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Leto
Leto – nádherný je to čas,
prázdniny prichádzajú zas.
Veľa chceme oddychovať,
hrám a zábavám sa venovať.
Slnko lúčmi teplými hladí nás,
letný vánok rozcuchá hebký vlas.
Škovránok nôti peknú pesničku,
tá všetkých zohreje pri srdiečku.
Lúky plné sú voňavých kvetov,
nad nimi belasá plachta oblakov.
Leto – nádherný je to čas,
prázdniny privítajme zas.
Juraj Tichý, VI. A

10,- Sk

Ilustrácia : Nora Halušková VI.A
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Uznesenie č. 4/2005

Z riadneho dvadsiatehosiedmeho zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 28.4.2005 o 16,00 v kinosále MKS
Prítomní:
starosta:
poslanci:

Ing. Karol Strásky
Ing. Marián Androvič (27/27), Karol Boka (23/27), Metod Bukovinský (27/27), Ferdinand Lopušan (25/27),
Pavol Noga (22/27), Rudolf Pisch (25/27), Ing. Marián
Schmidt (27/27), Ing. Vladimír Štefánik (23/27), Peter
Tretina (25/27), Mária Zelinová (25/27)
neprítomní poslanci: ospravedlnení:
Ján Zelina (20/27)
neospravedlnení:
0
ostatní prítomní:
prednosta OcÚ, hlavný kontrolór, 2 občania

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
I. Berie na vedomie:

1. Žiadosť eRk-a – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – spoločenstvo vo Varíne o dotáciu na rok 2005 pre projekt „Spolu
pre mladých“ na vybudovanie voľnočasového areálu vo farskej
záhrade
2. Informáciu starostu o otvorení právnickej kancelárie v ZS od
mája s denne poskytovanými službami
3. Informáciu hlavného kontrolóra o plnení úloh a uznesení OZ
4. Informáciu prednostu o pripravovanej rekonštrukcii rozvodov
KTV po obci
5. Informáciu starostu o príprave stavebných pozemkov
na Záhumní
6. Informáciu starostu o pripravovanej prestavbe charitného
domu

II. Schvaľuje:

1. Program rokovania OZ
Hlasovanie: za-9, poti-0, zdržalo sa 0, neprítomní-1
2. Overovateľov zápisnice: Metod Bukovinský, Ferdinand
Lopušan
Hlasovanie: za-9, poti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-2
3. Príspevok obce vo výške 20 tis. Sk pre eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – spoločenstvo vo Varíne na rok 2005
pre projekt „Spolu pre mladých“ na vybudovanie voľnočasového areálu vo farskej záhrade
Hlasovanie: za-9, poti-0, zdržalo sa-1, neprítomní-1
4. Prenájom priestorov v ZS (po Ing. Futákovej) pre kanceláriu
právničky
Hlasovanie: za-10, poti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-1
5. Prefinancovanie nahradených nákladov obce za energetické

zariadenia na energetické zariadenia do kábelových rozvodov
NN a VO IBV Varín, Kamence II. časť
Hlasovanie: za-10, poti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-1
6. Kúpu pozemku parcela KN č. 939/1 v kú Varín od PD Váh na
výstavbu chodníka
Hlasovanie: za-10, poti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-1
7. Kúpu pozemku – parciel pod Hlinkovou ulicou
Hlasovanie: za-10, poti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-1
8. Predaj pozemku parcela KN č. 3246/2 (zast.pl.) v kú Varín pre
Zuzanu Brežnú v cene 100,- Sk/m2
Hlasovanie: za-10, poti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-1
9. Príspevok obce na obed pre dôchodcov stravujúcich sa vo
verejnom stravovaní takto: dôchodok
do 5 000,- Sk príspevok
25,- Sk
5000 – 6000,- Sk
20,- Sk
6000 – 7000,- Sk
15,- Sk
7000 – 8000,- Sk
10,- Sk
nad 8000,- Sk
0,- Sk
Hlasovanie: za-10, poti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-1

III. Doporučuje:

Pokračovať v príprave stavebných pozemkov na Záhumní
a zadať vypracovanie GP

IV. Ukladá OcÚ:

1. Hlavnému kontrolórovi obce pripraviť správu o oprávnenosti
požiadavky futbalového oddielu TJ na doplatok za rok 2004
T: do budúceho zasadnutia OZ Z: v texte
2. Predložiť na ďalšom zasadnutí OZ finančnú správu o hospodárení KTV v roku 2004 a 2005
T: v texte
Z: prednosta OcÚ
3. Žiadať správcu VD Žilina o vyzbieranie odpadov vo VD v kú
Varín
T: do budúceho zasadnutia OZ Z: v texte
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Metod Bukovinský,
Ferdinand Lopušan:
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Rok 2005 zasvätený
Eucharistii
1. Bože, jak nás len veľmi miluješ,
keď Svoje Telo ako duchovný pokrm,
nám nehodným hriešnikom
neustále a z lásky udeľuješ.
2. Denno – denne pri svätej omši,
rukami kňaza, nekrvavým spôsobom
svojmu Otcovi nebeskému,
sa za celé ľudstvo obetuješ.
3. Svoje Telo a Krv,
nám Spasiteľ ponúka
a trpezlivo na nás všetkých,
vo Svätostánku v tichosti čaká.
4. Čo nám môže náš dobrotivý Pán,
ešte viacej dať,
ako svoje Telo a Krv,
ktorú môžeme prijímať.
5. Kedy sa Ti za túto nesmiernu lásku,
náš dobrotivý Spasiteľ odvďačíme,
veď dookola a bez prestania,
Ťa svojimi hriechami urážame.
6. Ďakujeme Ti náš láskavý Spasiteľ,
za ten najdrahší dar, dar svojho Tela,
čo dávaš ľudstvu, ako duchovný pokrm,
ktorý ku spaseniu duše najviac treba.
7. Najvyšší Pane, nekonečná dobrota,
prisľúbil si, že zostaneš s nami,
pod spôsobom chleba a vína
až do skončenia sveta.
8. Skutočná prítomnosť živého Krista v Eucharistii,
je prameň životodarný a nevyčerpateľný,
z ktorého možno čerpať silu,
v našich životných skúškach,
bolestiach a v trápení.
9. Rok Eucharistie je pre nás,
časom veľkých milostí,
kedy ruka milosrdného Pána,
nám svoje dary udeľuje v hojnosti.
10. Za tento najvzácnejší dar,
dar Svojho Tela, náš milostivý Pane,
svojimi zmyslami ani pochopiť nevieme,
v pokore na kolenách zo srdca ďakujeme.
11. Nech celá zem plesá a sa raduje,
že náš Stvoriteľ a Všemohúci Pán,
sa celému ľudstvu ako duchovný pokrm,
z milosrdnej lásky daruje.
12. Najväčší zázrak našej viery,
prítomný Živý Kristus v Eucharistii.
Plesaj všetko stvorenie, plesajte nebesia,
blažený človek, ktorý v Krista oprie sa.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Mária Obšivanová 13.4.2005
Natália Pállová 28.4.2005

„V perinke leží malé neviniatko,
ten bezmocný, no najmocnejší kráľ.
Veď každá bolesť trvá iba krátko,
keď človek svetu lásku ukázal.“

Manželstvo uzatvorili:
Zuzana Vidovičová
a Peter Bugáň 7. 5. 2005

„Majte sa radi, ľúbte sa vrúcne,

Alena Chrenková
a Michal Lôrinc 14. 5. 2005

Osud vás spojil slovíčkom áno,

osud vás spojil úplne stručne.
nech pre vás prvé je každé ráno.“

Naši jubilanti:
v tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pani Anna Horecká
91.
pani Božena Skutecká
91.
pán Pavol Cesnek
84.
pán Ján Sedúch
84.
pani Eva Novosadová
82.
pani Pavlína Chabadová
82.
pán Anton Cvacho
81.
pani Magdaléna Konštiaková 81.
pán Anton Brežný
79.
pani Emília Trojanová
77.

pán Vojtech Gábor
pani Irena Hoštáková
pani Mária Stehlíková
pani Emília Boková
pani Amália Franeková
pani Mária Rendeková
pani Kristína Šimlíková
pani Margita Tomašovská
pani Pavlína Ševčíková
pani Magdaléna Vráblová

77.
77.
76.
74.
74.
72.
72.
71.
71.
71.

okrúhle narodeniny oslavujú: 70-te pán Jozef Púčik
pán Ján Pallo
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a posielame im nasledovný
vinš:
„Jubilanti, dnes pri vašom sviatku
úcty, lásky preveľa,
šťastia, zdravia v jednom riadku
Varínčan vám posiela.“

Odišli do večnosti:
pani Pavla Satinová
* 5.6.1920
U17.4.2005

pani Anna Šútovská
* 10.8.1919
U5.5.2005

pán František Ševčík
* 28.7.1933
U28.4.2005

pani Aranka Woleková
*26.8.1913
U5.5.2005

Viktória Novosadová
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Z histórie obce
1200
Založenie a výstavba fary s kaplnkou
zasvätenou Svätému Krížu
805. výročie
1340
Kráľ Karol Róbert udeľuje Varínu jarmočné privilégia. 665. výročie
1620
Po korunovaní Betlena za uhorského
kráľa bolo nariadené, aby vo všetkých
kostoloch na oslavu spievali slávnostné Te Deum ludamus. Na kongregácii
22. októbra 1620 bol varínsky farár
obvinený, že sa na počesť kráľa slávnostné Te Deum nespievalo, čo farár
Táborský odôvodnil, že Betlen má
vo Varíne a okolí veľa nepriateľov.
20. augusta bola veľká povodeň. 385.
výročie
1630 - 1640
Varínsky kostol bol prestavaný, s predstavanou vežou. Pod kostolom vybudovali krypty a v kostole protestantské
empóry - pavlače. 365. výročie
1750
Gróf Gašpar Pongrácz dal vybudovať na námestí kaplnku sv. Floriána.
255. výročie

nom uzatvára zmluvu na pálenie
vápna do roku 1858. 150. výročie
1865
Richtári s prísažnými zo 14 obcí žiadajú obnovenie pálenice, ktorá bola
zatvorená v období hladomoru pre
nedostatok obilia, zemiakov a potravín. 140. výročie
1870
Richtár Andrej Martinček riešil majetkové spory s grófom Pongráczom po
zrušení pddanstva. 135. výročie
1925
Zriadila sa obecná knižnica s nákupom
kníh z Matice slovenskej. 80. výročie
1930
S väčšími nákladmi rekonštruovaný
rim.-kat. kostol, na opravu sa skladali
občania pôžičku si zobrala aj obec. Michal Salát, Ferdinand Androvič a Jozef
Rihák boli v Prahe na ministerstve
žiadať o povolenie meštianskej školy,
zatiaľ bez úspechu.
10.júna bola vysvätená obecná zástava,
ktorá zostala v kostole
Betónovanie stien potoka od obecného
domu po Pavla Bugáňa.

1935
Začalo sa s prípravou výstavby Meštianskej školy výberom pozemkov
a rokovaním o podpore so zástupcami
okolitých obcí.
1940
Od 15. mája preberá funkciu vládneho
komisára František Blaha, až do roku
1945 sa zameral na splácanie dlžôb
a pokračoval v prípravách na výstavbu meštianskej školy.
1945
Alojz Hanus núdzovo po abdikácii
Františka Blahu preberá funkciu vládneho komisára, má podstatný podiel
na záchrane mosta cez Varínku, ktorý
chceli nemeckí vojaci vyhodiť do
povetria, pomohol občanom, ktorých
brali Nemci na vypočúvanie.
Viktor Chladnúch zabezpečoval
pomoc obyvateľom a podnikom pri
odstraňovaní vojnových škôd: rozbité
domy, rozoraná železničná trať, zdemolované mosty, neobrobená pôda
a iné, zabezpečoval prísun potravín,
šatstva, obuvi a najnevyhnutnejších
potrieb pre obyvateľov.
Pripravoval výstavbu meštianskej školy a cestou povereníctva sa dostala do
výstavby v dvojročnom pláne.

1785
Na znak vďaky zrušenia poddanstva
bola vybudovaná na Hrádku kaplnka
zasvätená Panne Márii. 220. výročie

Z poškodeného dreva v lesoch sa budovali hrádze proti
záplavám.
1950
Richtár Štefan Androvič – začalo sa s výstavbou hasičskej
zbrojnice v náklade 400 000 Kčs
Zakúpili sa hudobné nástroje pre dychovú hudbu za 50
000 Kčs
Oprava školy pri kostole si vyžiadala náklady 270 000 Kčs.
1955
Úprava parku
Hospodárska technická úprava pôdy
Regulácia potoka v Hrnčiarskej ulici
Zabudovanie pamätnej tabule padlým v SNP a pomoc pri
výstavbe JRD.
1960
František Kysela - predseda MNV
Zlúčenie Varína s Nezbudskou Lúčkou
Emil Cvacho - predseda MNV
Po povodni v júli v rámci odstraňovania škôd sa začalo
s výstavbou športového areálu
Uskutočnila sa GO Bučkovej kinosály, ktorá bola v dezolátnom stave a bol vydaný zákaz premietania filmov. V rámci
GO boli zabudované nové prístroje na premietanie filmov
Otvorila sa prevádzkareň výroby tehál na pomoc individuálnym stavebníkom
Zriadila sa detská ambulancia
Vybudovalo sa neónové osvetlenie na Martinčekovej ulici
od Námestia sv. Floriána po rodinu Chalupjanskú
Pri MNV sa založili Malé komunálne služby vo Varíne.

30.6.1785 sa narodil vo Varíne Anton Horecký r.kat. kňaz.
Bol farárom v Bytčici, v Lietave a Drážovciach. Veľký národovec,
spolupracoval s Antonom Bernolákom. Písal príležitostné básne
„Menospev“ a iné. V tomto roku si pripomíname 220 rokov od
jeho narodenia.

26.11.1895 sa vo Varíne narodil Martin Kapasný, ktorý zomrel
ako 97 ročný v r. 1992. V tomto roku si pripomíname 110 rokov od
jeho narodenia. Od r. 1918 bol učiteľom vo Varíne. Vystriedal tu
maďarských učiteľov. Bol riaditeľom základnej školy, kultúrny
pracovník v obci, kronikár, veľký spevák v zbore učiteľov Slovenska a člen Matice Slovenskej v Komárne a Leopoldove.

1850
Richtár Jozef Bugáň uzatvára zmluvu
s Leopoldom Hoffmanom o prenájme pozemku Radinove – pltníckeho
prístavu na príjem a splavovanie pltí.
155. výročie

V roku 1625 sa vo Varíne narodil Mikuláš Bugáň, náboženský
spisovateľ, rím.kat. kňaz, rektor na ev. škole v Rožňave, farár
v Gemeri. Bol väznený a odsúdený na smrť. Vyslobodili ho.
Žil v Zürichu (Švajčiarsko). Pripomíname si 380 rokov od jeho
narodenia.
Ilustrácia : Júlia Gáborová VII.B
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1965
Vybudoval sa lyžiarsky vlek Pod Jedľovinou
Začalo sa s výstavbou Domu služieb – holičstvo, kaderníctvo, bufet a na poschodí kancelárie pre vedenie závodu
Kúpilo sa „pietne auto“ na odvoz zosnulých, ktorí sa z bytov
nosili na cintorín na drevených nosidlách
Vybudovala sa predajňa Zeleniny na Námestí
Otvorila sa štátna cesta Gbeľany – Krasňany, ktorá obchádza
intravilán obce Varín
Ukončila sa výstavba 6 bytov pre zdravotníkov, v ktorej sú
ambulancie obvodných lekárov, detská a zubná ordinácia,
riešia sa niektoré bytové problémy zdravotníkov.
1970
Oprava budovy sirotinca
Komunálne služby zabezpečujú odvoz popola a smetí od
obyvateľov
Dokončila sa výstavba fary.
1980
Ivan Androvič - predseda MNV
Zabezpečovali sa podmienky na individuálnu bytovú
výstavbu
Vybudovala sa cez chotár Varína 400 KW elektrická sieť
1990
Plynofikácia obce
zrušili sa Komunálne služby a ich prevádzky a nastávajú
privatizačné formy získavania majetkov
Obnovilo sa Urbárske spoločenstvo bývalých urbárnikov
vo Varíne.

Výročia významných osobností našej obce

15.8.1855 sa narodil vo Varíne Jozef Martinček veľký národovec, kňaz a farár v Lopeji pri Banskej Bystrici. V roku 1902 musel
pred veľkou maďarizáciou emigrovať do USA. Bol signatárom
Pitsburgskej dohody. Zomrel 13.2.1937 v USA, kde je aj pochovaný. V auguste uplynie 150 rokov od jeho narodenia.

1795
Vyhotovený bol neskorobarokový oltár, ktorý je upevnený priamo na stene
s vysokým reliéfom polychrómovanej
drevorezby Najsvätejšej Trojice a nanebovzatie Panny Márie. 210. výročie

1855
František Stráňavský s Langom Slaj-

Varínčan
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Rozšírenie cintorína,
Dom smútku
Základné údaje o stavbe:
Pozemok sa nachádza v k. ú. Varín,
v intraviláne obce, parc. č. 2130/4, je
v tesnej blízkosti starého cintorína. Zo
severovýchodnej strany rozšírenie
cintorína sa vykoná až po miestnu
komunikáciu, pri ktorej sa vybuduje chodník a oplotenie cintorína.
Pozemok pre rozšírenie cintorína,
parc. č. 2130/4 je vo vlastníctve obce
Varín. Z východnej strany susedí so
súkromnými pozemkami, záhradami pri rodinných domoch. Z južnej
strany pozemok susedí s cintorínom
a zo západnej strany parc. č. 2130/35
a 2130/28, na ktorých je postavený 12
b. j. Rozšírením cintorína dostaneme
plochu 72,40 x 45,90m.
Prístupová cesta k Domu smútku
sa zrealizuje, nová z Ulice Jána Bottu
(kolmo na ňu). Cesta od oplotenia 12
b. j. je vzdialená 3,20m, kde je zelený
pás s vysokou zeleňou. Cesta je zo
zámkovej dlažby šírky 4,0m a zelený
pás šírky 1,8m s vysokou a nízkou
zeleňou až po plánovaný nový dom
smútku. Po celej dĺžke ulice Bottovej
bude chodník pre peších šírky 1,60m
a betónové oplotenie, ktoré je už
vykonané, vrátane vstupnej brány.
Starý betónový múr cintorína sa
rozoberie. Vedľa múru prechádza
diaľkový kábel, ktorý je nutné vytýčiť
a osovo nad ním sa vykoná chodník
pre peších zo zámkovej dlažby, šírky
2,0m, aby v prípade poruchy sa dal
kábel opraviť. Zároveň chodník bude
slúžiť ako komunikácia k jednotlivým
hrobom.
Situácia bola vypracovaná na základe geometrického plánu, ktorý
vypracoval Ing. Kubáň v roku 1994.
Pozemok je rovinný, výškové zameranie sa vykoná v ďalšom stupni PD.
Urbanistické riešenie rozmiestnenia hrobov rešpektuje skutočnosť, že
bytový objekt 12 b. j. je vzdialený od
plotenia cintorína 5,0m, preto sa rieši
zelený pás 1,8m po Dom smútku, t. j.

9m od oplotenia a 14,00m od 12 b.j. po
Dom smútku, ktorý má širku 12,0m,
medzi Domom smútku a hrobmi je
ešte 4,0m. Z toho vyplýva, že najbližšie hroby od bytového objektu 12 b. j.
budú vzdialené 30,0m. Od rodinných
domov zo severnej strany ul. Bottovej
15m a od rodinného domu z výchovnej strany 10,5m. V tomto priestore sa
uvažuje s uložením urien. Pri tomto
rozmiestnení, ako je navrhnuté vo
výkrese č. 1 – situácia je možnosť pochovať 408 pozostalých vedľa seba.
Nakoľko cintorín má veľmi dobré
hydro-geologické podmienky, spodná voda sa nachádza cca 9-10m pod
terénom, zemina sú zahlinené štrky
a je dobrá priepustnosť povrchovej
vody, doporučujem dvojhroby nad
sebou, čím by sa zväčšil počet miest
cca na 650 až 700. Navrhovaný Dom
smútku je prízemný, nepodpivničený, riešený tradičným spôsobom
murovaním z tehál porotherm hr. 40
cm, resp. z tvárnic YPOR. Krov je drevený, kombinovaný z priehradových
väzníkov a tradičných tesárskych
konštrukcii. Krytina je škridlová,
resp. plechová.
Dispozičné riešenie:
Dom smútku sa z pozičného hľadiska delí na dve časti:
1. obradná a prevádzková časť
2. sociálna časť
1. Do obradnej časti patria kryté
nástupné plochy a obradná sieň.
Vstup je z južnej strany a je prekrytý
po celej šírke v hĺbke 3,0m. Obradná
sieň slúži ako zhromaždisko návštevníkov počas obradu a modlenie
sa pri zosnulom. Je prepojená s prevádzkovou časťou, t. j. chladiacim
boxom a miestnosťou pre vykonávateľa obradu. Mimo obradu slúži
aj ako miestnosť pre pozostalých, je
prepojená predsieňkou a WC. Vstup
pre manipuláciu so zosnulým je zo

západnej strany. Uvažuje sa s dvoma
chladiacimi boxami.
2. Sociálna časť je prístupná z vonku, z východnej strany a sú tam tieto
miestnosti: predsieň WC muži, WC
muži pisoár, predsieň WC ženy, WC
ženy, WC ženy, náradie pre hrobára
a šatňa hrobára, ktorá je prepojená
i do prevádzkovej časti. Sociálna
časť bude slúžiť počas smútočných
obradov a bude tiež k dispozícii
počas sviatkov pamiatky zosnulých
a pod.
Kapacita a plochy Domu smútku:
zastavaná plocha 206,4m2
krytý vstup 38,6m2
obostavaný priestor 1 290,0m2
kapacita Dom smútku
na sedenie 76 osôb
státie 120 osôb
spolu 196 osôb
krytý vstup na státie 92 osôb
celková kapacita 288 osôb
V prípade nutnosti možnosť využitia ešte spevnenej plochy.
Vplyv stavby na životné prostredie:
Cintorín sa nachádza v obytnej
časti obce. Z hygienického hľadiska
a noriem STN cintorín nemá žiadne
ochranné pásmo voči iným budovám. Má ochranné pásmo iba voči
vodnému zdroju – studniam, avšak
toto sa nevzťahuje, nakoľko rodinné a obytné domy sú napojené na
miestny vodovod. Posúdenie 12 b. j.
voči cintorínu sa v maximálnej miere
bralo do úvahy v prospech obyvateľov. Skutočnosť je taká, že obec nemá
inú možnosť.
V rámci prevádzky cintorína vznikajú odpady.
č. 020201 – odpady z cintorína, kvety, vence a pod. – 0 ostatný odpad
č. 150102 – odpadový plast – kahance, obaly – 0
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Škola informuje
- Návšteva prvákov v Škole ochrany prírody vo Varíne Mne sa najviac páčilo, že
som sa naučila robiť z papiera žabky, ktoré aj skákali. Moja dokonca skočila
tak, že obsadila 2. miesto.
Martinka U.
Mňa veľmi zaujalo, ako samec žabky dokáže nafúknuť
krk. Janko
Ja som sa veľa naučila
o žabkách. Katka
Obdivoval som vitrínu so
živočíchmi. Videl som pijavice, mloky, žaby, hmyz
a tiež vydru s bocianom.
Filipko
Ja som bola rada, že sme vedeli odpovedať aj na ťažké
otázky. Martinka S.
Dobre som si zapamätal, že
žubrienke narastú zadné
nohy. Aďko
Mne sa páčilo, keď nám
Mirka rozprávala, že niektoré žabky v Indii môžu skákať po stromoch. Majka
Zaujímalo ma rozprávanie
o tom, ako sa z vajíčka vyliahnu žubirenky a tie sa
potom zmenia na žabky.
Dominik
Najviac sa mi páčili panely s obrázkami žabiek.
Tánička

Naši prváci sa zúčastnili
aktivít v ich už známych
priestoroch ŠOP-ky na
výstave obojživelníkoch.
Dôkladne sa im venovala lektorka Ing. Mirka
Balciarová, ktorá ochotne odpovedala na ich
zvedavé otázky. Najprv
zábavnou formou zisťovala, čo deti z tematiky
o obojživelníkoch ovládajú. Ich vedomosti boli
veľmi dobré. Radi sledujú prírodopisné seriály,
listujú v encyklopédiách,
so záujmom počúvajú
rozprávanie rodičov
o prírode, zoznamujú sa
s novými vedomosťami
v škole na rôznych vyučovacíh predmetoch.
Mali možnosť pozrieť si
vzácnu Červenú knihu
ohrozených živočíšnych
druhov. Dozvedeli sa,
prečo sú žabky chránené, čím sa živia, že ich
nesmieme chytať do
holých rúk, aby sme
ich nepopálili, z ktorých
častí sa skladá ich telo,
pre ktoré živočíchy sú

Ďakujem
V mene všetkých rodičov, ktorí
majú svoje školopovinné deti v IX.
ročníku veľmi pekne ďakujem
pedagógom zo ZŠ. O. Štefku vo
Varíne, pani učiteľke Fodorovej
a Chabadovej za kvalitnú prípravu svojich žiakov na prijímacie
skúšky. Hlavne za doučovacie

potravou...
Naučili sa robiť papierové žabky, ktoré si pekne
vymaľovali. Nastala
veľmi zaujímavá časť
a to ich preteky. Mirka
vyznačila štartovaciu
čiaru a zaznamenala
dĺžku každéh skoku
vlastnoručne vyrobenej
žabky. Tu sa prejavilo
u všetkých pravé športové súťaženie s hlasným
povzbudzovaním. Ocenili sme snahu a výkony
najdlhších skokov. Žiaci
sa presunuli k výstavným panelom a vitrína,
kde si pod Mirkiným vedením podrobne prezreli
obrázky rôznych druhov
žiab, ich odlišných znakov, vývojové štádiá,
spôsob ochrany pri ich
prechode cestami...
Prváci opäť získali nové
vedomosti z oblasti
ochrany živočíchov,
ktoré využijú vo vyučovaní, prechádzkach
a pobytoch v prírode.
Mgr. K. Tropková

hodiny zo slovenského jazyka
a matematiky, ktoré boli na úrovni stredoškolského doučovania.
Nám rodičom ušetrili poplatky za
dochádzku na doučovanie do Žiliny, či finančne náročné súkromné
hodiny. Žiaci, ktorí pristupovali
svedomito k týmto hodinám a doma si prepočítali a preštudovali dostupné TESTY na prijímacie skúšky

Jasom bola šťastná, lebo
s mojou žabkou som vyhrala skokanské preteky.
Miška Z.
Dôkladne som si prezrel
mapu výskytu žabiek a veľmi sa mi páčilo ich pestré
sfarbenie. Nikolas
Zapamätala som si, že nesmieme chytať žabky holými
rukami a obdivnujem, akosa
dokážu prevaliť. Zuzka V.
Ja som pozorne počúval
príbeh o žabkách, ktoré sa
museli odsťahovať zo znečisteného močiara. Maťko
Mňa zaujalo, že jeden druh
žiab volajú hrabavka cesnaková. Zuzka R.
Mne sa najviac páčilo, keď
nám Mirka rozprávala, ako
žabky išli na svadobnú cestu. Števko
Ja som bola rada, že sme
veľa vedeli o žabkách. Miška W.
Dokázala som si urobiť
peknú žabku, ktorú som si
pekne vymaľovala. Danka
Miškovi, Kristínke a Betke
sa páčilo všetko, ale najviac
skákajúce žabky.

– rôznych stredných škôl – nemali
žiadne problémy s prijímacími
skúškami.
Na záver prajem menovaným
pedagógom ale aj ostatným zo ZŠ
O. Štefku vo Varíne veľa pedagogických úspechov, zdravie a mnoho úspešných žiakov, končiacim
deviatakom veľa šťastia pri ďalších
stredoškolských štúdiách.
SZ
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Anna Bielková

VI.A

Sám som
niesol na
chrbte svojho medveďa

Štefan Porubčanský sa takmer tri desaťročia aktívne venoval nezvyčajnej
a ojedinelej profesii – preparátorstvu. Vyučil sa v Brne a v Prahe, kde bolo
otvorené nadstavbové štúdium pre preparátorov a v tejto profesii pracoval pre
Považské múzeum v Žiline. Dnes prácu jeho rúk obdivujú návštevníci múzea.
K zvieratám a vôbec k prírode však nemá blízko len cez preparátorskú prácu – je
aj aktívnym poľovníkom a práve láska k prírode ho vedie k úvahe, či sa ľudstvo
svojimi zásahmi neženie do záhuby.

Preparátorom bol 26 rokov. za ten čas sa
mnohé zmenilo. „Veľkú časť preparátorskej
práce kedysi napĺňala príprava modelov
na preparáty. Tie sa zhotovovali z dosky,
železných výstuží, obaľovali sa a potom ešte
dotvárali sadrou. Dnes tieto modely vyrábajú
špecializované zahraničné firmy, stačí si vybrať
podľa živočíšneho druhu a jeho veľkosti. Sú
však v prepočte veľmi drahé, stoja aj tridsaťtisíc korún. Aj ja ich mám zopár, ale je problém
ich predať“, hovorí Štefan. Preparátorstvo je
totiž úzko profilová práca. Venuje sa jej len zopár znalcov v odbore. Niektorí sa tým aj živia.
Preparovanie zvierat nie je lacným špásom, ale
beztak sa nájdu záujemcovia, ktorí si chcú týmto
spôsobom uchovať napríklad svojich domácich
miláčikov. „Aj ja som preparoval zopár psov
pre ich majiteľov, väčšinou malé psíky ako
čivavy,“ spomína si Štefan. Medzi zvieratami,
ktorým pripravil „večnú“ krásu, nefigurujú len
domáce druhy, ale preparoval aj exotické živočíchy. Napríklad šimpanzy uhynúce v zoologickej
záhrade, o ktorých hlavy mali záujem veterinári.
„Existuje viac typov preparátorstva, botanické,
geologické, zoologické. Ja som bol zoologický
preparátor, so zameraním na vyššie živočíchy.
Nižším živočíchom, napríklad chrobákom, som
sa nevenoval. Preparácia môže byť suchá alebo
tekutá.“
Ryby sa podľa neho preparujú dosť komplikovane, podobne je to s plazmi. Ryby napríklad
strácajú časom farbu. Pod úbytok farieb sa môže
podpísať aj svetlo. Štefan Porubčanský nám vysvetľuje, že to je dôvod, prečo exponáty v múzeách nie sú vystavené na priamom svetle, ale
v múzeách je skôr prítmie. Z týchto dôvodov sa
pri preparácii niektorých druhov využíva tekutá
preparácia s roztokom alkoholu, formalínu a glycerínu. „Veľmi zle sa preparuje kapor, ktorý má
veľa tuku, ale aj žaba. Pri jedovatých hadoch si
zasa preparátor musí dávať pozor na jed, ktorý
je nebezpečný, aj keď je had mŕtvy. Najlepšie je
odobrať mu ho, zuby vyčistiť liehom a až potom
pristúpiť k preparácii. Podobne je to napríklad
s chlpmi niektorých húseníc a pavúkov, je zvlášť
nebezpeční ich vdýchnuť.“ Práca preparátora má
však aj ďalšie úskalia, ktoré si laik mnohokrát
neuvedomuje. Pracuje sa tu s chemikáliami a aj
keď preparátor podlieha častej lekárskej kontrole, jeho zdravie je ohrozené. Štefan Porubčanský
to pozná na vlastnej koži. „Raz som mal na
prehliadke aj zvýšený obsah arzénu v krvi, hoci

všetky normy som dodržiaval. Arzén, ktorí sa
pri preparácii využíva, má však veľa nežiaducich účinkov, rakovina je len jedným z nich.
Preparátor musí byť naozaj opatrný.“ Arzén sa
v záverečnej fáze preparácie vstrekuje pod kožu
živočícha. To v rámci boja proti najväčšiemu
nepriateľovi preparátorskej práce – moliam. Na
rozdiel od naftalínu, ktorý mole len odpudzuje,
ich totiž arzén aj hubí.
V začiatkoch múzejnej činnosti na Slovensku
sa exponáty získavali aj cieleným odlovom. Dnes
je prax iná, nielen preto, že múzejné zbierky sú
už dosť bohaté. „Množstvo zvierat uhynie na
cestách alebo kvôli elektrike, vtáky vletia do
skla alebo komína. Mnohokrát mi doniesli
zviera, s ktorým sa už nedalo nič robiť. Vezmite
si taký tok Váhu. Od Vrútok po Varín ide okolo
toku 22-kilowattové vedenie, ktoré 13-krát pretína Váh. Pritom práve toto údolie Váhu je podľa
ochranárskych zákonov ťahovou cestou vtáctva
európskeho významu. A my im v tej obrovskej
výške, v kopcoch postavíme vedenie, stále sa
tam zabíjajú vtáky, padajú do vody, nikto to
nevidí. Len ja sám som pri rozvodni neďaleko
Varína videl za jednu zimu, ako sa tam zabilo
sedem labutí. Podobne okolie diaľnic. Z úseku
pri Trnave mi tiež priniesli viacero zvierat. Možno keby sa zákonom presadil predpis pestovať
kukuricu či zemiaky aspoň 50 metrov od ciest,
to by mohlo zabrániť mnohým zrážkam zvery
s autami.“ Štefan Porubčanský veľa rozmýšľa
o styku človeka s prírodou a uvedomuje si,
ako sa svet mení – aj keď nie vždy k lepšiemu.
dúfajme, že raz nenastane čas, keď zvieratá
budeme môcť vidieť len ako múzejné exponáty,
napríklad ako dva známe preparáty vtáka alky
veľkej, vyhubenej na pobreží Islandu v roku
1844. Štefanove preparáty nie sú vystavené len
v Považskom múzeu v Budatínskom zámku, ale
napríklad aj na Oravskom zámku. „Tam mám
jedného medveďa, ktorého som preparoval. Sám
som im ho tam vyniesol na chrbte, bol ťažký.
Vtedy som mal ešte silu.“ Tak ako sa Štefan Porubčanský kedysi učil za preparátora, aj on má
svojho žiaka – Fedor Sedilek pracuje v Považskom múzeu a v budúcnosti má nasmerované
práve na preparátorstvo. Pribudnú tak ďalšie
preparáty ku jeleňovi, jednému zo Štefanových
posledných preparátov.
K menej známym činnostiam človeka patrí
právo na uchovaní niektorých prírodnín do
časovo trvalejšej hodnoty, kde slúžia ako ozdo-

by. Dnes už majú náučno – historickú cenu.
Prvé doklady o tejto profesii máme ešte z čias
faraónov a sú doteraz uchované v niektorých
svetových múzeách.
Využívaním poznatkov chémie, sochársko-modelárskych techník, zaznamenáva aj profesia
preparátorstva neustály vývoj. Do roku 1990 veľkú časť preparátorskej práce zabralo vyhotovenie
modelov z materiálov vtedy dostupných. Boli to
drevo, sadra a modelovací drôt. Dnes už aj sem
prenikajú nové materiály zo sklolaminátu a polyuretánu. V štátoch západnej Európy sú firmy,
ktoré dodávajú hotové modely a špecializujú
sa len na ich výrobu. Vzhľadom na našu ekonomickú situáciu sú veľmi drahé, ale uľahčujú
a skracujú čas práce dermoplastického preparátora. Podobne majú v zahraničí lepšie výsledky
v preparácii rýb, obojživelníkov a plazov, kde využívajú lyofilizátory s následným dofarbovaním.
Lyofilizátor je prístroj na vákuové zmrazovanie
a úplné odvodnenie tela živočícha v prepočte
stojí 2 až 5 milióna Sk (podľa veľkosti). Časovo
a na technologický postup náročná práca je
záťažou aj na zdravie preparátora. Preparátor je
vystavený všetkým druhom zoónoz (choroby),
prenosných zo živočíchov na ľudí. Najväčším
„zásobovačom“ preparátora v prírode, je zlé
správanie človeka. Len malý príklad: majiteľ
je šťastný, keď sa mu podarí postaviť chatu
čo najďalej od ostatných obyvateľov, ohradí ju
pletivovým plotom, o ktorý sa splašená zver zabíja, alebo zraňuje. Treba zákonne nariadiť okolo
chát len živé ploty. Komín chaty nie je opatrený
drôteným ochranným košom proti vyletujúcim
iskrám. Spôsobuje to ohrozenie požiarom. Tiež
by to malo byť zákonne nariadené, ďalej sú nezabezpečené komíny nebezpečné aj pre niektoré
druhy našich sov. Iste to potvrdia aj chatári, keď
prídu na chatu a nedá sa v krbe alebo v sporáku
zakúriť. A dôsledok je, že v jednom komíne je
uhynutých aj päť kusov sov. Sú aj také prípady,
keď je v chate krb, sovy lietajú po chate, urobia
škody na zariadení a vplyvom smädu nakoniec
uhynú. Na zimu sa do chát sťahujú aj drobné
zemné hlodavce a plchy, začnú spôsobovať
v chate škody, majiteľ použije otravu, malátne
živočíchy vyjdú vonku a stavajú sa korisťou
nočných i denných dravcov. Po ich skonzumovaní dravce uhynú. Z takýchto poznatkov
by sme sa mali poučiť a uskromňovať sa aj pri
žiadostiach o povolenie stavieb záhradkárskych
osád v prírode.
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Varínske JRD
Dôležitým faktorom pre rozvoj hospodárstva a turistiky, je aj obrábanie
pôdy a spásanie tráv v podhorských
oblastiach, čo pozitívne ovplyvňuje
a spoluvytvára ráz krajiny. Významnou
udalosťou, ktorá zároveň priniesla najzávažnejšie zmeny v živote poľnohospodárskeho vidieckeho človeka bolo zakladanie jednotných roľníckych družstiev.
„Právnym“ podkladom ich vytvárania
sa stal zákon národného zhromaždenia
z 22.2.1949 o JRD, ktorý vytvoril predpoklady „socializácie“ vidieka, sprevádzanej sceľovaním pôdy. Tendencie tohto
zákona začali nahlodávať mnohými
generáciami vytvorený vzťah roľníkov
k pôde, ich živiteľke. Veď získať pôdu
nebolo jednoduché, obyčajne sa kupujúci pri tom zadĺžil na dlhé roky, a zrazu
mu stálica – pôda už nemala byť jeho
oporou, ale mala byť „skolektivizovaná“
– teda všetkých.
Vytvorenie a uvedenie do života JRD
v obci Varín, bolo veľmi ťažké. Vytvorenie družstva sa konalo v troch fázach.
Majetok v I. fáze tvorila pôda urbárska,
cirkevná a súkromná.
V roku 1949 sa založilo Jednotné roľnícke družstvo I. typu. Všetkých zakladajúcich členov bolo štyridsaťpäť. JRD
založili, no krátko nato ho zmenili na III.
typ ako spoločné hospodárenie.
Po založení družstva nasledovala
ťažká fáza práce: presviedčanie roľníkov
– potenciálnych členov družstva. Najprv
začali pohovormi s roľníkmi pozvanými
na národný výbor, neskôr, keď výsledky nesplnili očakávanie, vytvorili sa
agitátori, ktorí chodili priamo do rodín
súkromných roľníkov. Žiaľ, začínajúce
50-te roky a k nim sa viažuce problémy
pri vzniku, zostali na dlhé desaťročia
negatívne zapísané v pamäti mnohých
roľníkov. Hlavnou „príčinou“ bolo odmietanie podpísať vstup do družstva.
O päť rokov neskôr členskú základňu
tvorilo 55 členov. Prvým predsedom sa
stal Kamil Hliník.
Roľnícke družstvá mali hneď od
začiatku pridelené patronálne závody.
Pre varínske JRD to boli: Drevoimpregna
– Varín a Vápenka a lom – Varín. Hospodárenie sa začalo zlepšovať, čo sa z roka
na rok pozitívne odrazilo na sociálnych
dávkach členov JRD, aj v sociálnom postavení – výstavba družstevného domu

na Ulici Matrinčekovej, pre kancelárie
a byty pre členov JRD. začala sa investičná i neinvestičná činnosť v družstevnom dvore a pod Koňhorou. JRD v roku
1951 vybudovalo napájadlá na Pažitiach
i Pod Jedľovinou pri asfaltke. JRD v roku 1961 vybudovalo salaš a košiar pre
ovce k nemu doviedlo elektrickú sieť
a opravilo cestu na Koňhoru. Ďalej
vybudovalo kravíny, chlievy, garáže
pre stroje, opravárenskú dielňu strojov
a vozidiel, veľké skladovacie priestory
pre zbožie, seno a slamu. V roku 1965
sa začal budovať mostík cez Varínku do
Hutnice pre výhon kráv a oviec na pašu
cez Pažite a Pod Jedľovinu. Mostík bol
zhotovený aj dovezený na určené miesto
pri kempingu, avšak sa už nedokončil
pre zmenu pri zlučovaní družstiev. JRD
otvorilo vlastnú mliekáreň, mäsiareň na
námestí a malo aj svoju čerpaciu stanicu na pohonné hmoty. Družstvo chcelo
postaviť rekreačnú chatu na vrchu Pažiť.
Uskutočnili sa zemné práce, vyklčovali
a odvodnili pozemok. Avšak zámer
výstavby chaty sa neuskutočnil z dôvodu nejasných finančných podmienok
v družstve.
Ekonomicky nemohlo veľmi prosperovať, nakoľko pracovné objekty družstva, boli roztrúsené po celom Varíne: na
Bajovej píle, v Staníkových maštaliach,
v Repáňovom mlyne, v Bučkovej kolkárni. Pri budovaní družstva pomáhali
komunálne služby, vápenka a lom, píla,
mládež a MNV Varín. Odmeňovanie
členov JRD za prácu bolo v pracovných
jednotkách, neskôr v peniazoch, ktorých nebolo veľa. Výplaty boli skromné
a členovia ich dostávali aj v naturáliách.
Výsledky hospodárenia sa pomaly
zlepšovali a v posledných rokoch, už
boli celkom prijateľné.
V družstve na poli väčšinou pracovali ženy, muži pracovali ako traktoristi,
kombajnisti, opravári strojov a pod.
Družstvo dávalo pracovné príležitosti
mnohým ľuďom z Varína, Nezbudskej
Lúčky a Krasňan. Pestovalo plodiny:
pšenicu, jačmeň, ďatelinu, zemiaky,
kŕmnu repu, trávu na seno a iné. Taktiež
malo živočíšnu výrobu chovali: hovädzí
dobytok, ošípané, ovce, výkrmné kurčatá a mlieko, dodávali do štátnych fondov
i pre obce.
Počas rokov 1949 až 1973 sa vo vede-

ní JRD vystriedali títo predsedovia: K.
Hliník, A. Staník,..Meško a E. Akantis.
Vedúci živočíšnej výroby boli: R. Cigánik a H. Boková v rastlinnej výrobe
boli: Meško a Jánošík. V týchto rokoch
malo družstvo priemerne 200 až 210
pracovníkov. Výhodou bolo, že pracovníci nemuseli cestovať za prácou a ženy
cez obedňajšiu prestávku dbali o svoje
rodiny.
I za skromných finančných podmienok družstvo dbalo aj na kultúrno
– spoločenské aktivity. Viackrát usporiadalo pre družstevníkov „Silvestra“
vo veľkej chate pod Jedľovinou. V roku
1974 zásahom vyšších orgánov bolo JRD
Varín pričlenené k JRD Rozvoj Nededza
s hospodárskymi strediskami Gbeľany,
Nededza, Kobrčina Lúčka a Mojš so
sídlom v Gbeľanoch. Predsedom družstva bol Ing. Vladimír Mesko. Po tomto
zlúčení varínske družstvo ostalo už len
ako stredisko. Začalo upadať z dôvodu
novej reorganizácie, čo neprinieslo
nášmu družstvu väčšie zlepšenie. JRD
Rozvoj neskôr prešlo na formu poľnohospodárskej veľkovýroby a dodávalo
do štátnych fondov i na vývoz svoje
výrobky.
JRD Rozvoj venovalo pozornosť aj
rozširovaniu družstva. Uskutočnili sa rokovania medzi pracovníkmi JRD Rozvoj
V. Meskom, predsedom, E. Akantisom
s pracovníkmi ZŤS, Martin, Chladnúchom a technológom výroby, za účelom
spolupráce pri výrobe hydraulických
valcov používaných v poľnohospodárstve. Z jednaní vyplynulo, že spomínaná
výroba pre družstvo Rozvoj, by nebola
ekonomická pre malé výrobné série
a veľkú réžiu v ZŤS. Z týchto dôvodov
sa vzájomná spolupráca neuskutočnila. Chybou bolo, že družstvo sa malo
dôslednejšie vysporiadať s majiteľmi
pôdy.
Počas dvadsaťpäťročnej histórie trvania JRD Varín, podieľalo sa na zveľaďovaní obce, jej kultúry i športu. Športovci
i občania za podporu družstvom opätovali túto rôznymi brigádami.
Názor na pôsobenie JRD v našej obci
– či prevládali zápory, alebo klady,
nechávam na posúdenie čitateľa tohto
článku. Spracoval:
J. Chladnúch

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Knižnica informuje
Nové knihy
pre čitateľov
Rákay, A. – Hriech
Hammett, D. – Prepad
Ferko, J. – Maďarské /seba/ klamy
Coleho, P. – Na brehu Rio Piedra
Kleypas, L. – Tajná láska
Thorton, E. – Návrat z temnot
Fergusonová – Hledání teorie všeho
Brown, D. – Da Vinciho kód
Didi, Ľ. – Príbehy svätené vetrom

Streda 1. júna

14.00, Príbeh žraloka
filmové predstavenie pri príležitosti MDD

Pre deti
Lenčová, B. – Miško a jeho kamaráti
Moravčík, Š. – Vyhoďme si z kopýtka
Meliš, Š. – Kráľ Matej pod Manínom
Podmanický, J. – Kysucké povesti
Zemaníková, Z. – Ponitrianske povesti
Habovštiak, A. – Slovenské povesti
Náučná literatúra
Mistrík, J. – Basic Slovak
Kvetko, - Ang. – slov. frazeologický slovník
Nedley – Život bez depresie
Hrdinovia a géniovia

Prosíme čitateľov o vrátenie kníh!
Gáborová, Danka
– Varín 176
Androvič, Anton
– Varín 545
Pučková, Monika
– Varín
Boka, Martin
– Varín 79
Mráziková, Marcela – Varín 846
Staník, Vlado
– Varín 679
Muchová, Elena
– Varín 535
Chabadová, Katka
– Varín 547
Chrapčíková, Darina – Varín 391
Valík, Emil
– Krasňany 168
Samec Michal
– Nezbud. Lúčka 12
Chabadová, Miroslava – Lysica 265
Bačinský, Andrej
– Varín 396
Gáborová, Anna
– Varín 831
Pallo František
– Varín 794
Chrapčíková, Miriama – Varín 799
Podhorská, Monika – Varín 413
Podhorská, Lenka
– Varín 413
Janiček, Pavol
– Varín 380
Tichý, Milan
– Varín 831
Hlucháň, Ľubomír
– Varín 390
Rolková, Daniela
– Varín 96
Tichý, Silvester
– Varín 82
Zelina, Štefan
– Varín 316
Miho, Peter
– Varín 398
Cvachová, Zuzana
– Varín 561
Kolibačová, Ivana
– Varín
Šušovčiak, Jozef
– Varín 548
Stehlíková, Daniela
– Varín 829

– 2 knihy
– 3 knihy
– 5 kníh
– 3 knihy
– 2 knihy
– 1 kniha
– 2 knihy
– 4 knihy
– 5 kníh
– 9 kníh
– 5 kníh
– 5 kníh
– 3 knihy
– 2 knihy
– 1 kniha
– 2 knihy
– 2 knihy
– 6 kníh
– 2 knihy
– 5 kníh
– 1 kniha
– 11 kníh
– 3 knihy
– 5 kníh
– 2 knihy
– 4 knihy
– 8 kníh
– 5 kníh
– 3 knihy

Nedeľa 5. júna
16.00, Nám. Sv. Floriána

Hrá dychová hudba Fatranka
Nedeľa 12. júna
16.00, Nám. Sv. Floriána

Kamera „D“

Program žiakov ZŠ
Nedeľa 19. júna
16.00, Nám. sv. Floriána
Vystúpenie dychových hudieb zo Strečna a Varína
Pondelok 4. júla
16.00, Nám sv. Floriána
Vystúpenie Folklórneho súboru kanadských Slovákov
a Varínskeho spevokolu
Štvrtok 7. júla

Bojnice

Zájazd pre rodičov a deti
Cena 125,- Prihlášky MKS
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Z práce krúžku mažoretiek, ktoré vedie sl. Lucia Michálková

1. C na výstave u ochranárov „Medveď“
- s lektorkou Mgr. Evkou Ondrovou

Tajnička z čísla 5/2005 znela: „A ty si sa s mojou mohol?“ 100,- Sk vyhráva pán Anton Bulejčík, Donská 13, Košice
u KUPÓN Č. 6 u KUPÓN Č. 6 u KUPÓN Č. 6 u KUPÓN Č. 6 u

Pomôcky:
alamozit,
Saar, Enak,
Monet, Oša

Živo
(hud.)

Robila
lov

Značka
peny do
kúpeľa

Cieľ
(kniž.)

Ruská
rieka

Vzadu

Najmladší Dôverne
syn
Áronov oslovovala

Veľmi vzácny biely
nerast

VYLÚŠTENÝ TEXT TAJNIČKY SPOLU
S NALEPENÝM KUPÓNOM POŠLITE DO
15. JÚLA 2005
NA ADRESU REDAKCIE.

Grécke
písmeno

Menší
dravý
vták

Vpil

Značka
Polónia
Potom
Tohto roku
(skr.)

Oplan
Vydávala
teplo
2. časť
tajničky

1. časť
tajničky
Populárny
šláger

Podmienková spojka
Pevnina
v mori

Fúkal

Tam

4. časť
tajničky

Praotec
praobyvaťeľov
Palestíny

Babka
nemecky

Krídlo
(odb.)

Nech je ženský šatník
akokoľvek preplnený, ...
(dokončenie v tajničke krížovky)
Vymieňač
iónov

Ženské
meno
Meno
Emílie

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Autor:
Drvila
Jozef Blaho na prach

6. časť
tajničky

Okrem
iného (skr.)
Stroskotaná
loď

Nemecká
rieka
Stala sa
živšou

Slovenské
mesto
Meno
Sidónie

5. časť
tajničky

3. časť
tajničky

Obrátenie

Vnútro
(kniž.)
Praplazma
Lákaj
Filipínska
sopka

Rímskych
51

Obsial

Časť gauča,
čalún

Japonský
boh Zeme

Malá
lata

Francúzky
maliar
19. stor.

Skratka
juniora
V, vnútri
(lek.)
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