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi
v Žiline. Hra bola posolstvom lásky, súcitu
a porozumenia. Donútila diváka zamyslieť
sa nad tým, čo je v živote podstatné a dôležité.

A ako sa predstavenie páčilo? Plno obsadené miesta v kinosále a na záver veľký
dlhotrvajúci potlesk boli znakom príjemne
prežitého nedeľného popoludnia.
Vyspelé varínske publikum sa už teší
na ďalšie predstavenie žilinských gymnazistov. V súčasnej dobe pripravujú
Moliérovu komédiu LAKOMEC. Nech sa
im aj naďalej darí.
M.S.

Netrpia ľudia, netrpia pre nič, len pre ľudí,
človek len pre vlastné šťastie človeka nevidí.
Boh všetkým ľuďom dal oči a každý srdce má,
pre svetlo nevidia ľudia, pre lásku neľúbia.
Boh všetkým ľuďom dal dušu, čo nesmrteľná je,
pre život odvrhli život, diabol im kraľuje.
Dal Pán Boh svedomie ľuďom, by zla sa nechcelo,
ach, v potokoch sĺz a krvi svedomie zomrelo.
Ach, páni, páni, ach, páni, prebuďte svedomie,
keď vy môžete byť ľuďmi, prečo by ja som nie ?
Ach, páni, páni, ach, páni, srdcia si vezmite,
do rán Ukrižovaného viac klincov nebite.

Kynologická výstava pod záštitou
CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Dňa 20.10. 2007 sa v Mošovciach pri Martine
uskutočnila ŠPECIÁLNA VÝSTAVA PSOV SEVERSKÝCH PLEMIEN. Kynologický krúžok z
CVČ vo Varíne sa prvýkrát zúčastnil na takejto
akcii. Účastníci nášho krúžku sa tešili z účasti na
výstave, lebo si chceli odskúšať svoje schopnosti a znalosti. Náš kynologický krúžok sa venuje
zväčša severským psom, z čoho pramenila aj
chuť členov súťažiť s nimi.
Ráno v sobotu za nepriazne počasia nastupujú
členovia kynologického krúžku do minibusu a
odchádzajú na výstavu. Po hodinke cesty
vystupujú v autocampingu v Mošovciach. ZO
sneženia sa radovali asi len psíkovia (“Severania
hovoria, že neexistuje studené počasie, ale slabo
oblečení ľudia.”). Pomaly začína vystavovanie,
a tým stúpa i nervozita a tréma, veď naši mladí
kynológovia vystavujú prvýkrát. Výstava naberá

na tempe. Najprv jeden člen ide na výstavu, potom druhý. Najprv mladšia sučka ALJAŠSKÉHO
MALAMUTA, potom staršia. Jedna vyhráva a
za ňou aj druhá. Členovia sú nadšení z úspechu
svojich štvornohých priateľov. Teraz konečne
na vlastné oči videli výsledok svojej práce s
výcvikom a prípravou. Ďalej nasledovala súťaž
o najlepšieho mladého vystavovateľa. V kruhu
sa zhŕklo niekol’ko detí. Okrem našich kynológov tam boli aj deti z Maďarska, Česka, Poľska
a Švajčiarska, rozhodca bol z Čiech. Výsledok
bol úžasný:
MARTIN ANDROVIČ (člen CVČ) 1. miesto a
MIROSLAV JANÍČEK (člen CVČ) 3. miesto.
Bolo to úžasné, všetci sme boli nadšení, len
počasie bolo stále proti nám. Ešte sme si pozreli
začiatok pretekov psích záprahov a potom sme
sa všetci zohriali pri šáIke teplého čaju. Rozlúčka
bola rýchla, členovia kynologického krúžku sa
pozdravili so psíkmi, nasadli do minibusu a hor
sa domov s plánmi na ďalšiu výstavu.

A na záver už len poďakovanie našich členov
všetkým tým, ktorí nám pomohli uskutočniť
prvý kro\ na výstavisku, a to pánu lektorovi
kynologického krúžku Robovi Androvičovi,
pani riaditel’ke CVČ Mgr. Mariane Bohačiakovej
a zriaďovateľovi CVČ Obci Varín aspoň krátkou
básničkou od milovníkov psov:

Členovia nášho kynologického krúžku sa
radi starajú a cvičia psíkov, keď to má nejaký
význam. Príďte sa na nich aj pozrieť a podporiť
ich, pretože nie je ľahké vystavovať psíka vo
výstavnom kruhu plnom cudzích ľudí, ktorým
ani nerozumieš.

Aj keby si dokonával a nesmútil z ľudí nik,

Tvoj pes
Aj keď ťa nik neosloví a svet ťa už nemá rád,
môžeš veriť svojmu psovi, že je verný kamarát.
S radosťou hneď k tebe letí, o nohy sa obtiera
a ešte aj olíže ti ruku, čo ho doviedla.
Ani zloba neláskavá jeho lásku nemrazí
každý deň ti o nej dáva stále nové dôkazy.
Nadovšetko si ťa cení, naveky si jeho pán.
Aj keď mlčíš v osamení, nikdy nie si celkom sám.
iste by ťa oplakával tvoj oddaný priateľ psík.
Prečo teda slzy skrývať, keď nám navždy odchádza
bytosť vďačná, trpezlivá, ktorá nikdy nezrádza.

Varínčan
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Varínski záchranári
zorganizovali
celoslovenskú odbornú
konferenciu
/Bratislava – Varín/ Občianske združenie dobrovoľných záchranárov RESCUE TEAM SLOVAKIA (RTS), sídliace vo Varíne,
zorganizovalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave
I. celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
Národná prevencia detskej úrazovosti.
Hlavným cieľom konferencie bolo podľa slov riaditeľa RTS Samuela
Hruškovica iniciovať v rámci pripravovaného Národného plánu
starostlivosti o deti a dorast vznik Národného centra prevencie
detskej úrazovosti, ktoré by malo komplexne zastrešovať túto
problematiku.
Zodpovednosť za detskú úrazovosť nesie podľa Hruškovica
celá spoločnosť, a to najmä v každodenných situáciách. Príkladom sú úrazy detí v domácnostiach, či na cestách a uliciach.
„Štát musí v tejto oblasti vytvoriť líniu, do ktorej sa musí
aktívne zapojiť celá spoločnosť,“ skonštatoval Hruškovic.
Podľa poslanca Európskeho parlamentu Miroslava Mikolášika by
si Slovensko mohlo vziať príklad z krajín, ako je Veľká Británia,
Dánsko či Švédsko, ktoré majú podstatne nižšiu úrazovosť aj vďaka
investíciám, ktoré do oblasti prevencie vkladajú.
Na I. celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Národná prevencia detskej úrazovosti sa zúčastnilo 85 hostí. O
prevencii detskej úrazovosti a možnostiach jej komplexného zastrešenia a riešenia diskutovali odborníci z príslušných ministerstiev,
poslanci Európskeho parlamentu, odborníci zo záchranárskych
zložiek, zborov, ale aj zdravotníckych zariadení, predstavitelia
odborných a špecializovaných organizácií, vzdelávacích inštitúcií,
zástupcovia samospráv, slovenských pobočiek celosvetových organizácií a mimovládnych organizácií. Pozvanie prijali aj odborníci,
ktorí realizujú v Českej republike národné i komunálne projekty v
oblasti prevencie detskej úrazovosti.
Člen Európskej komisie zodpovedný za za vzdelávanie, odbornú
prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ vo svojom prejave ocenil, že
sa takéto podujatie podarilo zorganizovať. Zároveň zdôraznil, že
úsilie členov RTS a ostatných zanietených záchranárov a preventistov má jeho podporu, čoho dôkazom je jeho osobná záštita nad
konferenciou a osobná účasť na nej.
O tom, že je naozaj najvyšší čas v našej krajine vytvoriť komplexný a funkčný preventívny systém,
svedčia štatistiky. Slovensko je v úmrtnosti detí a mladistvých spôsobenej úrazmi v rámci Európskej
únie na predposlednom mieste. V krajine ročne zomrie v dôsledku úrazov približne dvesto detí a
mladých ľudí do 19 rokov. Ďalších dvetisíc má trvalé následky, okolo dvadsaťtisíc detí a mladistvých
je každý rok v dôsledku úrazov hospitalizovaných. Celkový počet úrazov detí a mladistvých v našej
krajine je ročne približne dvestotisíc.
Fotografie, zhora:
1. - Konferencia sa konala v reprezentačných priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave
2. - Poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik (vľavo) odpovedá na otázky novinárov, vpravo pozorne počúva
riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Ladislav Laho
3. - Riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková a Riaditeľ RTS Samuel
Hruškovic pri preberaní ocenenia Spoločnosti Ferdinanda Martinenga „Krištáľové srdce v drotárskych rukách“
4. - Člen Európskej komisie zodpovedný za za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ vysoko ocenil
iniciatívy prezentované na konferencii
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Naši rodáci
Jozef Tretina
15. novembra 1927 sa ako druhé dieťa v rodine Alexandra Tretinu
narodil syn Jozef. Otec bol roľník, ktorý sa od jari do jesene venoval
svojím roličkám a v zime pracoval ako šuster, matkou bola Antónia,
rod. Piovarčiová. Otec zomrel pomerne mladý, dožil sa 49 rokov,
matka zomrela ako 83 ročná. Okrem nášho jubilanta boli v Tretinovej rodine ešte Mária, ako najstaršia, a po Jožovi sa narodili Edo,
Gabriela a naostatok Anna.
Ako si sa prebíjal životom, ktorý isto nebol v tom čase ľahký ?
Ľudovú školu, meštiansku a kurz som vychodil vo Varíne.
Potom som nastúpil do štvorročnej Baťovej školy práce vo Svite
a po jej skončení som bol vyradený ako absolvent. Vo Svite som
začal aj pracovať a bol som tu zamestnaný do roku 1953. Potom
som prešiel do OU ŠPZ v Prakovciach, kde som zastával funkciu
vedúceho účtovníka. Tu som absolvoval aj večernú ekonomickú
školu, pretože Baťova škola bola v bývalom režime nežiadúca. V
roku 1960 som prestúpil do Pozemných stavieb p.r. Poprad, kde
som pracoval ako vedúci oddelenia starostlivosti o pracujúcich. Tu
som pôsobil do roku 1965.
Medzičasom si sa však oženil a založil si rodinu.
Áno, to máš pravdu. Počas pobytu vo Svite som sa zoznámil s
Máriou Grichovou, ktorá tam tiež pracovala a v roku 1952 sme sa
zosobášili. Narodili sa nám štyri deti. Najstarší je Jožo, ktorý sa
oženil s Alenou Krajňákovou a majú dve dcéry Alenu a Renátu,
potom prišla na svet Vieroslava, ktorá sa vydala za Jána Chladnúcha, im sa narodili traja synovia Peter, Michal a Martin. Tretia v
poradí bola Vlasta. Vydatá je za Františkom Solárom a spolu majú
syna Ľubomíra a dcéru Barboru. Posledná dcéra Mária je vydatá
za Jána Mládeneka a majú dve dcérky Luciu a Silviu. Všetky moje
deti boli prihlásené na štúdium na vysokú školu, ale podarilo sa to
iba najmladšej Márii, ktorá má VŠ stavebnú. Bolo to asi preto, že
som nebol straníkom.
Čo ťa po toľkých rokoch strávených na východe priviedlo do
Varína ?
Sestry sa povydávali, brat Edo odišiel pracovať na Oravu a o
starú matku sa nemal kto postarať. Musel som sa obetovať ja. Tiež
sa mi naskytla pracovná príležitosť. Julo Bugáň bol v tom čase
riaditeľom komunálnych služieb a mne ponúkol miesto ekonóma
a zástupcu riaditeľa. Ja som ponuku prijal a nastúpil som pracovať
do Oblastných komunálnych služieb vo Varíne.
V prvom roku sme mali ekonomickú stratu - 45,000 Kčs, no postupne sa nám práca začala dariť a vybudovali sme prevádzky od
Strečna až po Terchovú. Vybudoval sa dom služieb vo Varíne a v
Terchovej, vytvorili sa prevádzky: holičstvo, kaderníctvo, kominárstvo, stolárstvo, pohrebníctvo, kováčstvo, kamenárstvo, zámočníctvo, stavebná výroba HSV, montáž obecných rozhlasov a verejného
osvetlenia, doprava a taxislužba, maliari a natierači. Po roku 1970
sa postavili v Terchovej garáže a vo Varíne chemická čistiareň a

práčovňa a vznikla aj tiež vznikla aj prevádzka fotoslužby.
Podnik prosperoval. Dosahovali sme ročné zisky okolo 1 milióna
korún. Prišlo však k zrušeniu Oblastných komunálnych .služieb vo
Varíne aj v Rajci a všetko bolo sústredené do Okresného podniku
služieb v Žiline. Sem prešli aj pracovníci, a tak som tam pracoval
ako vedúci oddelenia rozborov a štatistiky až do odchodu do
dôchodku.
V roku 1971 telovýchova vo Varíne živorila. Žila zo zábav a
členských príspevkov. Ja som vtedy robil tajomníka TJ a spolu s
Tiborom Blahušiakom sme navštívili pána riaditeľa Jula Bugáňa
s požiadavkou o patronát. Spomínaš si na tie časy?
Pravdaže si spomínam a veľmi dobre. Na výročnej schôdzi bol
zvolený nový výbor, ktorého predsedom sa stal Julo Bugáň, podpredsedami boli Tibor Blahušiak a Vlado Williger, tajomníkom ty,
hospodárom som bol ja a pokladníkom Jano Trgiňa. Členmi výboru boli ešte Marián Trizuljak, Fero Sporina, Emil Piovarči a Mária
Švecová.
Keď sme prevzali patronát nad TJ, jej majetok predstavoval
sumu 360.000 Kčs. Bolo to ihrisko s oplotením, dve kabíny pre
mužstvá, malá kabínka pre rozhodcov a sklad gazdu. Od roku
1971 do roku 1981 sa postupne vybudovala budova v hodnote
983.000 Kčs, krytá tribúna za 480.000, príjazdová cesta k budove
za 170.000 Kčs, oplotenie celého areálu za 260.000 Kčs, murovaná
pokladňa za 28.000.- Kčs, garáž pre autobus za 134.500 Kčs, kúpil
sa autobus za 404.000 Kčs, postavila sa chata Fatranka za .1.998.000
Kčs, lyžiareň a prístrešky za 57.000Kčs, postavili sa lyžiarske vleky
za 1.200.000 Kčs..
Majetok TJ vtedy predstavoval sumu 4.926.000 Kčs - ako základné prostriedky. DKP podľa oddielov bolo nasledovné : zariadenie
chaty 608.000 Kčs, futbalový oddiel 120.000.- Kčs + výstroj 128.000
Kčs, turistika 69.000 Kčs, lyžiari 48.000 Kčs, ZRTV 15.000 Kčs.
Musím podotknúť, že všetci funkcionári pracovali ako dobrovoľní pracovníci bez nároku na mzdu, a tiež sa zapájali do brigád pri
výstavbe športového areálu, chaty a vlekov pod Jedľovinou. Chcel
by som vyzdvihnúť najmä prácu Ing. Imra Gregu, ktorý mal na
starosti výstavbu športového areálu a postaral sa aj o vybavovanie
projektových dokumentácií a stavebných povolení. Taktiež aj tvojím
pričinením sa postavila a dobudovala chata, s ktorou vtedajší MNV
nechcel mať nič spoločné. Na dostavbu a zariadenie si musel na
ÚV ČSZTV zháňať peniaze ty. Keď sa chata dobudovala a v r. 1981
bola skolaudovaná, potom som bol ja odmeňovaný ako účtovník.
Dostával som mesačnú odmenu 800 Kčs brutto.
Finančné prostriedky na činnosť boli získavané z členských
príspevkov. TJ mala v tom čase vyše 400 členov. Ďalej sa financie
získavali z brigád ,horolezci vykonávali výškové práce, zberom
kovového šrotu vo Vápenke. Na túto činnosť mala TJ povolenie od
odboru MH ONV v Žiline. MNV nám poskytol finančnú výpomoc
dvakrát: a to v roku 1975 2.000 Kčs na činnosť a v roku 1976 6.000
Kčs na činnosť a 36.000 Kčs na údržbu.
Musím podotknúť, že sme opravili bitúnok, ktorý sme prerobili
na garáž, dali sme opraviť strechu, osadili nové dvere, v domnienke,
že budova patrí nám. MNV ju však predal súkromným podnikateľom bez úhrady za rekonštrukciu , ktorú vykonala TJ.

Varínčan

Ako vzorný pracovník si získal viacero štátnych aj telovýchovných vyznamenaní.
Máš pravdu. Pri príležitosti mojich päťdesiatín som dostal
Čestné uznanie ako najlepší pracovník v MH od Okresného úradu
v Žiline. Toto vyznamenanie dostala aj moja manželka. Ďalej som
pri príležitosti 60-tych narodenín dostal Čestné uznanie a Ďakovný
list od ONV odboru MH za príkladnú a svedomitú prácu na úseku
rozvoja služieb.
Za prácu v TJ som dostal diplom za aktívny podiel na organizovaní čs. spartakiády, Verejné uznanie za príkladnú iniciatívu a
pomoc pri organizovaní 24. zrazu turistov, OV ČSZTV mi udelil
diplom Za zásluhy o rozvoj turistiky. Wojvodská organizácia PTTK
Tarnow mi udelila diplom pri príležitosti výročia družby medzi
Tarnowom a Žilinou.
V r.1989 pri príležitosti 90.výročia založenia organizovanej telovýchovy som obdržal Pamätný list od TJ Fatran Varín
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No i napriek tomu som rád, že naša práca nevyšla nazmar, že tu po
nás niečo zostane, že sme pre túto obec aj niečo vybudovali.
Boli má však, keď idem okolo ihriska a vidím ako to tam chátra,
akoby to nemalo gazdu. Vonkajšie oplotenie sa pomaly rozpadá,
tribúna hnije, strecha na nej nebola natretá 20 rokov a veľká zasadačka je tiež v žalostnom stave. Chcem osloviť mladých športovcov,
ale aj priaznivcov športu, aby sa zgrupovali, zjednotili a zachránili
tento majetok aj pre nasledujúce generácie. Aby pomohli Obci ho
zveľaďovať a udržiavať na patričnej úrovni.

1

1) Portrét
2) S jubilujúcimi „zlatými“
manželmi Freudenfeldovcami

Čo by si chcel na záver odkázať Varínčanom a športovcom ?

3) Preberanie ocenenia
s riaditeľom J. Bugáňom

Od roku 1988 som už na zaslúženom odpočinku, teda na dôchodku. Manželka mi zomrela v roku 2005 a zostal som sám. Bývam však
spoločne s dcérou Majkou a jej rodinou. Celý čas som sa venoval
športu a z toho dôvodu som mnohokrát zanedbával svoju rodinu.

2

4

Fotografie:

4) Jubilant s rodinou

3
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Varínčan

Pamäti
Na čučoriedky IV
Paragraf číslo trinásť a 1/2 čo visel ako domový poriadok v chatke pri
dverách, ostal ako politicky nezávadný a zachoval sa dodnes. Plný hlbokých dojmov na chvíle prežité v tomto prostredí, pokračovali sme v ceste
za našim cieľom.
V sedle na Javorine, nám z koliby krasňanského salaša vyšiel naproti bača
Adam. Po krátkom referovaní čo je nového dole, položili sme mu otázku,
ako sa mu vodí. Bača začal:
„Noci sú studené... Paša sa tratí... Ovce slabo doja... Dnes som poslal Šimka so
statkom za lepšou pašou až za Randovu záhradku. Už je krátky deň, po tme sa zle
dojí.. Ešteže máme súceho honelníka, malého Štefana. Ten zaháňa ovce z košiara
do strungy.”
Začuli sme z diaľky zvonce. „Už idú ovečky”, povedali sme.
„To nie sú naše zvonce, to sú chatárove kozy”, opravil nás bača.
Spustili sme sa briežkom k chate. Áno, tu sa obšíval okolo svojho potomstva
cap Kálman. V chate nás privítal gazda. Na nocľah nám ponúkol viacposteľovú izbu. Chata už mimo sezóny, takmer prázdna. Ubytovali sme sa,
dokiaľ bolo aké-také svetlo. Agregát na výrobu elektriny, mimo sezóny
chatár nepúšťal. Na izbe sme sa zoznámili so starším pánom, hovoriac im
po česky. Býval tu už druhý týždeň. Dopĺňal zbierku machov a lišajníkov
pre múzeum v Ústi nad Labe. Prečo práve v Malej Fatre, prečo lišajníky a
machy? Toto sa stalo témou pre naše rozprávanie na celú noc.
„Toto miesto dobre poznám. Vedel som, že hľadaný materiál do našej zbierky tu
nájdem. Po prvej svetovej vojne som pôsobil v Nezbudskej Lúčke ako mladý učiteľ.
Malá Fatra sa mi vryla do pamäti na celý život.”
Počúvali sme s otvorenou hubou. Spomínal na to, ako sa začal budovať v
Strečne tunel pre druhú koľaj košicko-bohumínskej železničnej trate, ako
hrával šach s ruským emigrantom inžinierom Molodojženkom. Veľmi živo
spomínal aj na Varín. Na pána dekana Adamíka, doktora Beňovského, banauzera - traťmajstra Del Fábra. Dosť presne popísal interiér varínskeho
kostola. Spomenul aj vtedajšiu spoločenskú atmosféru. V tom čase sa vo
Varíne hovorilo veľa po maďarsky. Dokonca firemné tabule živnostníkov
zneli napríklad „cípemešter”. Ťažko sa budilo národné povedomie u ľudí,
ktorí považovali cudziu reč za módny prejav. Náš spolubývajúci podrobne
a znalecky popísal situáciu v školstve, i vtedajšie sociálne pomery. Kládol
nám otázky o prechode frontu, o bojoch a správaní sa zúčastnených armád,
pretože v jeho rodisku v západných Čechách boli oslobodení spojeneckými
vojskami. Bol informovaný o koristníckych požiadavkách Červenej armády /davaj časy i mašinku davaj, davaj vodku popiť i devušku poľubiť/.
Potvrdili sme mu pravdivosť tejto okrídlenej vety a dodali sme niektoré
podrobnosti vyčíňania ožratých červenoarmejcov. V jednom prípade sa
vyčíňanie tohto druhu skončilo dokonca smrťou postihnutej.
V našej debate sme sa dostali aj k hodnoteniu povojnovej politiky. Vo
voľbách v roku 1946 zvíťazila na Slovensku DSS. Z volebnej miestnosti vo
Varíne, vyniesli na pleciach ako víťaza pána Ferdinanda Androviča, ktorý
sa následne stal predsedom ONV v Žiline. Po februári 1948, zaznel výstrel
z Aurory aj nad Československou republikou. Aj vo Varíne bolo boľševické
vyčíňanie kruté. Socializácia, ateizácia, boľševizácia - tieto neduhy prepadli
celý spoločenský život. Napriek tomu, že sme si strážili pána farára, bol
zaistený, falošne obvinený a na dlhé roky väznený. Nezmyselná propaganda, udavačstvo, znevažovali a odstraňovali vplyvných ľudí. Obeťou
sa stal aj obetavý učiteľ a organizátor spoločenského života vo Varíne pán
Ján Pavčík. Po fašistickom predpeklí nastalo boľševické peklo.
Toto boli témy rozhovoru s našim vzácnym spolunocľažníkom, témy za
ktoré režim udeľoval odmenu „Zlatá mreža”, teda basu nad 10 rokov. Stačilo, aby na vás prstom ukázal „uvedomelý” človek a ste odmenený. Takáto
odmena stihla aj tunajšieho pána chatára Gejzu Burčíka a niekoľko občanov
Varína. Bežná prax ŠTB - provokatér predstierajúci, že je režimom prenasledovaný, zneužil vašu dôverčivosť a tak vás dostali tam, kde chceli.

Pôvodnú chatu na Plešeli postavili v roku 1940, na náklady Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Žiline. Na zahájenie prevádzky bola odslúžená
svätá omša, dôstojným pánom Štefanom Tisom, bratom prezidenta dr. Jozefa Tisu. Cez povstanie v roku 1944, Nemci chatu spálili do tla. Pán Burčík s
veľkým úsilím chatu znova postavil a dal do prevádzky pod menom Chata
pod Suchým. Dôstojný pán, administrátor farského úradu Albert Hedera,
veľká osobnosť, vynikajúci kazateľ a zásadový kňaz, zrenovoval schátralý
varínsky kostol. Obnovené boli vonkajšie i vnútorné omietky, zväčšil chór,
položil podlahy a dal vymaľovať interiér kostola akademickému maliarovi
Klimčákovi. Majster Klimčák, dnes uznávaný ikonografik, známy i v Ríme žiaľbohu vo Varíne sa jeho dielo nezachovalo ako celok. Podstatnú finančnú
čiastku na renováciu kostola venoval varínsky „Zachej”, vdovec po obeti
tu spomenutého násilia.
Toto všetko sme počas noci predebatovali s našim spolunocľažníkom
- botanikom špecializovaným na prvé formy rastlinného života. Zásadne
popieral ateistický svetonázor a jeho argumenty prezrádzali hlboké náboženské presvedčenie.
Ráno, po prvých krokoch z chaty, ukázal som smer rukou hore k Suchému
a hovorím Jožkovi: „Hľaď z čoho žiješ! Veď sme sa vybrali na čučoriedky.”

Tánička Pažická 6r.

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 8.decembra

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
D. Steelová
J. Lindseyová
T. Keleová-Vasilková T.B. Bradfordová
Ed.McBain
M. Farielová
M. Ďzranová
-

Sestry
Škandalózne manželstvo
Dúhový most
Dynastia
Pomsta
Chuť lesných jahôd
Nikdy nie je neskoro

o 15.30 hod sa na Námestí sv. Floriána uskutoční

Stretnutie s Mikulášom
a rozsvietenie vianočného stromčeka.
Predpoludním o 11.00, popoludní o 13.30 a po skončení programu na námestí o 16.30 sa v kine Kriváň bude premietať filmová
rozprávka

Shrek Tretí.

Streda 12.decembra
Autobusový zájazd do Jablonky

cena: 170 Sk

prihlášky: MKS do 30.11.2007

Sobota 15.decembra
Tanečná pre stredoškolákov a dospelých

Nové knihy pre deti
T. Brezina
K. McCombietová
T. Brezina

- Sestre fakt šibe
- Dosť dodrý chaos
- Noc chodiacich múmií

Záujemcovia o moderné, ľudové, spoločenské,latinsko-americké,
country, orientálne tance z radov stredoškolákov a dospelých sa
môžu prihlásiť v Miestnom kultúrnom stredisku. Pri dostatočnom
počte záujemcov o jednotlivé druhy tancov bude od 15.12.2007
otvorený požadovaný kurz.
Kurzovné: 100 Sk/vyučovacia dvojhodina.

Štvrtok 24. januára
Fašiangový program pre dôchodcov

pripravujeme v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska spoločenské posedenie pre seniorov, spojené s kultúrnym programom.
Srdečne naň všetkých pozývame.

Sobota 26. januára
Detský diskokarneval

Dovolenka v knižnici
17. 12. - 31. 12.
Bioptron pre zdravie

- Hojenie rán a obnova tkanív
- Zmierňovanie bolesti

V kinosále sa uskutoční diskokarneval, určený malým škôlkárom
a školákom.

Piatok 1. februára
12. varínsky ples

V priestoroch Miestneho kultúrneho strediska sa uskutoční
12.varínsky ples.V programe účinkujú mažoretky, tanečný súbor
Exthad. Hrá hudobná skupina Bonita z Považskej Bystrice.
vstupné: 500 Sk. V cene vstupenky: prípitok, 2x večera, 0,7 l víno,
káva, zákusok, minerálka.
Objednávky vstupeniek v MKS.

J. Bottu 475
013 03 Varín
0904 198 912
0915 839 787
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u KUPÓN Č. 12u KUPÓN Č. 12 u KUPÓN Č. 12 u KUPÓN Č. 12 u

Tajnička z čísla 10/2007 znela:
„Nemohol, v stredu si zlomíte nohu.“
100,- Sk vyhráva pani Hermína Nováková, Lysica 197
Pomôcky:
Abano, los,
Aston, alen,
Palamas

Zrak

Ženské meno
Vrch na Kréte

Krídlo (odb.)

Stará čínska
flauta

Obeť

Francúzsky
člen
Jap. objemová
miera

Omotal

Potom
Fínska drĺžková
miera

Mimochodom
(kniž.)

Lyžiarsky vosk

Taliansky
súhlas

Španielsky
časopis

Brala ohľad

4. časť tajničky
Drobná krovitá
rastlina

Starogrécka
obeť

Dali za peniaze
Paládium (zn.)

Mohla

Pritakanie

Výtvory

Snívala (kniž.)
Múdry orientálny rabín

Nerv. povrazec
uložený v chrbtici

Starogermáni

Hutnícky
výrobok
Mrkanie,
súmrak

Všetko zjem
Predná časť

Reaktívna
strela

Dala do ruky
Plietla
Kvetné lôžko
Časť vojenského oddielu

Dychový
basový nástroj

Ukryté
bohatstvo
Vydával
rozkazy

Anglický fyzik
Alka (zool.)
Starorímsky
boh vojny

Planétka
Číslovka

Žrde na
vozoch

Predložka

Ostrov v
Kykladách
Egyptský boh
poznania

Grécky básnik

Označ. lietadiel
Indie

Vysoké napätie

MPZ áut Litvy
Lotyšský
spoločenský
tanec

Vytvoril

Vidina

Obchodná
akadémia

Nezištne

Skratka pre
kus

Egyptský pán
neba

1. časť tajničky

Namáhavá
robota

Úder v boxe

♣

Slávny taliansky lekár
Manilské
konope

Párový gén,
alelomorfa

Otĺkli

3. časť tajničky

♣

Očakávalo

Podmienková
spojka

Pláta (hovor.)

„Dedko, čo ste to kúpili?“
„Dva rožky, jedno vajce a mlieko.“
(záver je v tajničke krížovky)
Nesplnená
úloha

Orientálny
Otcova sestra Judejský král Skratka valuty rozprávkový
hrdina

Okresala

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Popíjaj

2. časť
tajničky

Chránená
rastlina

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. januára 2008
na adresu redakcie.

Autor:
Sumerský boh
Jozef Blaho
nebies

Kričali

Doskový
strunový
nástroj

Jedovatá
huba

- 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
december 2007
Cena 10,- Sk

