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Obec informuje
Výstavba chodníkov
pokračuje
Na križovatke ulíc Farská a Kpt. Ladislava Pfliegla, smerom ku kostolu, bol vybudovaný nový chodník pre chodcov. Nakoľko
je cesta v tomto úseku úzka a neobídu sa na
nej ani dve autá, bolo potrebné vyriešiť túto
situáciu. Tento úsek miestnej komunikácie
často využívajú aj chodci a cyklisti. Využili
sme teda voľný obecný pozemok a dúfame,
že bude naplno využívaný. Prejazd týmto
úsekom sa stane bezpečnejším aj pre deti,
ktoré tade dennodenne prechádzajú peši
alebo na bicykli.

Po realizácii

Po realizácii

Pôvodný stav

Výstavba spevnených plôch
pre zberné miesta na triedenia
odpadov
Pri pohľade na zberné miesta v obci sa natíska otázka, čo treba urobiť
a ako ich vylepšiť, aby sa tieto miesta skultúrnili a tento pohľad bol príjemnejší pre oči našich občanov. V prvom rade sme vydláždili spevnené
plochy pod kontajnermi. Prvé takéto
miesto bolo na ulici Martina Kukučína.
Postupne zrealizujeme a vybudujeme
v obci aj ostatné zberné miesta. Chceme dosiahnuť, aby sa pocit čistoty, zodpovednosti a morálneho cítenia prejavil
aj pri zberných miestach a triedení
odpadu. My tu žijeme, my sme za to
zodpovední.
Pôvodný stav

Výmena piesku na
detských ihriskách
a pieskoviskách
Obec každý rok vykonáva výmenu piesku
na detských ihriskách, ktoré zriadila a sú
v jej pôsobnosti. Ako si môžeme všimnúť,
na detským pieskoviskách vládne čulý ruch
už od ranných hodín. Mnohé mamičky tam
nechajú aj hračky, s ktorými sa deti hrávajú.
Hračky z pieskoviska nemiznú, naopak, je
ich tam stále viac a viac.
Čo nás a hlavne mamičky najviac trápi?
NEZODPOVEDNÍ PSÍČKARI! Týmto
prosíme všetkých psičkárov o úctu a zodpovednosť. Detské ihriská a pieskoviská
patria deťom, nie psom. Vážení milovníci psíkov, môže sa stať, že ďalšiu výmenu
pieskoviska budete hradiť práve vy. Pokiaľ
sa nevieme voči sebe správať ohľaduplne,
aj takéto prekvapenie môže byť riešením
situácie.
text a foto: MW

Pieskovisko MŠ
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Mário Majtan
Olívia Knapcová
Lukáš Huličiar

Varínsky spevácky zbor
hľadá posily

Zosobášili sa:
Martin Miček a Mária Ďugelová 22. 07. 2017
Ondřej Šimek a Martina Ďuranová 22. 07. 2017
Matej Rendek a Katarína Martinčeková 19. 08. 2017

Opustili nás:
Václav Kopecký
* 02. 07. 1934
Magdaléna Kapasná * 24. 05. 1935
Jaroslav Chovan
* 07. 06. 1959

† 05. 08. 2017
† 10. 08. 2017
† 14. 08. 2017

Jubilanti v septembri
Štefánia Stráska
Elena Fitošová
Ing. Václav Kováč
Angela Cvachová
Pavel Salát
Ing. František Toma
Emília Lörincová
Kornélia Pinčiarová
Ján Bellamy
Ladislav Komačka
Viliam Kysela
Anna Tlacháčová
Ing. Jozef Blaho
Igor Kvačkaj
Angela Vrábľová
Anton Jánošík
Emília Sopkuliaková
Mária Kyselová
Ladislav Paučin
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Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Hľadáme nové posily
do nášho kolektívu. Neváhaj a príď 7. septembra
o 19.00 do Domu spoločenských organizácií na
Hrnčiarskej ulici na prvý
poprázdninový nácvik.
Tešíme sa na teba!

Oznam

Prosíme návštevníkov cintorína a všetkých, ktorí
udržiavajú hroby svojich príbuzných alebo známych,
aby za pomníky hrobov neodkladali svietniky,
vázy, kahance a iné predmety.
Tieto predmety zavadzajú pri kosení trávy okolo
hrobov a zároveň môžu spôsobiť úraz pri kontakte
s vyžínačom.
Za pochopenie ďakujeme.

Fotka od čitateľa

Muškáty vypestovala p. Jana Jakubčíková
foto: Ján Hodoň

„Najväčšou odmenou za našu drinu nie sú veci,
ktoré získame, ale to, kým sa staneme.“
John Ruskin
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Členovia DHZ ovládli súťaž v Nededzi
V nedeľu 23. júla 2017 sa naše športové
družstvo DHZ zúčastnilo hasičskej súťaže
v Lietave. V prvej disciplíne „šport“ sa nám
nedarilo a skončili sme bez umiestnenia.
V druhej disciplíne, „klasika“ zas zlyhala
technika a praskla nám hadica. No v záverečnej retro disciplíne „PS8“ sme zvíťazili
a umiestnili sa na skvelom prvom mieste.

Špeciálne poďakovanie patrí nášmu členovi Matúšovi Kačeriakovi za jeho oddanosť
hasičstvu.

DHZ Nededza. Postupne naberáme nové
súťažné skúsenosti a dúfame, že dosiahneme veľa ďalších úspechov.

Počas osláv 100. výročia DHZ v obci Nededza sa uskutočnila hasičská súťaž, v ktorej naše družstvo zvíťazilo a obsadilo prvé
miesto. Druhý skončil DHZ Brodno a tretí

text: športové družstvo DHZ Varín
foto: FB/Hasiči Varín

Členovia športového družstva DHZ, horný rad zľava: Vladimír
Členovia športového družstva DHZ, horný rad zľava: Ján Krajčík, Marek
Fábel, Marek Zaťko, Jozef Židek, Ján Krajčík, dolný rad zľava: Zaťko, Matúš Kačeriak, Vladimír Fábel, Jozef Židek, dolný rad zľava: Peter
Peter Zimen, Marián Zaťko, Dominik Ženčák.
Zimen, Marek Kupčuliak, Dominik Ženčák.

Cuketovo-syrové guľky

Vyrástla nám v záhrade, alebo ju
kúpime v obchode. Cuketa skvelo vyzerá a ešte lepšie chutí. Navyše je aj veľ-

mi zdravá a plná vitamínov. Je vhodná
na chudnutie i detoxikáciu. Obsahuje
karotény, vitamíny, minerály, vlákninu
a asi 90 % vody. Patrí medzi najzdravšie druhy zeleniny. Môžeme ju dusiť,
grilovať, vyprážať, pridávať do placiek,
fašírok, koláčov, môžeme ju konzumovať aj surovú v šaláte. Pre jej priaznivé účinky by nemala chýbať v našom
jedálničku. Pre inšpiráciu ponúkame
jednoduchý recept.

ŽILBA CUP 2017

1 cuketu
3 strúčiky cesnaku
1 lyžičku soli
mleté čierne korenie
1 vajce
100 g nastrúhaného tvrdého syra
4 lyžice strúhanky
Postup: Cuketu ošúpeme a nastrúhame. Osolíme a necháme chvíľku od-

stáť, kým cuketa nepustí šťavu. Prebytočnú tekutinu odstránime. Pridáme
syr, strúhanku, postrúhaný cesnak,
vajce, korenie a soľ. Dôkladne spolu
premiešame.
Z hmoty vytvarujeme guľky, ktoré
obalíme v klasickom trojobale (hladká
múka, vajce, strúhanka). Vypražíme
na oleji alebo v teplovzdušnej fritéze.
Dobrú chuť!
sprac.: mt

horný rad zľava: Daniel Fábel, Pavol Tichý, Tomáš Piš, Andrej Staník, Matej
V sobotu 15. júla 2017 hostila Bánová druhý ročník Badura, Štefan Kubala
ŽILBA CUP-u v malom futbale, ktorého sa zúčastnila aj
dolný rad zľava: Tomáš Hruška, Jakub Mazák, Michal Hasko, Mário Ferenc,
partia chalanov z Varína. Osem družstiev bojovalo v are- Filip Mazák
áli tamojšej základnej školy o cenné trofeje. Okrem samotného turnaja bol pre návštevníkov pripravený i sprievodný program – hudobné vystúpenia či exhibícia street
workoutistov.
Na futbalovom turnaji sa okrem nášho družstva a domácej Bánovej predstavil aj tím zo Žiliny a družstvá
z okolia – či už z Tepličky nad Váhom, Kysúc, Turca,
Hričova a Považskej Bystrice. Nakoniec bol náš tím, s výrazne najnižším vekovým priemerom na turnaji, viac ako
vyrovnaným súperom a po odhodlanom a bojovnom výkone dokázal potrápiť aj zohraté ligové mužstvá. Taktiež
sa nám podarilo odprezentovať naše nové dresy inšpirované varínskou vlajkou, a tak prispieť k pozitívnej reklame našej obce.
text: πš

OBEC VARÍN OTVÁRA PRE DETI A MLÁDEŽ
V ŠKOLSKOM
ROKU Púčika
2017/2018
Memoriál
Jozefa
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ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY
ŠPORTOVÉ
A POHYBOVÉ
- futsal
- hokejbal
- horolezectvo
- inline hokej
- hasičský
- lukostrelectvo
- posilňovňa

HUDOBNÉ
- akordeón
- heligónka
- gitara
- klavír
- husle
- flauta
- sólový spev

INFO: 0903 477 924
0911 704 779

MAMIČKY S DEŤMI
- pohybové aktivity (od 2 r.)
- tvorivé dielne (od 2 r.)

INÉ
- miništrantský
- zdravotnícky
- rybársky
- folklórny
- tvorivo-kreatívny
- mažoretky
- detský a mládežnícky spevokol

PRE DETI MŠ
- tanečný (od 4 r.)
- šikovné rúčky (od 4 r.)
- grafomotorika (od 5 r.)
- angličtina hrou (od 5 r.)

▫ Členom krúžku môže byť každý, kto má trvalý pobyt v obci Varín
a v čase prihlásenia menej ako 30 rokov.
▫ Činnosť krúžkov začne od októbra 2017.
▫ Prihlášky do krúžkov si môžete vyzdvihnúť a vyplnené odovzdať
počas úradných hodín na Obecnom úrade a v knižnici.
▫ Všetky záujmové krúžky sú bez poplatkov.
▫ Prihlasovanie je možné najneskôr do štvrtka 14. septembra 2017.
▫ Po tomto termíne už prihlášky neprijímame.
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Ako nás včely liečia
Keď v roku 2014 postavil vlastný apidomček, bol jeden z prvých na
Slovensku. Dnes ho zaráža, že EÚ síce odklepne dotácie na podporu
včelárstva, no zároveň aj používanie pesticídov v postrekoch, ktoré
sú príčinou hynutia včiel.¹ Včelár Ladislav Paučin zdedil lásku k včelárstvu a potrebné skúsenosti od dlhoročných skúsených včelárov, najprv od svojho otca, neskôr od MUDr. Ladislava Milu. Vďaka svojej
záľube dnes pomáha druhým s liečením ich ochorení. A o všetko sa
starajú usilovné robotníčky – včely.
Skúsený včelár nám ukázal svoje včelíny a povedal nám o pripravovanej knihe venovanej včelám a apiterapii. V nej zhromažďuje svoje doterajšie skúsenosti, už pomaly zabudnuté vedomosti zo vzácnej
včelárskej knihy z roku 1939 a najnovšie poznatky z internetu a od
ostatných včelárov.
V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať zaujímavé kapitoly
z pripravovanej publikácie, o ktoré sa s nami podelil jej autor Ladislav
Paučin.

Ladislav Paučin pri svojom apidomčeku
Liečenie včelami, včelie produkty
Človek a príroda sú produkty stvorenia. Oba produkty sú nerozlučne spojené, teda človek by mal žiť v súlade s prírodou v harmonickej rovnováhe. Keďže človek je tvor mysliaci, nesie zodpovednosť
za svoje konanie. Je teda prirodzené, že previnenia človeka proti
harmónii so zákonitosťami prírody, a teda aj zákonmi Božími, sa
odrážajú na ohrození zdravia človeka.
Rovnováha môže byť narušená rôznym konaním človeka. Najčastejšie je to neprimerané, často nadmerné užívanie chemicky vyrobených liekov. Najmä v rozvinutých krajinách sa prejavujú negatívne
vedľajšie účinky nadmerného užívania liekov. Prirodzené prírodné
látky, ako napríklad liečivé rastliny alebo včelie produkty, potvrdzujú svojimi účinkami na ľudský organizmus dôležitosť harmonickej
rovnováhy človeka s prírodou. Napriek tomu, že účinok prírodných
liečiv býva miernejší a pomalší, výsledok je komplexnejší a trvalejší.
Negatívne účinky sú veľmi zriedkavé a ak sa objavia, sú mierne. Produkty včiel ako med, peľ, propolis, materská kašička a perga majú
pre zdravie človeka blahodarné účinky vďaka svojmu zloženiu a obsahu biologických aktívnych látok ako sú enzýmy, vitamíny a mikroelementy. Med nemá v iných živočíšnych produktoch obdobu.
Produkty včiel a ich účinky na ľudský organizmus poznali už starí
Egypťania. Kleopatra sa so svojou krásnou pleťou kúpala v medo-

vom roztoku. Súčasťou medicíny Číňanov a Blízkeho východu boli
včely už tisícročia. Dnes by sme mali hľadať návrat k prírode, aby
sme sa vrátili k tomu, čo nám príroda ponúka už celé veky.
Vyžarovanie včiel a jeho využitie na liečenie
Americkí vedci dokázali, že v tele včiel sa nachádzajú tzv. magnetity. Sú to maličké magnetické častice, ktoré včelám pomáhajú
v orientácii v zemskom magnetickom poli, teda aj k návratu do svojich úľov. Jednu včeliu rodinu tvorí 20 až 60 tisíc včiel. Pri takomto
množstve pohybujúcich sa včiel vzniká v samotnom úle magnetické
pole. Žiarenie tohto poľa má veľmi pozitívny vplyv na ľudský organizmus.
Prvým produktom využitia a vplyvu magnetického poľa
a bioenergie včiel je ožiarená voda
V Nemecku sa nachádza niekoľko kliník, ktoré
využívajú včeliu energiu naakumulovanú v rôznych prírodných látkach alebo vo vode. Je potvrdené, že včely vyžarujú špecifický druh žiarenia.
Molekula vody má uhol spojenia atómov medzi
H-O-H 120º. Žiarením dochádza k zmene uhla
spojenia atómov molekuly vody. Táto skutočnosť
spôsobuje zmenu vlastností prírodných látok,
ktoré pôsobia na človeka a mení sa priepustnosť
bunečných stien a iných látok z normálnych na
ožiarené. Podľa výskumov takto ožiarená voda
stratila lesk, zmenila sa jej chuť, dokonca sa rozpadla aj jej molekulárna štruktúra. Naviac sa
zmenil aj index lomu svetla. Pri jej dlhodobom
užívaní môže znížiť hladinu cukrov v krvi, odstrániť zažívacie problémy alebo upraviť chronický zápal močových ciest. Potláča bolesť hlavy,
nahrádza lieky proti nespavosti atď.
Príprava ožiarenej vody musí rešpektovať účel
použitia. Na pitie a kozmetické účely ožarujeme vodu z horského
prameňa. Rovnako sa môžu ožarovať rôzne nápoje, potraviny, liečivé masti, pleťové krémy, pričom sa zvýši ich liečivý účinok. Používame sklenené alebo plastové nádoby. Nádoby musia byť umiestnené
čo najbližšie k plodisku včelstva, ale nikdy nie pod plodiskom. Žiarenie vystupuje nahor. Využitie ožarovania je najvhodnejšie v lete,
lebo vtedy je v úľoch najviac včiel. Čas ožarovania by nemal byť
kratší ako dve hodiny, ale môže trvať aj viac dní. Ožiarená voda pri
správnom skladovaní nestráca svoje pozitívne účinky. Ožarovaná
voda zohráva významnú úlohu pri liečení apiterapiou.
Keď vôňa z úľa lieči
V praxi to znamená vdychovanie včelieho vzduchu priamo z úľa.
Liečebný proces spôsobujú maličké častice vodnej pary vo vnútri
úľa, ktorého objem je 90 litrov.² Nachádzajú sa v ňom rôzne látky,
mikroelementy, napr. tekuté voskové čiastky, slinný sekrét včiel,
alkohol, izoprény, karotenoidy, terpény, feromóny, éterické oleje,
cholín, hormóny, fytohormóny, rastlinné hormóny, enzýmy, stopové prvky, aerosóly z flavonoidov a propolisu, bioenergia včiel, teda
všetko, čo včely zhromažďujú v teplom prostredí úľa pri teplote asi
36°C.
Vdychovaný vzduch pôsobí priamo a rýchlo. Vdychované látky
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sú z pľúc dopravené priamo do miesta nasadenia, teda do krvi. Je
„Ak vyhynú včely, ľudom ostávajú štyri roky života.“ Toto povedal
vhodné začať s 15-minútovým pobytom a sledovať krvný tlak, lebo Einstein a on bol veľmi múdry. Skúsme sa správať tak, aby tieto štyri
pobyt v domčeku ho zvyšuje. Dýcha sa cez zvláštne dýchacie za- roky nikdy nenastali.
riadenie, ktoré je špeciálne vyvinuté pre tento účel. Pacient dýcha
cez respirátor hadičkou nasunutou na regulačné zariadenie.
Respirátor používa výhradne len jedna osoba vzhľadom na
hygienické predpisy. Prístroj má niekoľkonásobné zabezpečenie a ochranu vdychovania proti vdýchnutiu včiel. Používa sa
špeciálna respiračná maska s ventilom na vydychovaný vzduch, ktorá je spojená s prístrojom hadicou. Pre ľudí trpiacich
alergiou na peľ, sa vkladá do prístroja peľový filter. Prístroj má
regulovateľný prívod množstva vzduchu do masky, čiže množstvo vdychovaného vzduchu je individuálne nastaviteľné.
Pred začiatkom procedúry s novým klientom prebieha
10-minútový skúšobný test tolerancie dýchania priamo zo včelieho úľa. Klient skúša inhalovanie v malom množstve, aby sa
s ohľadom na biomedicínske účinky spôsobené inhalovaním
včelieho vzduchu, predišlo všetkým rizikám vrátane vzniku
alergií. Terapia s použitím prístroja trvá od apríla až do septembra. Toto zariadenie je napájané bezpečným napätím
6 až 12V ss.
Priebeh dýchania s respirátorom: hlboký nádych nosom,
pomalý výdych ústami, čiže vyprázdňovanie pľúc. Pred použitím respirátora sa odporúča pokoj organizmu bez pohybov
v čase aspoň 3 až 5 minút. Čas dýchania sa odporúča v trvaní 30 až 45 minút. Veľmi dôležitý je denný príjem vody podľa
vzorca váha pacienta x 0,03.
Apiterapia je vhodná pre každého. Pomáha liečiť depresie,
astmu, zvyšuje imunitu, zmierňuje migrénu, chronické bolesti
hlavy, bronchitídu, rôzne druhy alergií, náchylnosť k infekciám
atď. Dôležité sú aj jej homeopatické liečebné účinky. Liečenie
včelím vzduchom ako jeden zo spôsobov apiterapie je uznávaným medicínskym konceptom na celom svete. Jeho účinné
látky majú vplyv takmer na všetky choroby a spôsobujú regeKaždý má pripravený nový respirátor
neráciu všetkých orgánov.
Zaujímavé fakty
o živote včely medonosnej
– Apis mellifera
* Včelstvo (1 rodina) sa skladá z 1 matky, 40 až 80 tisíc robotníc (lietaviek) a 3 až 5 tisíc trubcov.
* Matka v čase najintenzívnejšieho plodovania znesie denne
2 000 až 2 500 vajíčok, čo je dvoj až trojnásobok jej hmotnosti. Sliepka by musela zniesť zhruba 25 vajec.
* Matka žije 2 až 6 rokov, robotnice 1 až 4 mesiace (v lete len
niekoľko týždňov), trubce žijú 30 až 60 dní.
* Produkty včiel: vosk, med, propolis, včelí jed apitoxín, peľ,
perga, apisan, materská kašička.
* Med obsahuje mizivé percento sacharózy. Obsahuje hlavne
glukózu a fruktózu. Dôležitá je kvalita medu. Neskryštalizovaný med môžu konzumovať aj diabetici.
* Včelia matka sa pri oplodňovacom lete spári s asi 10 trubcami,
ktorých spermie jej vydržia už po celý život. Pária sa vo výške 10
až 30 metrov.
Čerpané z:
1. Verejné zhromaždenie včelárov – protestná akcia proti neonikotinoidom – tvrdej chémii v postrekoch, Bratislava, 20. mája 2017.
2. apires.sk
ďalšie zdroje: apiterapeutka p. I. Krajňáková, dostupné informácie
z prednášok, besied, internetu a z FB.

Zároveň touto cestou srdečne blahoželáme p. Ladislavovi Paučinovi k jeho okrúhlemu životnému jubileu,
ktoré oslávi v septembri a želáme mu pevné zdravie.

Pokračovanie v ďalšom čísle
hlavný text: Ladislav Paučin
spracoval: jt, foto: jt

8

Varínčan

Denné výlety detí počas prázdnin
Obec Varín zorganizovala v dňoch 31. júla až 3. augusta denný tábor pre deti od 7 rokov. Každý deň sme navštívili zaujímavé
miesto a venovali sa rôznym aktivitám. Stretli sme sa vždy ráno
a výlety sme končili okolo tretej popoludní. Počasie sme trafili na
jednotku, keďže nám po búrkach vyšiel slnečný a poriadne horúci
týždeň.

Pri prameni
V pondelok sme sa vybrali opekať ku prameňu Kamenná nad
Gbeľanmi. Autobusom sme sa doviezli ku gbeľanskému kostolu
a odtiaľ sme vyrazili dedinou a lesnou cestou až hore k prameňu.
Deti boli doslova nabité energiou a hore kopcom leteli tak, že sme
sa veru aj my dospelí zapotili. S chalanmi sme nachystali drevo
a oheň, dievčatá zas pripravili dobroty na opekanie. Potom bol čas
na šiškovú vojnu a šantenie kade-tade po lese. Studený pitný prameň bol v horúčave skvelou výhodou. Osviežili sme sa a nabrali
vodu na spiatočnú cestu. Okolie prameňa sme nechali ešte čistejšie
ako bolo pred naším príchodom. Bezpečne sme prešli okolo vápenky až na Železničnú ulicu, zastavili sa na kofole a peši došli až na
námestie. Dokopy sme s deťmi prešli viac ako 10 km.
Utorok patril vlakovému výletu do Ružomberka a prehliadke
Liptovského múzea. Sprievodkyňa múzea previedla vyše 30-člennú výpravu všetkými expozíciami, napr. geologickou, botanickou
a zoologickou, expozíciou sakrálneho umenia a diela a života Andreja Hlinku a tiež nám priblížila dejiny Liptova a históriu výroby
papiera na Slovensku. Postupne odpovedala na kopu zvedavých
otázok. Deti sa pofotili pri vypchatom medveďovi, vlkovi alebo
dvojmetrovom jeleňovi. Neskôr sme sa pred horúčavou schovali do
parku s detským ihriskom, kde deti zaujali všakovaké preliezky, no
v prvom rade osviežujúca fontána. Po pravej jadranskej zmrzline
sme si ešte prešli centrum mesta, Mauzóleum Andreja Hlinku, Ružomberské schody a opäť vlakom naspäť domov.

V Liptovskom múzeu
Park Štefana Hýroša v RK

Varínčan
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Na farme v Mojšovej Lúčke
Ďalší horúci deň sme po Vodnom diele prešli až do Mojšovej
Lúčky, konkrétne na chovateľskú farmu Agropoint. Nezabúdali sme
na pitný režim a pravidelné prestávky v tieni. Vždy sme skontrolovali povinnú výbavu – šiltovku a čo najviac vody. Rozľahlým areálom farmy nás sprevádzali jej zamestnanci. Zvnútra sme si prezreli
haly, v ktorých sa chovajú desaťtisíce kurčiat a taktiež maštale s desiatkami kusov hovädzieho dobytka. Ako nám prezradili zamestnanci farmy, tie najväčšie kusy vážia zhruba 1200 kg. Nakŕmili sme
ryby v malej nádrži, prezreli si stajne pre kone a tiež jazdecký areál.
Hneď na to sme zavítali aj ku koňom, ktoré sa už pásli vonku na
lúke. Nakoniec sme sa spoločne odvážili na priemyselnej váhe. Deti
videli počas návštevy farmy veľké poľnohospodárske stroje, traktory a kombajny. Malú zastávku sme si urobili na outdoorovom ihrisku v Mojši, no a posledné zvyšky energie si deti minuli v detskom
zábavnom parku Jungle Park. Odtiaľ sme sa doviezli naspäť domov
autobusom.

1200 kg kusy dobytka
Spolu sme vážili 1360 kg

Štvrtok nás už čakal menej náročný deň. Pešo sme prešli nad Nezbudskú Lúčku na Kolibu Panoráma, kde si deti prezreli miestne
atrakcie a rôzne zvieratá, povozili sa na kolotoči a kto chcel, kúpil si
niečo dobré v reštaurácii. Naspäť sme sa vrátili peši.
Obec počas výletov preplatila deťom kofolu, odvozy autobusom
p. Hodoňa a celkové vstupné do Liptovského múzea. Keďže sa deti
už teraz nahlasovali a pýtali, kam pôjdeme o rok, tak dúfame, že sa
im páčilo.
text a foto: JT

Jungle park v Mojši

Na Kolibe panoráma

10

Varínčan

Turiec horský maratón
V prenádhernom prostredí Veľkej Fatry sa v nedeľu 16. júla 2017
konal trailový 42 km horský maratón. Tradičná príprava: sobotné
upratovanie a varenie. Tieto preteky boli aj rodinným výletom.
V nedeľu nachystaní vyrážame cez Terchovú (uzávierka Strečna)
a ja už sledujem hodinky, že to stihneme nadoraz. Uf, stihli sme
to, vyzdvihnutie štartového čísla a zoradení na štarte počúvame
pokyny. Je ich dosť, lebo naraz štartujú 3 rôzne trate: 14 km beh
Blatnickou dolinou, 14 km trail Tlstá – Ostrá a maratón, ktorý bol
neskutočne krásny, no aj dosť náročný.
Vybehávame a ja ešte počujem maminka idéééš, to ma vždy
naštartuje a už sledujem značenie, až sa nestratím. Kým vbiehame
do lesa, sú prvé kilometre bežateľné celkom slušným rýchlym tempom. Po vbehnutí do lesa bol úsek cestou na Kráľovu studňu asi tým
najťažším na celej trati. Neustále stúpanie, kde sme sa štvornožky
liepali a padali a traverz, kde sme dávali
pozor na naše členky,
overili schopnosti
nejedného bežca. Na
Kráľovu studňu som
sa tešila, lebo tam
bola občerstvovačka a moje obľúbené
melóny. Koľko málo
stačí na motiváciu…
Ladujem do seba ovocie a moc sa nezdržujem, veď ešte nie som ani
v polovici pretekov. Vybieham na Krížnu, kde nechápaví turisti pozerajú, že prečo taký kopec bežíme.
Všetko to úsilie stojí za to a ja vyťahujem mobil, že tú nádheru musím odfotiť. Aj keď sa bežci nezdržujú fotením, mne to nikdy nedá a musím. Z Krížnej pokračujem hrebeňom na Ostredok,

všetko to je stále v stúpaní. Z Ostredku schádzame turistickou
značkou do doliny. Nikdy neviem, čo je na trailovom behu ťažšie,
či siahodlhé výstupy, alebo prudké zjazdy. V kraťasoch ešte úzkym
chodníčkom prebehnúť žihľavové pole a pri ďalšom strmom zostupe trafiť kameň, ktorý mi zraní členok a už len Gaderskou dolinou
doraziť do cieľa. Ešte spestrenie prebehnutím cez potok a v cieli ma
už čakajú moji a kričia maminka si prvá žena a tradične posledné
metre dobiehajú so mnou.
Nasledujú gratulácie a ja šťastná, že som to dala, ešte robím nejaké rozhovory. Až do chvíle, keď mi jeden z organizátorov nezačne kontrolovať povinnú výbavu. PO PRETEKOCH! Izotermická
fólia, bunda, pohárik, elastický obväz, telefón, rukavice a píšťalka.
A práve tá píšťalka… No nemala som ju tam. Veď ešte zo Štefánikovho trailu tam bola! Neprekontrolovala som si bežecký ruksak,
a tak som nekompromisne dostala 30 minút penalizáciu. Uf, babula druhá za mnou dobehla až o 25 minút, takže mi to prvé miesto
nakoniec ušlo, ale od behania ma to neodradilo, aj keď priznávam,
trochu to mrzelo.
Držím všetkým športovcom
vo Varíne palce v plnení svojich
snov. Či už súťažných, alebo
len tak v rámci športovania pre
zdravší život. Keď sa to rozumne
spojí s rodinou, tak to nie je na
škodu. Tak športu zdar a nezabudnite, keď sa chce, všetko sa
dá.
text: Monika Halúsková
foto: http://cimaartphoto.rajce.
idnes.cz/

LK Varín má dvoch majstrov Európy

Miroslav Janík (v strede)

Maroš Tlacháč (v strede)

Lukostrelecký klub Varín 3D
sa zúčastnil júlových Majstrovstiev Európy v rakúskom Attergau. Kvalitná príprava priniesla
svoje ovocie – Maroš Tlacháč
a Miroslav Janík si vo svojich
kategóriách vybojovali zlaté
medaily a stali sa majstrami Európy. Gratulujeme!
Zároveň sa na generálnom
mítingu HDH IAA v Attergau
rozhodlo, že usporiadateľom
ME v roku 2019 – 3D European
Championships – bude práve
Varín. Je to skvelá správa, ktorá
prináša množstvo práce a zodpovednosti. Varín vyhral hlasovanie spomedzi ôsmych krajín
o jediný hlas pred španielskou

Zaragozou. Naša obec bude
počas ME v 2019 hostiť takmer
2000 ľudí.
LK Varín 3D zároveň pozýva
lukostreleckú obec na V. ročník
Memoriálu Jozefa Ďugela ml.,
ktorý sa uskutoční v sobotu 23.
septembra 2017 v okolí chaty
Fatranka vo Varíne. Zúčastnia sa ho lukostrelci z 12 európskych krajín. Štart je o 9.00
a memoriálu sa môžu zúčastniť
aj pretekári bez licencií. Široká
verejnosť si bude môcť zastrieľať
na strelnici.
spracoval JT
foto: hdhiaa.net
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Informácie ŽSK o prácach na cestách
Vážení občania,
chcel by som Vás v krátkosti informovať o prácach na ceste III/2078
vo Varíne, MO 2072-001 Moste cez železnicu v k. ú. obci Varín a MO
2073-002 Moste cez rieku Varínka za obcou Varín. Tak ako ste si
určite všimli, niektoré práce už prebehli, niektoré prebiehajú a niektoré sa práve idú realizovať. Som rád, že sa mi podarilo poukázať
na havarijný stav. Zároveň chcem poďakovať zastupiteľstvu ŽSK, že
po posúdení a vypracovaní potrebných materiálov, spoločne so mnou
zahlasovalo a schválilo potrebné financie k realizácii.
Cesta III/2078 v obci Varín
Realizovala sa oprava a zosilnenie povrchu vozovky formou
pokládky asfaltovej zmesi na ceste III/2078 v km 0,030 – 0,650
a 0,970 – 1,530 v celkovej dĺžke 1,115 km v sume cca 75 500 €.
V rámci III. úpravy rozpočtu bolo schválené financovanie akcie.
MO 2072-001 Most cez železnicu v k. ú. obce Varín (most vedúci k obci Mojš)
Mostný objekt na ceste III/2072 ponad železničnú trať bol koncom minulého roka rekonštruovaný, pričom sa realizovalo odvodnenie nosnej konštrukcie a vybudovanie nových železobetónových
ríms. Tento rok prebieha naplánovaná realizácia asfaltovej pokládky na predmetnom moste. Súčasťou týchto prác je zhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy na moste. Tieto opravy boli naplánované
v koordinácií s výlukami na železničnej trati. Pri samotnej rekonštrukcii mostného objektu boli zistené väčšie poškodenia, pravdepodobný termín dokončenia realizácie je naplánovaný na mesiac
december.

Prístupová cesta do obce

Práce na námestí

MO 2073-002 Most cez rieku Varínka za obcou Varín (smer na
Nezbudskú Lúčku)
Mostný objekt na ceste III/2073 premosťuje rieku Varínka. Ide
o železobetónovú trámovú konštrukciu, ktorá je navrhnutá ako
spojitý nosník o troch poliach rozpätí (14,675 + 21,900 + 14,675)
m. Šírka vozovky je medzi bezpečnostným zariadením v súčasnosti 4,80 m. Vzhľadom na súčasný stav, vek nosnej konštrukcie
a priestorové usporiadanie mostného objektu, bolo navrhnuté rozšírenie nosnej konštrukcie zriadením konzolových priečnikov po
stranách vonkajších trámov, pričom sa rozšíri aj železobetónová
doska. Na tejto rozšírenej nosnej konštrukcii budú položené nové
konštrukčné vrstvy vozovky, rovnako aj novovybudované železobetónové rímsy, v ktorých bude ukotvené oceľové zábradlie.
Súčasťou opravy mostného objektu je vybudovanie novej lávky
pre peších, ktorá bude situovaná v tesnej blízkosti existujúceho
mosta. Nosná konštrukcia lávky je navrhnutá z tyčových predpätých prefabrikátov spriahnutých železobetónovou doskou. Lávka
bude slúžiť ako pre peších, tak aj pre užívateľov blízkej cyklistickej
trasy.
V súčasnosti prebehlo VO na zhotoviteľa. SPP ukončilo práce na
prekládke plynovodného vedenia, ktoré je umiestnené na mostnom
objekte. Lávka bude realizovaná po ukončení prác na existujúcom
moste.
V blízkom čase Vás budem informovať o situácii na križovatke
smerom na Koňhoru, ktorej realizácia je taktiež na pláne.
Ľubomír Sečkár, poslanec ŽSK

Most ponad Varínku
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Skauti na tábore v Hodruši-Hámroch
„My sme skauti z bane, z bane, z bane… a bývame len v stane, v stane, v stane… naše drsné zbrane, zbrane, zbrane… sú
krompáče a dlane, dlane, dlane!“
S touto pesničkou na perách sme sa 24. júla rozlúčili s rodičmi a vydali sa na skautský tábor do obce Hodruša-Hámre.
Tému tohtoročného
tábora som načrtla
už v úvodných riadkoch, ale tak uznajme, aký iný motív,
ak nie baníctvo, si
zasluhuje tábor pri
Banskej Štiavnici?
Srdce nám zajasalo
radosťou, keď sa pred
nami objavil známy
pohľad na podsadové stany, stožiar,
kuchyňu,
tee-pee
stany a ohnisko. Keďže všetci skauti a vĺčatá sa príchodom
na tábor stali členmi
banskej
akadémie
jeho veličenstva kráľa Mateja Korvína,
čakal ich uvítací rituál, po ktorom boli
zaradení do skupiny
červenej alebo modrej. Zatiaľ čo sme sa
hrali, príroda sa činila. Pršalo tak, že voda
tiekla prúdom cez
táborisko. Večer sme
si všetci líhali do spacákov v očakávaní, čo prinesie ďalší deň.
A čo nám priniesol? No predsa dážď a aj ten ďalší deň, aj
ten ďalší. Každé ráno sme začínali budíčkom o 7. hodine.
V priebehu niekoľkých minút sme už boli nastúpení na rannú rozcvičku. Po rozcvičke sme sa rýchlo obliekli, umyli a naraňajkovali. Obrovská vďaka patrí pani Fáblovej, ktorá vždy
presne vedela ako ulahodiť našim bruškám. Po raňajkách nasledoval nástup. Všetci sme sa obliekli do rovnošaty a nastúpili
ku stožiaru. Za spevu skautskej hymny sme vztyčovali vlajku
a zahajovali zamestnanie dňa. Nasledovali hlásenia od nočnej
stráže. V noci sa zásadne nenudili. Ak náhodou niekto nespadol z podsady a nebolo ho treba dvíhať, tak nám v okolí táboriska robili spoločnosť líšky. V každom prípade, naším stálym
hosťom sa okrem myší, ktoré niektorým vyhrýzli dieru do
ruksaku (a mne zožrali hubku na riad), stal plch Kamil, ktorého sme si všetci veľmi obľúbili. Teda takmer všetci. Prvý deň
sme začali zostra. Čo by sme boli za baníkov, keby sme nemali bane. V cieli našej stopovačky nás čakal Permoník, známa
bájna banícka bytosť. Ten náš bol veľmi náladový, ako sme si

mohli počas tábora všimnúť. Mali sme šťastie a Permoník nám
pomohol nájsť vhodné miesto, kde sme si postavili naše bane
(prístrešky).
Druhý deň ráno nás prepadla nečakaná návšteva. Už z diaľky
bolo počuť krik nepozvaných hostí z Osmanskej ríše. Okrem
toho, že mali, no
povedzme… veľmi
svojský tanečný štýl,
mali aj veľká problémy s náš slovenský
štylistika (to bola
názorná ukážka ich
slovného prejavu).
Turci chceli dobyť
naše bane. Ani sme
nemali čas si vydýchnuť po ťažkom boji,
lebo nás čakal celodenný výlet na Červenú studňu. Cesta
tam bola namáhavá,
a to sme si ani nevedeli predstaviť, ako
bude vyzerať cesta
naspäť. Počas nášho
putovania sa totiž
spustil prudký dážď,
ktorý pretrvával celé
hodiny, až kým sme
premočení do nitky
nedorazili do táboriska (i keď jedno nepísané skautské pravidlo tvrdí, že skaut je
nepremokavý). Keď
som videla ako poslušne a bez rečí kráčajú vĺčatá o 9 rokov
mladšie odo mňa, od hrdosti som podrástla. Až na večernom
nástupe sme sa dozvedeli, ako vyzerala naša cesta v číslach.
Prešli sme 13km a zdolali prevýšenie vyše 800 m.
O tom, že je banícky život plný nástrah, snáď nemusíme
diskutovať. Vo štvrtok nás postihla pohroma. Vplyvom nestabilného geologického podložia, sa zosunula hornina, čiže zasypalo baňu a v nej niekoľkých baníkov (rodičia nestrachujte
sa, bola to súčasť programu, vaše deti boli stopercentne v bezpečí). Tí, ktorí mali to šťastie a nič sa im nestalo, mali povinnosť vyslobodiť uväznených baníkov. Bola to fyzicky náročná
úloha. Všetko dopadlo šťastne. Lenže čo čert nechcel, zjavil sa
Permoník a vôbec nemal dobrú náladu. Nasledovali teda úlohy, ktoré museli skauti splniť čo najrýchlejšie. Napokon Permoník odišiel naprázdno. Veľmi nás mrzelo, že bol už štvrtok
a my sme stále kvôli nepriaznivému počasiu nemali večerný
táborák. Ale nestrácali sme nádej.
Piatok nás privítal slnečným počasím, z čoho sme mali
po štyroch upršaných dňoch nesmiernu radosť. Mohli sme
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sa pustiť do výroby skupinovej vlajky a do stavby hotelu pre
hmyz. Dnes sa nám dokonca podarilo konečne zapáliť táborák. Možno to niekomu bude pripadať zvláštne, ale oheň je na
skautskom tábore niečo esenciálne a bez neho sme mali stále
pocit, že tomu ešte niečo chýba.
Čo sa to stalo? Naše bane sú
poničené a zlato z nich zmizlo! Kto to spravil? A prečo?
Odpoveď sme sa dozvedeli
na rannom nástupe, na ktorý
prišli aj zlé šľachtičné Hortenzia, Asmodel a Žaneta (okrem
mena zlá šľachta sa ujalo aj
vyblednuté nádhery alebo gotické bledule), ktoré povedali,
že si najali poctivých podnikateľov zo spoločnosti Lupiči
s. r. o. na to, aby ukradli zlato. „Tak toto teda nie,“ vzkypela
krv v skautských žilách. „Toto bude vzbura!“ Lenže sme sa nevzbúrili len my, ale aj pani kuchárka, takže sme si obed museli
variť sami. Ako hlavný chod sa podávali halušky s kapustou,
ktoré sme si uvarili v kotlíku na prírodnom ohni. Boli vyni-

kajúce. Nenadarmo sa hovorí, že hlad je najlepší kuchár. Večer nás čakala pravá idylická skautská atmosféra. Sedeli sme
učupení na lavičkách a s pohľadom zasnene upretým do slávnostného táboráku, sme spievali trampské pesničky. Tento
večer bol výnimočný najmä pre tri členky nášho zboru, ktoré
skladali skautský sľub. Okrem toho sme oficiálne vyhodnotili
naše banské snaženie. Z našich baní sme doniesli zlato a pre-
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počítali, ktorá skupina koľko nazbierala. Výsledok bol tesný,
ale vyhrali modrí.
Nedeľa ubehla veľmi rýchlo. Všetci sme sa tešili. Deti na
svojich rodičov a roveri na to, ako im rodičia pošlú aspoň
nejaké koláčiky. Ale čo by to bolo za nedeľu, keby sme nešli
na svätú omšu? Kostol v obci Hodruša-Hámre bol vzdialený
asi 5 km, ktoré nám popri rozhovoroch a speve utiekli veľmi rýchlo. Vždy nám urobí radosť, keď svojou prítomnosťou
potešíme aj iných. Po návrate do táboriska nás čakali rodičia.
To bolo radosti vidieť svoje ratolesti po celom týždni. Čakala
nás ešte posledná časť programu. Jeho veličenstvo kráľ Matej
Korvín, Uhorský panovník, slávnostne odovzdal baníkom ich
certifikát a k nemu malú pamiatku. Ako čas plynul, táborisko
utíchlo. Ostali sme len my. Družina Mimoňov, Kvapiel, sestra
Šumienka, sestra Polárka a ešte niekoľko členov zboru. Pre nás
sa stalo táborisko domovom ešte na ďalších päť dní. Okrem
tradičných povinností, ktoré
sa týkali chodu tábora a tradičných skautských rituálov,
sme svoje dni trávili oddychom v lone prírody. V rámci
psychohygieny sme si modelovali z hliny, alebo sa išli kúpať
na tajch.
Nie len tajch ostane veľmi
dlho v našich spomienkach,
ale určite aj výlet na Sitno spojený s bivakovaním (spánok
pod holým nebom). Z táboriska sme vyrazili okolo štvrtej
poobede s ruksakmi na chrbtoch a vydali sme sa po modrej, červenej, žltej a vlastne asi po
všetkých možných značkách, ktoré sme našli. Na vrchol Sitna
sme dorazili až za tmy, rozložili karimatky a spacáky a pri pohľade na nádhernú oblohu plnú hviezd bez jediného oblaku,
sme zaspali. Nie však príliš nadlho, lebo budík nám zvonil
3:45, aby sme stihli východ slnka. Vtip je však v tom, že slnko
vyšlo až 5:20, čiže sme si naň statočne počkali. No a čo, aspoň
máme na čo spomínať.
Po 12 dňoch nastal čas, aby sme sa s naším táboriskom rozlúčili. A bolo to ťažké lúčenie. Myslím si, že nebudem hovoriť
len za seba, keď poviem, že som sa tešila na rodinu a kamarátov, ktorých som nechala doma, ale predsa ma do dnešného
dňa stále niečo ťahá naspäť. Najlepšie to snáď vystihuje citát
Antonína Benjamína Svojsíka, priekopníka skautingu v Čechách, ktorý povedal: „Útek skautov do prírody je iba návratom
do najdrahšej domoviny, pretože len tam je možné počuť pulz
skutočného života s jeho uzdravujúcou a obnovujúcou mocou.“
text a foto: 152. zbor Javorov

152. zbor Javorov hľadá a zároveň pozýva všetkých chlapcov vo veku 15 rokov a viac, ktorí by
chceli byť súčasťou nášho zboru, zažiť kopec skvelých akcií a pomôcť s prácou s mladšími. V prípade
záujmu kontaktujte vodkyňu na čísle 0917 638 561.
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Tábor Horskej služby
V lete 2017 sa v kempingu Slnečné
skaly pri Rajeckých Tepliciach konali dva turnusy tábora detí a mládeže dobrovoľnej organizácie Horská
služba Malá Fatra (ďalej len HS MF).
Vedúcimi tábora boli členovia a inštruktori horskej služby. Na júlovom
turnuse bolo 46 detí z celého Slovenska, z toho 7 ich bolo práve z Varína.
Varín je jedným z okrskov dobrovoľnej HS MF a má 12 aktívnych členov. Aj ich deti boli účastníci
tábora, a to nie po prvýkrát.
Lokalita
Tábor sa konal v kempingu Slnečné skaly pri Porúbke, ktorý tvorí
výborné zázemie. V blízkosti sa nachádzajú skaly na lezenie, rieka na osvieženie, lúky na športové aktivity a okolie vhodné na
turistiku. HS MF tu organizuje školenia a akcie pre verejnosť niekoľkokrát do roka.
Zameranie
Tábor je určený pre deti a mládež vo veku od 8 do 15 rokov.
Jeho cieľom je vychovať si nových záchranárov, ktorých nikdy nie
je dosť. Deti majú zabezpečený bohatý program na vode, na suchu
i vo vzduchu: lezenie, splavovanie, lanovka, morzeovka, turistika,
zdravotná záchrana. Každý účastník dokáže na konci tábora dať
pacienta do stabilizovanej polohy, obviazať hlavu, ruku a nohu po
popálenine či zlomenine, vie pomenovať a použiť lezecký materiál,
viazať náročné uzly, liezť a zlaňovať.

V Rajčanke
Lezenie na skale

Osmičkový uzol aj s deťmi na lane

Ubytovanie
Deti boli ubytované v štvormiestnych veľkých stanoch s drevenou podsadou a drevenými pričňami s vlastnými spacákmi a karimatkami. Každý deň sa kontroloval a bodoval poriadok v stane,
ktorý bol na konci tábora vyhodnotený a najlepší boli odmenení.
Budíček a večierka boli pevne stanovené, aby si deti po náročnom
dni dostatočne oddýchli.
Program
Denný program sa prispôsoboval počasiu. Horúcich dní bolo
menej, ako tých chladných, ale deti sa napriek tomu stihli viackrát
okúpať v Rajčanke. Pri lezení ich niekoľkokrát vyrušil dážď, napriek tomu sa stihlo všetko, čo bolo v pláne: splavovanie Váhu na
rafte z Vrútok do Varína, turistika v Jánošíkových dierach, výstup
na vyhliadku v Terchovej, návšteva hasičskej zbrojnice v Terchovej,
obhliadka hasičských áut, sanitky, a dokonca aj vrtuľníka. Všetky
aktivity boli spojené s prednáškami a diskusiou s odborníkmi.

Splavovanie Váhu

Hymna
Táborová hymna sa spievala dvakrát do dňa a jej slová a melódia
zostávala na perách každého účastníka nielen celý deň, ale po príchode domov si ju každý bude spievať ešte niekoľko mesiacov kvôli
jej chytľavosti. Refrén: „Veď sme chlapi zo železa odkojení Vrátňankou, každý z nás tu hory zlieza aj s takou nádejou malinkou…“

Ing. Jana Mihová
Tréning prvej pomoci

Varínčan
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Krížovka
Pomôcky:
onosma, ven,
Európsky štát Drobný krík
Sara, Bykav,
dolor, Kodok,

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. septembra 2017 na adresu redakcie alebo pošlite
mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Správne znenie tajničky z č. 7-8/2017:
...ak ho pokrčíte, už ho nikdy nevrátite späť.
Výherca: ALOJZ JANÍČEK
Srdečne blahoželáme.
V živote neľutuj žiadnu slzu, čo vyroníš...
(záver v tajničke)
Starý,
po anglicky

3. časť
tajničky

Značka
nemeckých
áut

Plstená
závesová
látka

Tropická
popínavá
rastlina

Zaklepkal

Starogermáni

4. časť
tajničky

Zostal

Tam
Prevaľoval
Jed (lek.)
Akéže, ktoré

Salicylan
fenylnatý

Kiloampér
(zn.)

Planétka

Model Forda

Artikel
Údolie,
po nemecky

Čínska droga

Udrel nohou
Akváriová
rybka
Rozpoľoval
Úradne
zavolal
Mesto v Sudáne

Súboj

Dobýval
zo zeme

2. časť
tajničky

Domnienka

Stával sa
rapavým

Skratka
článku

Bolesť (lek.)

Alkoholický
nápoj

Turecký
hostinec

Ukrajinský
ľud. tanec

Blato (expr.)

Ahoj,
po anglicky

Pohodil

Americký
papagáj

Velikán,
gigant

Seknutie
Tropický
strom

Liehovina

Druh
vačkovca
Rozmeriavali

Opačne
(prísl.)

Lietalo

Člen
skautingu

Súlad (kniž.)

Bieloruský
spisovateľ

1. časť
tajničky

Letecký útok

Náhla zmena

Nubijská
bavlna

Kým

Vek, po nemecky

Lúka (kniž.)

Japonský
ostrov

Chytia

Varínčan

Splietaj

Pokryli rosou

Rumenica
(bot.)

Varínčan

Blanokrídly
hmyz

Uvádzal
menom

vylosovaný výherca bude
prémiou
10 slzu,
€
Vodmenený
živote neľutuj
žiadnu
čo vyroníš...
(záver je v tajničke)

Autor: Jozef
Blaho

5. časť
tajničky

Utešuj

Usušená
tráva

Neptúnium
(zn.)

Japon. dĺž.
miera

Dohora
(prísl.)

Stroj na lisovanie

Meno
Olympie

Nemocnič.
oddelenie
Filmový mimozemšťan

Označia
chyby
v texte

Starorímska
minca

Akže

Určil

Odporovacia
spojka

Časť Bratislavy

Napodobňuje
hlas kačky

Časť dňa

Somár
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Tvorba žiakov 1. stupňa ZŠ
Žiaci prvého stupňa ZŠ súťažili v kreslení na tému rodnej obce. Najzaujímavejšie výkresy prinášame na tejto strane.
Štyri výherkyne si môžu prísť po odmenu na Obecný úrad.

Výherkyňa Anička Kapasná

Výherkyňa Daniela Mäsiarová

Výherkyňa Ella Mikolajová

Výherkyňa Nelka Kabatierová

Anetka Holecová

Anička Ovečková

Barborka Mária Chovanová

Sára Schmidtová
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