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UZNESENIE OZ
NOVÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
ŽIACI PÍŠU
Z FARSKEJ PÚTE
VARÍNSKI ZÁCHRANÁRI ZASAHOVALI

Hudba

Ilustrácia: Nora Halušková VII.A

Hudba je krásny dar,
stačí iba tónov pár.
A máme úsmev na tvári,
srdiečka nám rozžiari.

Hudba dokáže spájať ľudí,
lásku v nás často budí.
Privádza nás do ríše,
kde príbehy tón píše.

Hudba je úplne všade,
či doma, či v záhrade.
Len tíško načúvať treba,
hudba je predsa kúsok neba.
Jana Šimlíková VII.A
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Uznesenie č. 8 / 2005

z riadneho tridsiatehoprvého zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 29. 9. 2005 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Starosta: Ing. Karol Strásky
Prítomní poslanci: Ing. Marián Androvič (31/31), Karol Boka (27/31),
Metod Bukovinský (30/31), Ferdinand Lopušan (29/31),
Pavol Noga (25/31), Rudolf Pisch (29/31), Ing. Marián
Schmidt (31/31), Ing. Vladimír Štefánik (25/31), Peter
Tretina (29/31), Mária Zelinová (29/31)
Neprítomní poslanci: ospravedlnení: Ján Zelina (22/31)
neospravedlnení: 0
Ostatní prítomní:
hlavný kontrolór obce,
prednosta obecného úradu, 5 občanov

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

I.

Schvaľuje:

1. Program rokovania OZ
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 8/0/0/3
2. Overovateľov zápisnice: Metod Bukovinský, Ferdinand Lopušan
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 8/0/0/3
3. Komisiu OZ pre riešenie otázok súvisiacich
s prevádzkou lyžiarskeho vleku Pod Jedľovinou
a s činnosťou lyžiarskeho oddielu v zložení: Karol
Boka, Rudolf Pisch, Ing. Marián Schmidt
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 10/0/0/1
4. Zakúpenie domu od p. Padalu
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 10/0/0/1
5. Zakúpenie domu od Mgr. Zavadilovej
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 10/0/0/1

III. Ukladá:
1. OcÚ zorganizovať dňa 5.10. 2005 stretnutie s nájomníkmi 22 bytového domu na preverenie závad
v bytoch a následne zabezpečiť ich odstránenie.
Termín: v texte
Zodpovedný: v texte
2. Stavebnej komisii preveriť žiadosť o odpredaj
obecného pozemku a sťažnosť občana
Termín: do budúceho OZ Zodpovedný: Ing. Vladimír
Štefánik
3. OcÚ zabezpečiť osadenie revíznych šachiet na
Železničnej ulici pre odkanalizovanie RD
Termín: do budúceho OZ Zodpovedný: v texte

IV. Súhlasí:
1. S prenájmom pozemku pri areáli školy pre prenosnú predajňu školských potrieb a drobného
doplnkového tovaru za podmienok dohodnutých
s vedením obce a školy.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 10/0/0/1
2. S otvorením ubytovacieho zariadenia „Alenka“ na
ulici M.R.Štefánika 420.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 10/0/0/1
Ľubor Panáček:
prednosta OcÚ
Overovatelia:
Metod Bukovinský

Ing. Karol Strásky
starosta obce
Ferdinand Lopušan
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Odišla sestra Marcela

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

„Príď, nevesta Kristova, a prijmi korunu,
ktorú ti Pán pripravil naveky.“
V pondelok 17. októbra sme sa na zádušnej sv. omši rozlúčili so
sestrou Marcelou, ktorá v našej obci pôsobila od decembra 1997.
Sestra Mária Marcela Margita Staňová sa narodila 20. apríla
1925 v Hrašoviku v okrese Košice. Pochádzala z ôsmich detí.
V januári 1943 vstúpila do kláštora Sancta Mária v Prešove. Jej
prvý pamätný deň – deň obliečky – bol 28.8.1944. Svoj mladý život
zasvätila Pánovi, aby žila len pre Neho a plnila Jeho najsvätejšiu
vôľu, dňom večných sľubov 28.8.1953. Päť rokov strávila v kláštore Sancta Mária v Prešove. Odtiaľ bola poslaná predstavenými
spolu so šiestimi sestrami do Lučenca. V roku 1950, kedy prebehla
likvidácia kláštorov, dostala sa do internačného kláštora v Pruskom. Aj ju čakali veľké životné skúšky počas totalizmu: Vrbové,
kde pracovala na JRD, Teplice-Šanov v Severných Čechách – textilná
továreň, Papovka – práca na JRD, Františkov nad Ploučnici – textilná továreň, dva roky práce ošetrovania ťažko chorých, starých
ľudí vo veľmi ťažkých priam neľudských podmienkach. V roku
1960 prišla s väčšou skupinou sestier do Bílej Vody, kde prežila 33
rokov svojho života.
6. decembra 1997 prišla do Varína. Jej dobrosrdečnosť, veselá
myseľ, nasadenie sa pre akúkoľvek službu, zanechali pekné svedectvo rehoľného života v ľuďoch, ktorým sa s láskou a nezištne venovala. Mala otvorené a veľké srdce pre každého, či to boli mladí alebo
starí ľudia. V apríli tohto roku odišla do domu sv. Jozefa v Prešove,
aby tu prežila dni požehnanej staroby v apoštoláte modlitby.
Zomrela náhle v sobotu 15. októbra počas návštevy rehoľných
sestier vo Varíne

Narodili sa:
Olaf Brežný
Romana Škulcová
Matej Bugáň
Michaela Lovasová
Peter Pirošík
Vanesa Švecová
Adrián Čepela
Branislav Williger

29. 7. 2005
25. 8. 2005
19. 8. 2005
30. 8. 2005
26. 9. 2005
29. 9. 2005
13. 10. 2005
12. 10. 2005

„Buďte šťastné deti,
najkrajšie kvety zeme!“

Manželstvo uzatvorili:
Ing. Lenka Chabadová a Michal Synák
1. 10. 2005
„Nech radosť Vášho svadobného dňa nikdy nepatrí minulosti.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pani Margita Lopušanová
pani Ľudmila Staňová
pani Anna Paučinová
pani Katarína Adamčíková
pani Katarína Bugáňová
pán Jozef Franek
pani Anna Cibíková
pani Anna Kubíková
pani Kristína Srogončíková
pán Jozef Tretina
pán František Cvacho
pani Irena Kabatiarová

92.
86.
84.
83.
82.
81.
81.
79.
79.
78.
77.
77.

pani Margita Salátová
pani Anna Malichová
pán Ondrej Bugáň
pán Martin Šlesár

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

Odišli do večnosti:
pán Jozef Brežný
U9. 10. 2005
pani Kornélia Cesneková
* 21. 12. 1923
U12. 10. 2005
pani Emília Willigerová
* 1. 10. 1934
U23. 10. 2005
* 6. 1. 1929

Škultétyho rečňovanky, viac na str. 9

73.
73.
72.
71.

okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Jozefína Kvasnicová
80-te
pani Mária Piovarčiová
75-te
pán Emil Piovarči
70-te pani Jarmila Ondrušová
pán Anton Staník

„Do ďalších rokov vykročte
s úsmevom na očiach,
nech sa všetci závistlivci
hneď za Vami otočia!“

II. Berie na vedomie:
1. Prednesené požiadavky nájomníkov v 22 bytovom
dome a písomnú žiadosť na ich odstránenie
2. Informáciu predsedu lyžiarskeho oddielu o činnosti, hospodárení, príprave na budúce zimné obdobie
a naliehavej potrebe zakúpiť ratrak na udržiavanie
prístupovej cesty, lyžiarskej trasy a okrajových
miestnych komunikácií.
3. Informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení
OZ
4. Informáciu starostu o príprave IBV na Záhumní
a iných rozvojových aktivitách obce.

Varínčan

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Hanka Paňáková

Hanka s rodičmi a manželom Žopom

Žilina a potom až do dôchodku
ako profesionálny člen Horskej
služby vo Vrátnej, kde žije dodnes
so svojou manželkou Magdou rod.
Urbancovou z Rajeckých Teplíc
a so svojimi dvoma synmi Jurajom
a Michalom.
Naša rodáčka vychodila 5 tried
ľudovej školy a 4 triedy mešťanskej
školy vo Varíne. Táto škola mala
už v tom čase svoju úroveň, veď
ju navštevovali žiaci od T6epličky
po Terchovú a spoza Váhu aj zo
Strečna, Stráňav ba až z Vrútok
a Priekopy. Jej spolužiačkou bola
aj taká významná osoba, akou bola
pani Petronela Višňovcová, štátna
tajomníčka pre obchod a cestovný
ruch. Po skončení meštianky odišla študovať na Obchodnú školu
do Žiliny, kde po 3 rokoch zložila
maturitnú skúšku.
Hanka, celý život aj všetok
svoj voľný čas si obetovala práci
v horách. Kto dal podnet toľkej
láske k prírode?
Možno že som ju dostala od
sudičiek, ale aj od môjho otca,
ktorý ma už v mladosti naučil
rozoznávať všetky druhy drevín
listnatých aj ihličnatých. Mali sme
lúku Pod Jedľovinou, kde sme
dorábali seno a tam som dostávala
základy. Najlepšie som sa cítila
s ruksakom na chrbte. Ostatné
vedomosti o prírode a horách som
nadobudla v Skautingu. Vo Varíne

v tom čase pôsobil ako farár vdp.
Zány, ktorý tejto činnosti venoval
všetok svoj voľný čas. organizoval
stále tábory, ktoré boli najčastejšie
v Starohradskej doline a jednodňové výlety, väčšinou na Majeri. Mali
sme aj veľmi dobrú oddielovú vedúcu, ktorou bola Ilka Bieliková.
Pekná mladosť prešla, doštudovala si a musela si sa rozhodnúť
pre zamestnanie.
Po skončení školy som nastúpila pracovať do
Slovenskej poisťovne,
ktorá sa nachádzala
v Žiline v priestoroch
dnešného Tesca pri
Sedláčkovom sade.
Pracoval tu aj Gejza
Burčík, ktorý v tom
čase so svojimi kamarátmi, Jožom Kianičkom, Lolom Blahom,
Ferom
Sporinom,
Ivanom Cvachom a aj
s Edom Lipkom, stavali prvú chatu na Strážskej holi.
Chata sa volala Čierna päťka. Ja
s kamarátkami, najčastejšie s Hankou Hrivovou – Beniačovou, sme
chodili na výlety na spomínanú
Strážsku hoľu a tam som sa bližšie
zoznámila aj s Gejzom, za ktorého
som sa v roku 1942 vydala. Prišla
vojna a Gejzu odvelili do Ruska,
až do konca vojny. Po jej skončení sme chceli niekde pracovať,
ale možnosti boli obmedzené.
Gejza začal stavať veľkú chatu na
Strážksej holi v sedle pod Bážovou
(dodnes sú tam vykopané základy
a pivnica). Na uvedenú stavbu mal
pripravené všetko drevo aj dosky.
Určití ľudia nám tento zámer prekazili, a tak sme odišli pracovať na
Veľkú Raču, kde sme chatárčili
asi jeden rok. Za Gejzom prišli
kamaráti Karol Doboš, Vilo Sauer
a prehovorili nás, aby sme si na
starosť zobrali výstavbu zhorenej
chaty pod Suchým s možnosťou
ostať tam pracovať po jej dobudovaní. Túto výstavbu financoval
KSTL – klub slovenských turistov
a lyžiarov.
Po ukončení výstavby chaty
nastala drina, ako ste to zvládli:?
No veru máš pravdu, bola to
drina a poriadna. Najskôr sme
vybudovali hospodársku budovu,
kde bola jedna izba, v ktorej sme
bývali, kuchyňa a jedna jedáleň.
Ja som varila a manžel organizoval

výstavbu chaty, vynášku materiálu, evidoval vynesený materiál a na
mieste vyplácal nosičov. Do jedného roka sme chatu postavili a bola
aj daná do užívania. Turistika sa
začala rozmáhať a o hostí nebola
núdza. Vtedy sa ešte v sobotu pracovalo, ale po poludní už prišlo na
chatu veľké množstvo ľudí z Varína, Žiliny a pri harmonike Ruda
Marčeka sa zabávali až do rána.
Veľa ľudí chodilo aj na Synákov
a Krasňanský salaš a pritom navštívili aj našu chatu. Potom prišli
Banderovci a nastali nepokoje.
Gejzu zatvorili, chatu som musela
zavrieť a odísť domov. Gejza sedel
11 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe.
Keď sa situácia s Banderovcami ukľudnila, chatu som uviedla znovu
do prevádzky. V tom období mi
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Zo života škôlky...

NAŠI RODÁCI
V tomto roku sa dožila vzácneho jubilea Hanka Paňáková,
ktorá oslávila 80-tku. Narodila sa
14.4.1925 rodičom Alexandrovi
Akantisovi a Anne rod. Gáborovej.
Akantisovci –Prachárovci, mali
okrem našej jubilantky ešte dvoch
synov. Mladší od Hanky bol Ján,
ktorý pracoval na železnici ako
elektrikár. Oženil sa s Annou
Trnovcovou z Nededze a mali
dve deti Jána a Máriu. Ján zomrel
v roku 1987. Najmladší Milan pracoval asi štyri roky v Doprastave

Varínčan

ktorý pracoval na Horskej službe
a po nejakom čase sme sa zobrali.
Pracovali sme tu až do roku 1970
a potom sme sa presťahovali do
Žiliny. Môj manžel pracoval ako
šéf na internátoch VŠD a ja som
pracovala ako vedúca kuchyne
v PCHZ. Do hôr sme chodili aj naďalej. Navštívili sme Alpy, Kaukaz
a iné horstvá. Keď nám malo byť
už dobre Žopa spadol z jablone,
mal úraz. Chradol zo dňa na deň
a v roku 1983 zomrel. Odvtedy
sa trápim sama. Prišli choroby aj
na mňa, mám oba bedrové kĺby
vymenené a chodím o barlách. Do
hôr chodím už iba sporadicky. Brat
Milan ma občas vyvezie do Vrátnej,
tam zotrvám zopár dní a idem
domov. Mám ešte jednu aktivitu,
navštevujem senior klub Horskej

Jesenné práce šikovných detských rúk, ktoré
za veľkej pomoci rodičov, p. učiteliek vyčarili
„veselé tekvičky ježkov, panáčikov.“
Výstavka je v areáli MŠ.
Rodičom ďakujeme za spoluprácu.

J.G.

Myslíte, že v ovocí môžu byť iba červiky?
Zaujímavý obrázok z prostredia MŠ.
„Ovocný domček pre myšku.“

Október mesiac úcty k starším
Seniori horskej služby – v strede Hanka Paňaková,
druhý sprava brat Milan a tretí sprava tiež náš rodák Ondrej Mestický.

veľa pomáhali rodičia a moje kamarátky. Najviac Gitka Chalupjanska a Gizka Sluková. Keď som išla
navštíviť manžela do Bratislavy,
tak ma vždy na chate zaskočila
Margita. Po návrate z väzenia pustili sme sa vervou do práce, ale čo
rok to bolo ťažšie. Viac sa venoval
všelijakým iným prácam a kamarátom a chata ostávala na mne samej.
Skutočne som to už nevládala sama
ťahať. Prišla manželská kríza a my
sme sa rozviedli. Z chaty som odišla v roku 1958.
Ako si sa prebíjala životom po
týchto trpkých skúsenostiach?
KSTL mi ponúkol prácu vo
Vrátnej, kde som pracovala na
chate Vrátna ako prevádzkarka
– zástupkyňa vedúcej. Tu som sa
už tak nenadrela, pretože chata
bola dobre personálne obsadená.
Bol to balzam na moju utrápenú
dušu. Tu som sa zoznámila
s Jožkom Paňákom /Žopom/,

služby, som jeho členkou.
Hanka, na záver poprosím nejaký odkaz Varínčanom.
Vo Varíne bolo vždy veľa
významných ľudí, ktorí pracovali
v rôznych športových inštitúciách, spomeniem Štefana Cigánika
– riaditeľ Turistu v Žiline, Štefan
Zimen medzinárodný rozhodca
v lyžovaní, Fero Sporina a Janko
Salát – víťazi Jánošíkovej valašky,
čo boli v tom čase najvýznamnejšie
preteky v Československu a spravili pre propagáciu tohto športu veľa.
Dalo by sa spomínať na mnohých
ďalších, ale to by nám ani jedny celé
noviny na to nestačili.
Mladým chcem vo Varíne odkázať
len jedno: navštevujte pravidelne naše
krásne hory, veď Varín je vstupnou
bránou do Malej Fatry a tu nájdete
a naučíte sa všetkému, čo budete potrebovať vo Vašom živote.
Rozhovor pripravil:
Alexander Panáček

„Vážme si rady svojich otcov, v šedinách je ukrytá
múdrosť...“
-Tak postojme, zamyslime sa nad slovami básnika, aspoň takto vyjadrime Vám – starí naši rodičia úctu, lásku
a vďaku za Vaše odrobené roky.
Viem, že ľúbite deti – a oni majú rady Vás – preto vždy
vo Váš mesiac – Október – Vám pripravujeme darček v podobe básní, piesní, želaní.
Deti najst. vek. skupiny z MŠ vystúpili vo štvrtok

20.10.2005 v programe „Starším občanom Varína“.
Radosť sme iste spravili tancom vetríkov, dáždnikmi,
scénkou „Pod hríbom“.
Dovoľte v mene detí, p. učiteliek z MŠ ešte raz zaželať Vám veľa zdravia, popriať veľa slnečných dní - a ako
povedal malý Miško – keď prídu i tie boľavé dni – nič to
– veď život aj také prináša.
Júlia Gáborová
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Škola má novú jedáleň
a varínski školáci
už nedochádzajú do
Nezbudskej Lúčky.
Predstavenstvo obce v súčinnosti s vedením školy sa
dohodli, že v objekte ZŠ sa zruší školská jedáleň s kuchyňou, a tým sa získa priestor pre požadované 3 triedy.
Žiaci nebudú dochádzať do Nezbudskej Lúčky. K hospodárskemu objektu MŠ z južnej strany sa pristaví školská
jedáleň, ktorá bude priamo napojená na súčasnú kuchyňu.
Vstup do jedálne bude zo Školskej ulice a bude oddelený
od areálu MŠ. Prístavba bude prízemná, čiastočne podpivničená, kde bude riešený núdzový východ z plynovej
kotolne. Kuchyňa bude slúžiť pre MŠ a ZŠ. Pôdorysné
rozmery prístavby sú 6,80 x 14,55 a 7,72 x 8,25 m. Svetlá
výška jedálne je 3,15 až 3.60 m.

Za vstupnou bránkou sú riešené vyrovnávajúce schody
so závetrím, ktoré sú prekryté až k oploteniu. Cez zádverie
– chodbu sa dostaneme priamo do jedálne. Z chodby sú
prístupné samostatné soc. zariadenia, WC s predsieňkami
pre chlapcov, dievčatá, učiteľov. Vstup do hospodárskeho pavilónu je pôvodný zo severnej strany, cez zádverie
vedie schodište do suterénu a na poschodie. Kuchyňa
je prístupná z chodby a je pôvodná
a má tieto miestnosti: chladený sklad
s chladničkami a mrazničkami, šatne
a umyvárku pre zamestnancov, kancelárie, chodby, denný sklad potravín – suchý, čistú prípravu zeleniny
a mäsa, vlastnú kuchyňu s umývaním
čierneho riadu (kuchynského), výdaj
jedál a umývanie bieleho riadu. Prepojenie kuchyne s jedálňou je okienkami – výdaj jedál a príjem použitého
riadu (taniere, príbory). Z chodby do
jedálne budú dvere uzamknuté a signalizačný zvonček bude i zo schodišťa. Pre prevádzku kuchyne slúži
v suteréne sklad zemiakov, sklad
zeleniny a hrubé čistenie zeleniny so
škrabkou na zemiaky.
Podlaha vstupného schodišťa
a vstupných priestorov, vrátane

sociálnych zariadení je z keramických dlaždíc. Jedáleň
je z PVC a ker. soklíkov. Keramické dlažby je nutné
realizovať v protišmykovej úprave. Vnútorné povrchy
stien sú omietnuté vápenocementovou omietkou, opatrené maľbami. Chodby olej. náter v=1500 mm. Kuchyňa
a soc. zariadenia má keramický obklad do výšky 2050
mm. Podhľad nadstavby je protipožiarny sadrokartón,
opatrený maľbami.
Okná a dvere vonkajšie sú plastové bielej farby s tepelným odporom rámov V=1,5 a dvojskiel V=1,1 Wm-2K-1.
Vnútorné dvere sú drevené smaltované, otvárané.
Odvodnenie dažďových vôd zo strechy je odvodňovacím systémom Rannila vo farbe krytiny.
Vykurovanie objektu je zabezpečené jestvujúcou plynovou kotolňou. V prístavbe budú nové vykurovacie telesá
KORAD. Objekt je zásobovaný pitnou vodou z jestvujúcej
vodovodnej prípojky. Príprava TUV je v plynovej kotolni
samostatným kotlom. Prípojka plynu
sa musí preložiť. Kanalizácia sa napojí na jestuvjúce rozvody, ktoré sa prepoja na novovybudovanú kanalizáciu
v obci. Dažďové vody sú napojené na
kanalizáciu. Vetranie miestnosti je
prirodzené oknami. Predsienky WC
vetracími mriežkami. V jedálni sú
osadené 2 ks ventilátorov. V kuchyni je vetranie oknami a stávajúcou
vzduchotechnikou s odsávačmi pár.
Umelé osvetlenie je riešené v elektroinštalácií.
Projekt obsahuje doplnenie
strojného vybavenia z kuchyne ZŠ.
Elektroinštalácia je nová ku všetkým
zariaďovacím predmetom.
V kuchyni pracuje 5 pracovníčiek
žien, vrátane vedúcej.
Navrhovaná prístavba a stavebné
úpravy nemenia charakter užívania
objektu z hľadiska účelu a funkcie.
Manipulácia s domovým odpadom je nezmenená i počas
ďalšej prevádzky. Rovnako vplyv na životné prostredie
nezaznamená zmeny.
Po ukončení stavebných prác sa jestvujúca zeleň
(trávniky a kroviny) uvedie do pôvodného stavu. Počas
výstavby došlo k minimálnemu zásahu do jestvujúcej
vzrastlej zelene.

Mačka Alica
Naša mačka Alica – to je vám parádnica!
Na okne rada sedáva, myšky odtiaľ vyzerá.
Keď uvidí myšku,
šup! A už je v brušku.
Martinka Synáková 2.B
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Človek a príroda
Žime v mieri všet
ci spolu!
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a vôbec to nie je
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O zvieratkách
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V lese
Každé ráno na trúbku
trúbi medzveď rozcvičku.
Zajačiky veselé
poskakujú po lese.
Malá bodka na rúbani.
To sa malé sŕňa kŕmi.
Večer, keď sa slnko schová,
dobrú noc nám dáva sova.
Natálka Okruhlicová 2.B
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Kohút
Ráno počuť hlasný spev.
To si kohút spieva.
Zobudí nás všetkých hneď.
Už sa rozvidnieva.
Kristínka Klocáňová 2.B

Mačka s kačkou
Stretla mačka ka
čku.
Zobrala jej hračku
.
kačka teraz plače,
že má málo hrač
iek.
„Neplač, kačka m
alá,
hračku som si po
žičala.“
Aďko Trizulia 2.B

4.A (kolektívna pr

áca)

Ježko
Ide ježko z briežka,
po cestičke bežká.
Má on dlhé pichliače,
napichal si bodľačie.
Filipko Skutecký 2.B
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Varínčan

Škola informuje
Vdelávacie poukazy a záujmová činnnosť
pre žiakov v školskom roku 2005/2006.
V školskom roku 2005/2006 už druhý rok pokračuje financovanie záujmového vzdelávania žiaka základnej školy a žiaka
strednej školy zo štátnych prostriedkov formou vzdelávacích
poukazov.
Rodič-žiak sa stáva vlastníkov vzdelávacieho poukazu a je
priamym distribútorom štátnych financií, ktoré poukazy reprezentujú.
Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity ponúkajú
zmysluplné využívanie voľného času žiakov a vytvárajú podmienky na rozvoj záujmov detí.
V tomto školskom roku naša škola vydala 510 vzdelávacích
poukazov, naspäť ich prijala 507. Z tohto počtu jeden poukaz bol
prijatý z inej školy.
Základná škola ponúkla na školský rok 2005/2006 37 záujmových krúžkov. Najväčší záujem mali deti o internetový a počítačový krúžok. Na škole bude pracovať 11 krúžkov s týmto
zameraním. Naša základná škola umožnila žiakom prihlásiť sa
do 2, prípadne aj viac krúžkov, hoci každý žiak dostal iba jeden
vzdelávací poukaz. žiak by si mal na každý ďalší krúžok priplatiť, tak ako to vyriešila väčšina škôl v okrese.
Žiaci našej školy sú zvýhodnení a v tomto školskom roku
môžu navštevovať aj ďalšie krúžky bezplatne.
Mgr. Eva Andelová

Zoznam záujmových krúžkov, ktoré žiaci navštevujú
v školskom roku 2005/2006

1. Matematický krúžok
2. Počítačový krúžok
3. Počítačový krúžok
4. Počítačový krúžok
5. Počítačový krúžok

Mgr. Chabadová
Mgr. Cvachová
Mgr. Mihaliaková
p. Boková
Mgr. Šimlíková

Exkurzia Modra – Bratislava
očami účastníkov
7. októbra 2005 som sa
zúčastnila exkurzie do Modry a Bratislavy. Počasie nám
prialo. Mestečko Modra nás
očarilo svojím jedinečným
koloritom, príjemnou atmosférou a veľmi milými ľuďmi.
tu sme sa dozvedeli o „našom
hrdinovi“ Ľudovítovi Štúrovi
veľa nových informácií. Trošku mi chýbali v sprievodnom
slove sprievodkyne zaujímavosti z jeho osobného života,
ale celý výklad splnil svoj
základný cieľ.
Po návšteve závodu na
výrobu keramiky sme boli doslova očarení talentom ľudí,
ktorým spod rúk vychádzajú
úchvatné výtvory precízne
svojou nezameniteľnou ornamentálnou výzdobou.
Poslednou
zastávkou

bola návšteva parlamentu.
Bolo to skvelé! Osobne sme
sa stretli s pánom poslancom
Mikloškom a pánom Banášom.
Tieto stretnutia patria k tým,
na ktoré človek nezabúda.
Rovnako ako na stretnutie so
Zorou Czoborovou v uličkách
starého mesta, hoci len tak
letmo.
Veronika Košútová
Cesta do Modry bola fantastická! V múzeu som získal
veľa nových informácií. Ľudovít Štúr bol veľkou osobnosťou
svojej doby a myslím si, že ňou
je i dnes. Uvedomil som si to,
keď som stál pri jeho hrobe
a ticho cintorína narúšal len
šum lístia vysokých líp nad
ním.
Miroslav Chrapčík

6. Počítačový krúžok
7. Počítačový krúžok
8. Internetový 5.-6. roč.
9. Internetový 7.-8. roč.
10. Internetový 9. roč.
11. Výtvarný krúžok
12. Turistický krúžok
13. Zdravotnícky krúžok
14. Folklórny krúžok 1.-2. roč.
15. Folklórny krúžok 3.-4. roč.
16. Prírodovedný krúžok
17. Matematický krúžok
18. Internetový krúžok
19. Ruský jazyk
20. Literárny krúžok
21.Mažoretky
22. Futbalový (2 krúžky)

Mgr. Paľušková
p. Boka
Mgr. Oslanec
Mgr. Oslanec
Mgr. Oslanec
Mgr. Trnovská
Ing. Jarošová
Mgr. Takáčová
Mgr. Synáková
Mgr. Synáková
Mgr. Tavačová
Mgr. Andelová
Mgr. Oslanec
Mgr. Kozáková
Mgr. Galčíková
sl. Lucia Michálková
Mgr. Kákoš Marián,
p. Kubena
23. Zemepisno-turistický
Mgr. Andelová
24. Slovenčina netradične
Mgr. Trnovská
25. MOP-ochrana prírody
Mgr. Smolková
26. Basketbalový (dievčatá)
Mgr. Androvičová
27. Písanie na počítači všetkými desiatimi
– mladší žiaci
Mgr. Zavadilová
28. Písanie na počítači všetkými desiatimi
– starší žiaci
Mgr. Zavadilová
29. Prechádzky slovenčinou
Mgr. Vojteková
30. Futsalový – mladší žiaci
Mgr. Čerňanová
31. Futsalový – starší žiaci
Mgr. Čerňanová
32. Chemický krúžok
Mgr. Tavačová
33. Dramatický krúžok
Mgr. Luptáková
34. Výtvarný krúžok
Mgr. Tropková
35. Čitateľský krúžok
Mgr. Bielková
36. Tanečný krúžok
Mgr. Mravcová
37. Kynologický krúžok
p. Androvič

V Bratislave sa mi veľmi
páčilo. Najmä parlament a detektor kovov. Doteraz takmer
nikto z nás nemal príležitosť
zažiť niečo podobné. Bol to
neopakovateľný pocit. Stáli
sme na miestach, ktoré sme
poznali len z televíznych
obrazoviek. Dnes to vnímam
oveľa intenzívnejšie a zaujímam sa viac o udalosti, ktoré
s parlamentom súvisia.
Mestečko Modra na úpätí
Malých Karpát sa mi vrylo do
pamäti. Navždy si ho budem
spájať s Ľudovítom Štúrom
a krásou modranskej keramiky.
Denisa Ružičková
Mne sa najviac páčilo
v Bratislave, lebo som tu bola
po prvý raz. Páčilo sa mi staré
mesto a jeho atrakcie. V parlamente ma prekvapila rokovacia sála. V televízii sa zdá
obrovská, ale zdanie klame!
Tešila som sa aj do Modry,

pretože mám rada Ľudovíta
Štúra, ale priznám sa, že
som bola trochu sklamaná
z výkladu našej sprievodkyne. Vysvetľovala veci veľmi
monotónne, prejavu chýbalo
viac citovej zainteresovanosti.
Myslím si, že Ľ. Štúr si zaslúži
úctu v každej situácii.
Kristína Staňová
Exkurzia splnila moje očakávania. Trošku ma sklamalo,
že sme nestretli viacerých
politikov.
Škoda, že práve nebol
rokovací deň. No na druhej strane sme však mohli
v priestoroch národnej rady
pobudnúť dlhšie a „užiť si
jej“. Exkurzia mi dala veľa – či
už ide o poznatky zo života
a diela Ľ. Štúra, alebo výrobné
postupy spracovania hliny do
výslednej podoby unikátnych
keramických výrobkov.
Barbora Hajasová

Varínčan

Modra je veľmi malebné
mestečko známe svojou keramikou a vínom. Mali sme
možnosť vidieť na vlastné oči
ručné maľovanie keramických
výrobkov, Umelci to robili veľmi sústredene a nenechali sa
nami vôbec vyrušiť. Myslím si,
že Štúr mal šťastie, že tu prežil
kúsok zo svojho života.
Krásavica na Dunaji ma
očarila hlavne tým, že som
mohla vstúpiť do priestorov
nášho parlamentu. Krásny
výhľad sa nám ponúkol i na
most Apollo, ktorý sa už, nanešťastie, stihol stať obeťou
miestneho vandalizmu. Je
smutné, že niektorí dnešní
mladí ľudia si nevedia vážiť
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veci okolo seba. Exkurzia
nebola premárneným časom,
naplnila moje očakávania.
Lívia Vajdová
Myslím si, že exkurzia každého zaujala. ja som nebola výnimkou. Krása a noblesa parlamentu – to je niečo, čo treba
vidieť. Sedeli sme v kreslách
pre novinárov a mali sme celú
rokovaciu sálu ako na dlani.
Keď sme odchádzali, prišla
francúzska delegácia. Rozlúčili sme sa s parlamentom a cez
nádvorie hradu sme zišli do
uličiek starého mesta. Ruch
a davy ľudí okolo nás vtrhli
do víru veľkomesta a my sme
sa ním dali pohltiť.
Mirka Janíčková

Poďakovanie
„Babská jazda“

Popoludnie dňa 26. 10. 2005 sa nieslo
v znamení farieb a krásy. Pre dievčatá
bolo pripravené stretnutie s pani Adrianou Cvečkovou. Tá im odpovedala na
zvedavé otázky týkajúce sa každodenných problémov dospievajúcich dievčat
v oblasti módy, líčenia a starostlivosti
o pleť. Predviedla im zaujímavé ukážky
líčenia, ktorými boli dievčatá nadšené.
Chcem sa jej preto v mene všetkých
zúčastnených srdečne poďakovať, že si
popri svojej práci našla čas a zavítala do
našej školy. Srdečná vďaka!

„Bezpečnosť naša
každodenná!“

Ďalšie skvelé popoludnie, predovšetkým pre chlapcov, bolo tentoraz pripravené dňa 6.10.2005. Nieslo sa v znamení „polície“ – ukážky sebaobrany, práca
polície, rady, ako sa večer bezpečne pohybovať po ulici cestou domov. Toto všetko
a omnoho viac nám prišiel porozprávať
pán Molnár z Mestskej polície v Žiline.
Hoci bolo toto popoludnie určené najmä
pre chlapcov, prišlo aj veľa dievčat. Dokonca aj naši najmladší žiaci. Účasť bola
naozaj veľká. Chcem sa preto poďakovať
Ing. Jozefovi Košútovi, ktorý nám za pomoci Petra Mišejku, pracovníka Mestskej
polície v Žiline, pomohol sprostredkovať
stretnutie s pánom Molnárom. No predovšetkým spomínanému pánovi Molnárovi
za to, že si v rámci svojej namáhavej práce
našiel čas a prišiel k nám. Ako „figurant“
pri ukážkach ochotne spolupracoval žiak
9. ročníka Marek Milec. Všetkým, ktorí
sa na tomto stretnutí podieľali, ešte raz
ďakujem.
Predsedníčka šk. parlamentu
Zuzana Gáborová

Dokumenty a a fotografie
zo života Ľ. Štúra sa mi veľmi
páčili. Dýchol na nás čas dávno
minulý, a predsa taký súčasný!
Nemohla som neobdivovať
precíznosť a istotu rúk umelcov
pri výzdobe výrobkov z pálenej
hliny pokrytých emailom. Ruka
sa im ani raz nezatriasla.
V parlamente nás sprevádzala milá a sympatická
sprievodkyňa. Povedala nám
toho naozaj veľmi veľa a celý
výklad doplnila filmom o dejinách Slovenskej národnej
rady.
Dokonalý zážitok doplnila
fantastická cesta autobusom
v spoločnosti mojich priateľov.
Simona Schniererová

Cesta nám ubehla rýchlosťou svetla. Z Múzea Ľ. Štúra
ma najviac zaujali Slovenskie
národňie novini. Porovnávali
sme pravopis 19. storočia s tým
dnešným a bolo to veľmi zaujímavé.
Na krásu modranskej keramiky dodnes hľadám vhodné
slová. Bola prekrásna!
No najviac sa mi páčilo
v parlamente. Tu som sa odfotografovala s pánom Banášom.
Byť na miestach, kde sa píše
slovenská súčasnosť, bolo neopakovateľné.
Som rada, že som sa exkurzie mohla zúčastniť.
Gabika Janíčková

Škultétyho rečňovanky

Dňa 26. októbra 2005 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XIV. ročníka celoslovenskej
súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe pod názvom
Škultétyho rečňovanky. Konalo sa v čitárni Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho
vo Veľkom Krtíši pod záštitou primátora mesta
Ing. Jozefa Sauera.
Do tejto súťaže sa prihlásilo 106 mladých autorov, z toho 33 za prózu a 73 za poéziu. Autori zaslali
spolu 273 prác, z toho 38 prozaických útvarov a 235
básní. Práce mladých autorov posudzovala a ceny
odovzdávala odborná porota v zložení: Ľubica Kepštová – zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko,
Ján Fekete – spisovateľ a básnik, Ján Petrík – básnik
a redaktor SRo, štúdia Košice.
Z našej školy sa do súťaže zapojilo 10 mladých
autorov. Traja boli úspešní a ich práce boli ocenené.
Veronika Košútová (8.a) získala ocenenie v II. kategórii – próza. Pripravovala ju Mgr. M. Vojteková.
Marek Peknuša (5.b) bol ocenený v I. kategórii
– poézia a Anne Bielkovej (7.a) bola udelená Cena
Slniečka. Obidvaja sú aktívnymi členmi literárneho
krúžku a pripravovala ich Mgr. J. Galčíková.

Vďaka ochote a ústretovosti zriaďovateľa našej
školy, sme sa mohli osobne zúčastniť slávnostného
aktu vyhlásenia víťazov priamo vo Veľkom Krtíši.
Touto cestou chcem poďakovať p. starostovi obce,
Ing. K. Stráskemu a našej p. riaditeľke, Mgr. A. Paučinovej, ktorá sa postarala o dopravu. Bezpečne nás
dopravila do cieľa našej cesty i späť.
Ocenení žiaci si prevzali diplomy, knihy a iné
vecné darčeky osobne v doprovode riaditeľky
školy a vyučujúcej slovenského jazyka Mgr. J.
Galčíkovej. Ocenenia im budú pripomínať túto
krásnu udalosť.
Zážitkov máme plnú náruč. Nielen zo samotnej
sú Mgr. J. Galčíkovej. Ocenenia im budú pripomínať
túto krásnu udalosť.
Zážitkov máme plnú náruč. Nielen zo samotnej
súťaže, ale i z cesty a z krás okolitej prírody a krajiny spomínaného kúta Slovenska. Fascinujúce pocity
podčiarkla i úžasná scenéria a nádherné počasie vymaľovanej jesene, ako i to, že v tejto súťaži sme pre
našu školu získali ocenenie už piatykrát.
Mgr. J. Galčíková

Báseň

Zima

Báseň nežije, nedýcha.
A predsa...

Perinbaba – pani zima,
prírodu nám pocukrila.

Vie dušu nežne pohladiť
a rozohnať ťažké myšlienky.
Vie úsmev na perách vyčariť
a privolať krásne spomienky.

Zimný vetrík vyhvizduje,
deťom líčka prifarbuje.

Zázračne mení svet vôkol nás,
je priateľkou v smútku i v radosti.
Kto dokáže tešiť sa z jej krás,
toho rada bohatstvom svojím pohostí.

Lúky, stráne zasnežené
k sánkovačke pripravené.

A predsa...
Báseň nežije, nedýcha.
Anna Bielková, VII.A
Celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe
Škultétyho rečňovanky. Cena Slniečka

Jazero sťa zamrznuté klzisko,
vyzerá jak veľké javisko.

Snehuliakom na dvore
mrázik pridal cencúle.
Veľa snehu napadá,
bude dobrá nálada.
Peknuša Marek, V.B
Celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe
Škultétyho rečňovanky. Ocenená práca
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4. európsky deň škôl
Dňa 26. októbra 2005 sme na škole organizovali 4. európsky deň škôl.
V tento deň bolo vyučovanie na našej škole organizované tak, aby
sme všetkým hosťom, ktorí navštívia školu ukázali časť našej práce so
žiakmi. Žiaci pripravili pod vedením svojich pedagógov rôzne ukážky
svojej činnosti
Záujemcovia o prácu žiakov mali možnosť vidieť vyučovaciu hodinu matematiky u Mgr. Adelovej. V triede Mgr. Chabadovej v 5.B sa
vymenili úlohy a vyučovaciu hodinu matematiky viedla mama žiačky
z tejto triedy. bolo to zaujímavé pre žiakov i pre pani učiteľku. V triede
Mgr. Fodorovej rodičia videli hodinu slovenského jazyka. Po tradičných
hodinách pripravila Mgr. Vojteková vyučovanie slovenčiny netradičným
spôsobom. Žiaci 8.A triedy prestavovali paródie na reklamy v televízii.
Sami si hodnotili svoju tvorivosť porotou zostavenou zo žiakov triedy.
Konečný verdikt o predvádzaných reklamách vyniesla vyučujúca slovenského jazyka.
Pod vedením Mgr. Tavačovej ukázali žiaci rodičom čo dokážu urobiť
v chemikom laboratóriu. Ich práca bola plná objavov a rodičia sa mohli
presvedčiť aké je dôležité dodržiavať bezpečnosť na hodinách chémie.
Našich milých hostí sme nechceli unaviť. Šikovné dievčatá z 9-teho
ročníka pripravili občerstvenie a tiež ukážku slávnostne vyzdobených
stolov. Toto všetko sa učia na predmete rodinná príprava.
Návštevníkom sa páčila i výzdoba školy a výtvory žiakov, ktoré
zdobia celý interiér budovy. Tu ich sprevádzala Mgr. Trnovská. Pod jej
vedením vznikajú výtvarné práce žiakov. Žiaci majú možnosť pracovať
i v rôznych záujmových krúžkoch. Ukážky z tejto práce predviedli žiaci
3.ročníka pod vedením Mgr. Synákovej. Deti predviedli folklórne pásmo
v telocvični školy.
Záver dňa patril literárnemu krúžku. Žiaci pod vedením Mgr. Galčíkovej recitovali ukážky z vlastnej tvorby, ktoré vhodne dopĺňal klavírny
sprievod žiačok 8.A triedy.
Žiaci so svojimi pedagógmi pripravili i ďalšie aktivity ale i tak
ukázali len malú časť toho, v čom sa na škole môžu realizovať.
Deti sa naozaj svedomito pripravovali na to ako prekvapia svojich

rodičov. Som rada, že ľady medzi školou a verejnosťou sa pohli. Boli sme
milo potešení našimi hosťami, ale na budúci 5. ročník európskeho dňa by
sme radi privítali viac záujemcov hlavne zo strany rodičov.
Alžbeta Paučinová
riaditeľka školy
25.10.2005 v ZŠ O. Štefku
Aj napriek veľmi malej účasti rodičov som bola nesmierne šťastná, že
som sa mohla zúčastniť akcie školy pri príležitosti 4. európskeho dňa
škôl dňa 25.10.2005. Byť súčasťou vyučovacieho procesu vyvolalo vo mne
akúsi nostalgiu za časmi, keď som aj ja sedela v školskej lavici. Hoci to
nebolo až tak dávno, mám pocit, že sa v našej škole veľa zmenilo. Vyučovanie nabralo úplne iné rozmery. Žiaci sú oveľa kreatívnejší a majú viac
možností prejaviť sa. Hodina slohu už nespočíva iba o písaní prác na papier či do zošita. Teraz sa pokúšajú vyjadriť, čo cítia aj rôznymi scénkami
či paródiami. A musím priznať, že im to ide úplne fantasticky! Dokážu
sa aj veľmi dobre ohodnotiť, ale i skritizovať. Nielenže mali pripravený
zaujímavý program, ale prekvapili nás aj milým občerstvením na krásne
prestretých stoloch, ktoré pripravovali pod dozorom svojich učiteľov.
Mali sme tak možnosť nahliadnuť do tried počas vyučovania a vyskúšať
si, aké je to stáť na mieste pedagógov. Pod vedením p. učiteľky Synákovej
sme si zaspievali spolu s deťmi vo veľmi peknom programe mladších
žiakov. P. uč. Galčíková nás zasa prekvapila nesmierne krásnym pásmom
poézie a prózy z vlastnej tvorby. A dekorácie, ktoré zdobia interiér školy
sú zasa pýchou žiakov p. uč. Trnovskej. Jednoducho – máme byť na čo
hrdí!!! Z našich detí vyrastajú úžasné talenty a je tak trochu aj na nás,
kam až povedú ich ďalšie kroky. Aj takouto formou sa chcem poďakovať všetkým, čo sa čo i len malou čiastkou pričinili o takýto úžasný
zážitok. Vedeniu školy, ale aj celému pedagogickému zboru prajem veľa
úspechov a trpezlivosti pri výchove našich ratolestí. Pevne verím, že sa
táto tradícia zachová aj naďalej a nájde si viac záujemcov tiež zo strany
rodičov. V dnešnom uponáhľanom svete je takáto akcia veľmi milým
zastavením sa. Ešte raz SRDEČNÁ VĎAKA!!!
Jana Bordáčová
členka RR

Moje prvé veľhory - HIMALÁJE
- Miroslav Zimen

Pamätáte sa aj vy na Vaše sny
o tom ako raz niečo dosiahnete?
Ako budete mať dobré zamestnanie, ako sa dobre vydáte alebo
oženíte, alebo ako raz zdoláte
nejaký kopec...?
Tieto sny môžu byť pre
niekoho v živote hnacím motorom a pre niekoho zase nočnou
morou. Je na každom z nás ako
sa s nimi popasuje. Ja som od
detstva sníval o tom, ako raz pôjdem do Himaláji, a sledovanie
dokumentárnych filmov z tejto
oblasti vo mne túto myšlienku
len umocňovalo.
Rozhodnutie padlo na jar
tohto roku. Cez internet som si
našiel spolucestovateľa. Volal
sa Dušan. Dohodu o našom
putovaní sme zapili dúškom
chmeľového moku....
A o pár mesiacov neskôr.

V rukách držím letenku, stojím
na letisku a neverím vlastným
očiam. A už sedím v lietadle
smer DELHI. Bol to môj prvý let.
Rakúske stewardky boli sexi. Pristávame v Delhi a hneď v spojovacom tuneli ma omráči indický
smrad a teplo, ktoré bolo o 01.30
39oC. Pre Dušana bol let veľkou
radosťou, lebo ho v Delhi čakala
priateľka. Pred letiskom už čakal
zajednaný taxík. Dookola obchádzame to neskutočné množstvo
bezdomovcov spiacich na každom kúsku zeme. Prichádzame
na hotel. Bol to hotel cenovo na
úrovni našich internátov. V Delhi
spíme 3 noci. Prežívame všetko
to, čo som videl v cestopisných
filmoch o Indii. Príznačné je hlavne teplo a zápach. Veľa žobrákov,
krásne deti, úžasné pamiatky,
hluk úzkych uličiek, v oboch

smeroch rikše (indický bicykel,
v ktorom je zapriahnutý človek),
motorky, a nesmiem zabudnúť
na posvätné kravy a trhovníkov.
Mohol by som pokračovať, aby
som na niekoho nezabudol Jednoducho organizovaný chaos,

kde sa každý tlačí, trúbi, kričí,
kupuje a predáva. Nádhera. pre
nich je typické, že nikto sa nikde
neponáhľa lebo všetci majú čas.
Je tam voľný obchod, takže som
si prišiel na svoje pri zjednávaní
ceny. Biznis je jednoduchý. Ind

Varínčan

11

povie cenu a vy poviete o polovicu alebo ešte o viac nižšiu cenu
a začína sa divadlo. Ide len o to či
vydržíte. Ak áno, máte tovar za
cenu, ktorú ste povedali. Predstavte si, že by sme to zaviedli
na Slovensku.
Indické pamiatky sú naozaj
majestátne... Slávny Indian Gate
pôsobí ako Víťazný oblúk. Lotos
Palace je zase konštrukciou
a architektonickou kópiou opery
v Sydney, ale v Indii to je kostol,
ktorý postavil HareKrišna a je
otvorený pre všetky vierovyznania. Do vnútra môžete ísť bosí
a nedá sa tam ani fotiť, všade
samá stráž. Okolie chrámu je
krásne ako Wersallske záhrady...
Ale poďme ďalej, konečne do hôr.
Po 4dňoch strávených v Delhi sa
vydávame konečne do Himaláji.
Čakala nás 16 hodinová cesta autobusom, kde priemerná rýchlosť
autobusu je 30km/h. Cieľ cesty

lebo tým dostáva šofér povel na
odjazd), aby ste sa niekam dostali. Konečne sedíme v autobuse
a odvtedy čo zrušili prevážanie
zvierat v autobusoch sa tam dá aj
dýchať. Pohľad na zelené hory je
fascinujúci. Vystupujeme v jednej
z dedín asi vo výške 3500 mnm.
Navštevujeme Dhabu – miestnu
reštauráciu. Dávame si chapati
– múka s vodou opečená na
plechu, k tomu thali – šošovicová omáčka a zelenina. Celé to
stojí okolo 30 RS. Za našich 100
Sk dostanete 125 RS (rupií). Keď
vám poviem o cenách v Indii,
poviete si, že je to raj pre nás.
Ubytovanie zoženiete za 20 RS,
stravu celodennú za 50 RS, vodu
za 1,5 – 7 RS. Ale verte alebo nie
v tých podmienkach, v akých
žijú oni, by nevydržal ani jeden
Slovák. Celá India má 1 mild 200
mil obyvateľov a z toho je 20 mil
bezdomovcov. To sú čísla čo si

MANALI je vstupnou bránou
do Himaláji. Cesta v Indii to je
ako naša cesta na Polom, alebo
teraz náš obecný tankodrom. Po
takej ide upravený autobus. Tu si
cestujúci Európan musí zvyknúť
na neustále natriasanie. Na trati
šofér urobí cestou asi 3 max 4
prestávky na najedenie a natiahnutie stuhnutých svalov. Po
príchode do Manali sme museli
nájsť náš správny autobus, aby
sme sa dostali k jazeru Chandratal 4300 mnm, a vyriešiť ako
si budeme variť, keď nemáme
plynovú bombu. Keďže sme od
hladu zomrieť nechceli, použili
sme obetné sviečky. Predstavte si
náš tuhý lieh s tým rozdielom, že
ich produkt smrdí, nehorí a dymí
(prečo aj nie, keď je obetný).
Cestovný poriadok, nástupište... ilúzia. V Manali to funguje
takto: Musíte kričať na každého
šoféra a jeho závozníka (človek,
ktorý vyberá peniaze za lístky,
hlási šoférovi stop na výstup
cestujúceho, musí vedieť pískať,

my ani nevieme predstaviť. Po
dobrom jedle v miestnej menze
sa vydávame peši ďalej. Šlapeme pomaly. Cestou sme stopli
motorové vozidlo s cisternou
plnou benzínu. Vodič cestou zastavoval ľuďom v horách a oni
si odlievali benzín na varenie
a vlastne na ďalšie prežitie. Na
jednej zo zastávok nás úplne
dorazil, keď nasadol do auta
a za volantom si nalial asi 3 dcl
rumu s vodou a povedal, že musí
piť ináč by zaspal. Dorazili sme
do Chatru.
Rozkladáme stan a ideme
spať. Ráno je krásne, raňajkujeme ich stravu, omeleta
a sendvič s vodou. Dedina sa
rýchlo zaplnila turistami na
prenajatých terénnych autách.
Celý deň prenájmu takého auta
pre 6 ľudí stál 6000RS. My chudobnejší a dobrodružnejší sme
čakali na autobus. Prišiel. Ale
miesto bolo už len na streche. Na
streche sa spoznávame s ďalšími
cestovateľmi. Vystupujeme v de-

dine Batal. Odtiaľ chceme 100 km
šlapať cez hory peši. Máme na to
6 dní. Rozkladáme stan mimo
dediny... dedina je asi 15 obyvateľov a menej.
Ideme na výlet do kopcov
pre aklimatizáciu ... bol to zlý
nápad. Keďže sme veľa šli
autobusom telo sa nestihlo
spamätať z toho výškového
rozdielu. V noci sme obaja ako
nadrogovaní. Moja prvá nemoc
vo výške. Ráno je jasná stratégia.
Ústup do Chatru. Stopujeme späť
do dediny... užívame si krás hôr
a nekonečnej kľukatosti rieky
Hidnus, jej dĺžka je niekoľko
1000 km. Ďalší deň a sme stále
na mieste. O dva dni neskôr
vyrážame, postupnosť Batal
a noc v nej a potom peši k jazeru
do 4300 mnm. Všetko ide podľa
plánu, pri jazere máme rest 1 deň
. V deň odchodu dostane Duško
problémy so žalúdkom. Rozhodli
sme sa, že počkáme.
Museli sme sa vrátiť na
miesto, kde je hotel a lekár. Keďže Duško ležal v posteli za 100RS
na noc s vlastnou kúpeľňou ja
som spoznával krásy miestneho
kraja. Videl som všetky kostoly,
modlenie sa mladých mníchov,
modlitebné mlynčeky, Gompy,
svätyne, kláštory, konské pólo,
trh, jatky. Bez mapy len s ústneho
podania sme si našli kopec Stok
Kangri 6125 mnm, na ktorý sme
chceli vyliezť turistickou trasou.
Duško sa akoby zázrakom vyliečil a my sme mohli konečne
začať šlapať. Do BC (Base Camp)
to boli tri dni a štvrtý sme chceli
ísť na vrchol. Počasie bolo krásne,
aklimatizovaní sme boli dobre,
tak sme ťahali väčšie vzdialenosti ako sme plánovali. Ešte
v Lehu sa k nám pridal jeden
Izraelčan. Po prvej noci s nami
v stane vo výške 4500 mnm si
to rozmyslel. Ďalší deň šlapeme
vyššie a na tretí sme BC. Počasie
sa zhoršuje. BC je skoro prázdny.
Staviame stan na voľnom mieste,
sme v 5100 mnm. Varíme jedlo
a ideme spať. V noci ľudia už
vstávajú, aby začali šlapať na
vrchol, ale my ešte spíme. Ráno
7.00. Krásne nebo. „Ideme?“ a to
sme len včera prišli. Pozreli sme
na seba a bolo rozhodnuté. Bolo
krásne bielo, lebo v noci nasnežilo. Cesta je pomalá, ešte nikdy
som tak vysoko nebol. V 6000
mnm si spomeniem na zranenie
a behá mi mráz po chrbte. Dušan
mi utiekol, na hrebeni je úplné

mlieko, a fúka vietor. Ten kopec
azda nemá ani konca. Len vydržať. V tej výške sa šlape naozaj
veľmi ťažko a dych treba šetriť.
Konečne vidím Dušana. Máva
na mňa, a ja viem, že on je už na
vrchole. Prichádzam šťastne, objatie a smútok z toho, že je úplná
hmla a nevidíme nič. Škoda.
Ešte dať pozor na zostup,
a prvé čo bude si dáme poriadne
do nosa. My horali vieme čoho.
Cesta do BC je dlhá a náročná,
lebo sme aj dosť unavení. Veď
nie nadarmo sa hovorí, že veľké
percento smrteľných úrazov sa
stáva pri zostupe. Ale dorážame
šťastlivo a vítame sa s miestnymi
obyvateľmi. Noc je úžasná, jasná
s ďalekými výhľadmi. Spíme
sladko ako malé deti. Ráno vstávame ležérne, lebo máme veľa
času, balíme veci a po vločkových
raňajkách nás čaká cesta dole. Po
6h cesty sme na zastávke autobusu a čakáme na náš spoj do Lehu.
Vraciame sa na hotel, kde sme
mali naše veci a len čo hodíme
batohy do rohu izby letíme do
miestnej reštaurácie „U Tenzinga“ to dostatočne osláviť. Pridali
sa aj bratia Česi takže bolo veselo.
Na druhý deň ráno, čo je iba deň
pred odchodom na SR si dávame
ešte jeden výlet do najvyššie položeného sedla na svete, kde sa
dá ešte dostať autobusom. Sedlo
sa volá Kandugrla a jeho výška
je 5650 mnm. Na jeho vrchole
sa nachádza vojenská základňa.
Áno vyviezli sme sa hore autobusom. V sedle vyskakujeme
z autobusu a vyberáme si jeden
z vrcholov na okolí. Konečne
niečo ťažšie. Lezieme voľne po
hrebeni. Vrchol 5950 je krásny.
Máme výhľad na majestátnu
K2, cítim sa skvele. Cesta dole
je bez problémov. už len táto
jedna noc a ráno odlet domov.
Som rád, že som sa vrátil domov
živý a zdravý. Myslím, že som
sa zase niečo naučil ako sa učím
z každej cestovateľskej cesty.
Vážim si Slovensko a bohatstvo,
ktoré tu mám. Človek pri návrate
domov si uvedomí, že mu vlastne nič nechýba, na Slovensku
vlastne neexistuje chudoba. Pri
spomienkach na Indiu som rád,
že som Slovák, že mám možnosť
študovať, jesť, cestovať a že je
o mňa postarané aj po zdravotnej stránke. Ale čas utečie ako
voda a ja sa zase teším na ďalšiu
výpravu. A kde to bude,...
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Jeho jedinou
zbraňou bolo
vzdelanie,
osveta a práca
Školský rok 2005/2006 sa stal medzníkom, v ktorom sa prelínajú dve významné výročia súčasne
u jednej z najvýraznejších osobností slovenského
kultúrneho, politického a spoločenského života
19. storočia – Ľudovíta Štúra.
29. októbra 2005 sme si pripomenuli 190. výročie
narodenia Ľ. Štúra a 12. januára 2006 uplynie 150
rokov od jeho smrti, ktorú poznačila nešťastná
nehoda na poľovačke v Modre.
Rok 2005/2006 bol preto vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Počas roka sa konajú po celom Slovensku kultúrne a spoločenské podujatia, slúžia
sa sväté omše, usporadúvajú sa besedy a konferencie, vychádzky po pamätných miestach
a pietne spomienky na človeka, ktorý svoj život
zasvätil národu. A to v čase, keď Európou prešla

vlna revolučných pohybov, protifeudálneho odporu, keď vzplanuli národnooslobodzovacie boje
a opozícia sa silným maďarským nacionalizmom
snaží vytvoriť jednotný a nezávislý uhorský štát
– na úkor a proti vôli nemaďarských národností,
teda i Slovákov.
V osobnosti Ľ. Štúra a jeho literárnej školy, neskôr označovanej ako štúrovská generácia, sa boj
za národné práva dostáva medzi širokú vrstvu
ľudu. Kde sa zjavil, tam sa šírilo oduševnenie.
Účinkovanie Ľ. Štúra bolo všestranné: bol politikom, novinárom, básnikom, jazykovedcom.
Celý jeho život bol naplnený obetavou prácou
pre ľud a národ bez nároku na odmenu. Z úcty
k Ľ. Štúrovi a jeho dielu sme vyhlásili školské
kolo literárnej súťaže pod názvom Jeho jedinou
zbraňou bolo vzdelanie, osveta a práca.
Chceme, aby sa žiaci zamysleli nad prínosom
Ľ. Štúra pre súčasnosť, ich samých, našej vlasti.
Aby pochopili hĺbku ľudského utrpenia, obety
pre iných a silu ľudskej vôle, ktorá robí človeka
jedinečným. Aby našli paralelu a zmysel ľudského života, ktorý je hodnotný len vtedy, ak

prináša lásku a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude dňa 12. januára 2006 na slávnostnej spomienkovej slávnosti
venovanej životu a dielu Ľudovíta Štúra.
Súčasťou aktivít našej školy v rámci tejto významnej historickej udalosti bola v októbri 2005
i exkurzia žiakov 8.-9. ročníka do Modry, kde Ľ.
%Štúr prežil posledné roky svojho aktívneho
života a spí svoj večný sen na modranskom
cintoríne.
Pevne veríme, že naša aktivita nájde odozvu
u našich žiakov a bude pre nich cťou zamyslieť
sa nad hĺbkou odkazu celej jednej generácie
mládeže, ktorá nestrácala vieru v lepšie časy Slovenska, hoci doba samotná im nebola priaznivo
naklonená. Ako povedal J. Neruda: „Každá doba
uskutoční nejaký sen doby predošlej.“ Možno je
ten správny čas, aby naši mladí ľudia ukázali,
že sen štúrovcov nezapadol prachom, ale žije
– v našom krásnom jazyku, v našej slovenskej
vlasti, v našej slobode.
PK SJ

Jesenná farská púť

V slnečnú sobotu 24. septembra sa uskutočnil pútnicko – poznávací zájazd do Rakúska. Cieľom putovania bola farnosť Traismauer a benediktínske opátstva
Göttweig a Melk v Dolnom Rakúsku.
V kostole sv. Maritna v Traismaueri bol
v roku 833 pokrstený nitrianske knieža Pribina.
Krst prijal z rúk salzburského arcibiskupa
Adalráma. Na tomto pamätnom mieste
sme sa zúčastnili na sv. omši, pri ktorej
sme sa zamýšľali nad významom Pribinovho krstu pre našu vlasť. Začalo sa
ním pokresťančovanie našich predkov.
Prijatím kresťanstva sa Pribina rozhodol
zásadným spôsobom nasmerovať do
rodiny európskych národov, ktoré stáli
na základoch kresťanských hodnôt. Uvedomili sme si aj našu spoluzodpovednosť
za hodnoty, na ktorých stojí v súčasnosti EÚ.
Miestny pán dekan nás povzbudil k znovuobjaveniu našej identity.
Po sv. omši sme si prezreli archeologické vykopávky.
Opátstvo Göttweig založil sv. Altmann, biskup z Passau. Existuje
od roku 1083. Našu skupinu prijal opát kláštora Dr. Clemens Lashofer.
Oboznámil nás s dejinami opátstva, so životom bratov benediktínov
a sprevádzal nás pri prehliadke kláštorného kostola, v ktorom sme si
uctili i ostatky sv. Altmanna v jeho krypte.

Melk - benediktínske
opátstvo na Dunaji, zapísané do svetového dedičstva
UNESCO. Vyniká najmä
starostlivosťou o kultúru
a vzdelávanie. Aj v súčasnosti v ňom
sídli gymnázium,
v ktorom študuje
okolo 800 študentov. Prezreli sme
si expozíciu
o dejinách
opátstva,
umelecké
predmety,
mramorovú
sálu, knižnicu kláštora a nakoniec kostol.
Na spiatočnej ceste sme ochutnali
vynikajúce veltlínske z vinárskej oblasti
Wachau.

Varínčan
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Kaštieľna kaplnka v Krasňanoch
sprístupnená pre širokú verejnosť
V Krasňanoch v kaštieľnej kaplnke sa 8. októbra 2005 o 16.00
hod. konala prvá svadba po inaugurácii. Spoločným „áno“
s manželským sľubom tu vstúpili do nového života
Michaela Cigániková z Krasňan a Pavol Bačinský
z Dolnej Tižiny.
Túto kaplnku rodina Pongráczová pristavila ku
kaštieľu v 18. storočí. Slúžila výhradne pre potreby
grófskej rodiny. V 20. storočí sa v nej konala
svadba Dr. Pavla Hložného, ich právneho
zástupcu, ktorý zomrel v Slovenskom národnom povstaní. V roku 1940 v nej uzatvorili
manželstvo Dr. Rudolf Pongrácz a manželka
Walburga. Ich svadba vzhľadom na vojnové
udalosti bola veľmi skromná. Obrad vykonal
dekan Adámek. Od r. 1949 po oslobodení bol celý kaštieľ ako kultúrno-historická pamiatka pridelený povereníctvu
školstva, vied a umení. dekrétom z r. 1949.
Potom slúžila niekoľko rokov na modlitbu
svätého ruženca. Neskoršie bol celý objekt
úplne v dezolátnom stave. Generálnu opravu

realizoval pamiatkostav n.p. Žilina v r. 1967-1980. Okrem iných
najväčšiu zásluhu na veľkej rekonštrukcii mal Alexander
Šlesár. Budovu kaštieľa s priľahlým parkom dostalo
na využitie Považské múzeum v Žiline pre svoje pracovne, depozitáre a expozície. Do kaplnky uvažovali
umiestniť zbierku sakrálnych predmetov, avšak bez
realizácie. Po odsťahovaní sa Považského múzea do
priestorov Budatínskeho zámku sa opäť stávajú
majiteľmi Krasňanského kaštieľa Pongráczovci. Dńa 23.4.2004 sa novým majiteľom stáva
človek talianskeho pôvodu Ruggero Gaddoti.
Jeho prvým zámerom bola rekonštrukcia
a otvorenie kaplnky. 22. mája 2005 sa konala
inaugurácia. 8. októbra po 68-tich
rokoch zaznel opäť v tejto kaplnke mladomanželský sľub.
Jej priestory sú sprístupnené
pre uzatváranie manželstva a vykonávanie krstných obradov nielen
pre obyvateľov Krasňan, ale aj pre
širokú verejnosť.
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Varínski záchranári zasahovali
Od 25. septembra bol nezvestný 76 ročný Jozef B. z obce Stráňavy.
Dňa 26. septembra prebiehala rozsiahla pátracia akcia po nezvestnom.
Pátranie riadilo a koordinovalo Okresné riaditeľstvo policajného
zboru SR – odbor pátrania. Do pátrania okrem polície a policajných
psovodov boli zapojení rodinní príslušníci nezvestného, miestny poľovnícky spolok, osobní priatelia nezvestného a záchranári z Rescue
team Slovakia.
Štyri pátracie a záchranné tímy systematicky prehľadávali horskú
oblasť medzi obcou Stráňavy a vrcholom Minčol v Malej Fatre.
Nezvestná osoba bola nájdená približne o 13.30 asi 200 metrov východne od sedla medzi Úplazom a Minčolom. Po vyšetrení nezvestnej
osoby záchranári kontaktovali dispečing. leteckej záchrannej služby
Air Transport Europe v Poprade. Vrtuľník LZS štartoval okamžite po
nahlásení požiadavky a pristál v sedle medzi Úplazom a Minčolom
približne o 14.25. Po odbornom ošetrení lekárom a záchranárom LZS
bol pacient na nosidlách transportovaný k vrtuľníku a s podozrením na
poškodenie centrálneho nervového systému bol prevezený do nemocnice
v Martine. Lekári v Martine sa vyjadrili, že pacient by asi ďalšie dve až
tri hodiny neprežil.
Touto cestou by som chcel vysoko oceniť operatívnosť polície, profesionálnu prípravu a riadenie pátracej a záchrannej akcie okresným
pátračom Mirom Kubalom a celkové nasadenie polície, ľudský prístup
dobrovoľníkov z obce Stráňavy, profesionálnosť Leteckej záchrannej
služby z Popradu, prácu zdravotníckeho personálu martinskej a žilinskej nemocnice a prácu záchranárov.
Vďaka všetkým zúčastneným osobám na pátracej a záchrannej akcii
sa dnes pán Jožko zotavuje v nemocnici a touto cestou mu všetci želáme
skoré uzdravenie!
Ing. Samuel Hurškovic, Rescue team Slovakia

Drahé sestry a bratia v Kristu!
S hlbokou vďakou píšem tento list za všetkých, ktorým prispievate
na prežitie ich chudoby. Otec Štefan mi priniesol od Vás 5 000 Sk, za čo
zvlášť ďakujem.
V poslednom čase sa rad prispievateľov zmenšuje a chudobných pribúda. Zaiste aj na Slovensku je to tak ako všade inde na svete: chudobní sa
delia a bohatí zhromažďujú poklady, aby ich ťažili.
Každá rodina – zvláštny osud – bezmocní ľudia, ktorí si nemôžu
vydobyť svoje práva, lebo nemajú peniaze na advokátov. Mnohí žijú bez
občianskych preukazov, pretože sú bez trvalého bydliska a to je dôvod, pre
ktorý sa nemôžu zamestnať. Akýsi bludný kruh, z ktorého nemôžu vyjsť.
Staráme sa hlavne o siroty a polosiroty, aby mohli dosiahnuť aspoň
nejaké vzdelanie. K septembru sme mali viac výdavkov kvôli škole a školským potrebám pre deti. Platíme im jazykové a počítačové kurzy, niektoré
chodia k nám na bezplatnú výuku.
Ešte raz vďaka všetkým za dobroprajnosť a za ochotu deliť sa s tým
čo máte. Ďakujem aj za modlitby, ktorými nás sprevádzate.
sestra J. Stempelová
Baku, Azerbajdžan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 3. decembra

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Cornwellová, - Mäsiarka
Millerová, L. – Rachel
Sheldon, S. – Bojíš sa tmy?
Sparks, N. – Svadba
Cartlandová, - Láska, páni, kurtizány
Fiedlingová, - Bujná fantázia Olivie Jonesovej
Andrewsová, - Polnočný let
Smallová, - Líšky

Ondrejský jarmok

Pripravujeme
Sobota 3. decembra

15.00 h., Nám. sv. Floriána
Stretnutie s Mikulášom
rozdanie darčekov a rozsvietenia vianočného
stromčeka
13.30 a 16.30 h. filmové predstavenie
Madagaskar

Brigáda za riekou
Varínkou

Ohlasy z misií

Varínčan

Čistota a poriadok v obci nenecháva mnohých Varínčanov
ľahostajnými. Preto priložili ruku k dielu.
Dňa 10. 9. 2005 obyvatelia Varína, časť Hlboké, dobrovoľne
zorganizovali brigádu na vyčistenie potoka pretekajúceho touto lokalitou obce a vyčistenie okolia prístupového chodníka do
Hlbokého, tzv. škarpy.
Do akcie sa zapojili mladí, starší, ale aj tí najstarší.
Všetkým srdečná vďaka!!!
Menovite ďakujeme:
p. F. Akantisovi, p. L. Stráskemu, p. K. Stráskemu,
p. M. Fujdiakovi, p. M. Kapasnému, p. A. Kapasnému,
p. V Bárdymu, p. J. Bárdymu, p. J. Trizuljakovi, p. J. Lovásovi,
p. K. Chovanovi, p. P. Gáborovi
a samozrejme ich manželkám a rodinám.

Sobota 10. decembra
19.00 h. kinosála
Beseda s účastníkmi výstupu na Mont Blanc
spojená s premietaním videofilmov

17. a 18. decembra

Predajná vianočná výstava

Pre deti
Scott, W. – Nigelove dobrodružstvá
Frajerman, R. – Divý pes Dingo
Jarunková, K. – Obrázky z ostrova
Kanivec, V. Chlapec a vták ohnivák
Rudolf, S. – Malý vodný had
Popovič, V. - A ja sa volám Klinček
Felipeová, N. – Dedkove pomaranče
Knight, E. – Lassie sa vracia
Vodrážka, J. – Piráti
Gulev, D.- Heslo Fox!
Valšík, C. - Farebná abeceda
Brinková, C. - Caddie
Topoľská, M. – Zlaté leto
Gabaj, F. – Jarabáč
Kraus, D. – Petrov mlyn

Nedeľa 17. decembra
18.00 h. filmové predstavenie
Mr. and Mrs. Smith

Výkup opotrebovaných autobatérií
Pavol Boka J. Martinčeka 79
Po - Pia: 13.00 – 18.00 hod.
v cenách od 14,- do 70,- Sk
tel.: 569 25 11, 0905 840205

Na mesiace november-december
zľava na zápisnom 50 %
Prosíme čitateľom, ktorí majú knihy dlhšie
ako dva mesiace o ich vrátenie!
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V dôsledku preloženia štátnej cesty sa
v lokalite Nad hájikom uskutočňuje
archeologický prieskum, ktorý odhalil
popolnicové hroby z obdobia mladšej doby
bronzovej, t.j. spred 3200 - 3100 rokov.

Tajnička z čísla 9/2005 znela:„Nemala by som pehy.“100,- Sk vyhráva pani Justína Synáková, Varín 678
Pomôcky:
Správcovia Snovala
oolit, Uri,
Salam, lola, Stratilo reč fakúlt
arat, kivi

u KUPÓN Č. 11 u KUPÓN Č. 11 u KUPÓN Č. 11 u KUPÓN Č. 11 u

Dcéra
kráľa
Euryta

Druh
kukučky

Hľa

Hornina s
Nedokona- guľôčle horela kovou
štruktúrou

5. časť
tajničky
Nerobilo

vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. decembra 2005
na adresu redakcie.

Arabský
člen

Hovorili
ekavsky

Mušketier
Arab. muž.
meno

Vlastnila

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Semita
Mongolský
pastier
Zn. hektolitra

Druh
slimáka

Jano s Jožom vyjdú z krčmy.
- To je na oblohe mesiac alebo slnko?
Pýta sa Jano
(Jožovu odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Rímskych
51
Hovorový
súhlas

Čínsky
egreš

Autor:
Zakon- Vyhynuté Prikrývka Švajčiar- Pakistan- Lebo (bás.)
Jozef
čenie
kočovné tela vtákov sky kanton ský fyzik
Značka
Blaho dymovodu kmene
tália

2. časť
tajničky
1. časť
tajničky

Kazil

Lámalo

Podvádzal
Tlačenica

Úžitková
zelenina
Kombinéza

Lekár
liečiaci
pomocou
alopatie

Zábava

Sopečná
vyvrelina
Ťaví
kríženec

Ani (bás.)

Udieralo

Lejak
(expr.)

Lietadlo
(hovor.)

4. časť
tajničky
Mak česky
Popíjal
Tam

Obyvatelia
Írska

Bahniakovitý vták

Počítal

3. časť
tajničky

Ázijský
jeleň

Okate
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