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Milí spoluobčania,
s radostným očakávaním sa už tešíme na vianočné sviatky.
Prajem Vám, aby ste ich prežili v zdraví, radosti a v pokoji.
V novom roku 2018 Vám želám veľa šťastia a úspechov!

starosta obce Ing. Michal Cvacho

Aj tento rok prinesieme do Varína Betlehemské svetlo nádeje. Keďže Vianoce pripadli na nedeľu, nebudeme
roznášať svetlo po domoch, ale môžete si ho odpáliť po
nedeľných svätých omšiach 24. decembra 2017 vo Varíne
a Krasňanoch.
Kto by nás chcel podporiť, môže tak urobiť cez 2 %
alebo si môže kúpiť veľký rodinný kalendár za 7 €. Viac
informácií nájdete na www.skautivarin.sk.
Ďakujeme všetkým podporovateľom a prajeme pokojné sviatky.
152. zbor Javorov Varín

Vianočné skautské posedenie

Vianoce sa neodvratne blížia, a tak ich príchod chcú osláviť
aj skauti. Dňa 9. decembra sme sa podvečer stretli v kinosále pri
bylinkovom čaji a koláčikoch, ktoré napiekli naše staršie skautky
a rodičia. Keďže na naše vianočné posedenie prišli po prvýkrát aj
rodičia, každá družina sa im spolu s radcami predstavila krátkou
scénkou. Rodičia našich skautov a skautiek
tak mohli vidieť, čo na tých družinovkách
vlastne robíme. Scénky boli rôzne, od preukázania skautských znalostí, cez tance, až
po originálne pokriky. Ukázali sme, čo v nás

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým,
ktorí mi dali hlas vo voľbách do
VÚC 4. novembra 2017.
Veľmi si to vážim.
Ticháková Lenka

je. Zatiaľ čo si rodičia prezerali fotky zo skautských akcií, radcovia
družín sa hrali s deťmi obľúbené hry z tábora.
Bolo to veľmi príjemné predvianočné posedenie. Všetkým rodičom ďakujeme za ich čas a prítomnosť.
text a foto: 152. zbor Javorov Varín

Varínčan
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Spoločenská rubrika
Milí prispievatelia do mesačníka Varínčan, ďakujeme vám za vaše príspevky zaslané v roku 2017 a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.
Na príspevky a nápady aj od ostatných čitateľov
čakáme na adrese varincan@varin.sk.

Narodili sa:
Barbora Synáková
Matej Svrček
Michal Svrček
Kristián Látečka

Miriam Czániková
Klára Androvičová
Patrik Medzihorský
Nela Ďurčová

„Ak nechcete byť zabudnutý hneď po svojej smrti,
buď píšte čo stojí za prečítanie alebo čiňte o čom stojí
písať.”
Benjamin Franklin

Zosobášili sa:
Soňa Zimenová a Lukáš Michalčík 7. 10. 2017
Macedonio Rafael Axalco Calvaro a Mgr. Klára Buchtová 25. 11. 2017

Jubilanti
v decembri oslavujú:
Anna Hrivová
Margita Marčeková
Helena Vlkolačková
Ján Zelina
Helena Kubíková
Viktor Repáň
Viktória Novosadová
Štefánia Sobolová
Edita Bulejčíková
Ružena Hodoňová
Pavol Cvacho
Sidónia Halušková
Ján Behúň
Janka Hoštáková
Ing. Emil Cáder
Magdaléna Solárová
Silvia Sobolová
Jarmila Vašová
Rozália Beniačová
Miroslav Akantis
Štefan Matejčík
Ján Dávidík
Peter Freudenfeld
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v januári oslavujú:
MargitaTalafová
Margita Surovcová
Irena Chalupjanská
Ladislav Solár
Matilda Ondrejková
Agneša Hliníková
Rudolf Cvacho
Pavlína Cvachová
Antónia Mravcová
Alojzia Garčalová
Marcel Hodoň
Pavol Androvič
Emília Chrapčíková
Anton Androvič
Irena Jurová
Emil Bohačiak
Alica Bugáňová
Anastázia Salátová
Mária Samcová
Agneša Halušková
Mária Janošková
Anna Badurová
Ing. Peter Kubík
Gertrúda Bohačiaková
Milena Pantáková
Ján Berešík

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás:
Valéria Ganderáková
Štefan Salát
Ján Tlacháč
Jozef Kořínek
František Kapasný
Anna Nováková
Pavol Noga

* 02. 01. 1944
* 18. 02. 1954
* 18. 12. 1940
* 10. 04. 1950
* 05. 01. 1935
* 15. 02. 1943
* 19. 12. 1952

† 28. 09. 2017
† 01. 11. 2017
† 06. 11. 2017
† 21. 11. 2017
† 25. 11. 2017
† 26. 11. 2017
† 26. 11. 2017
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Bohoslužby počas vianočného obdobia 2017
a nového roka 2018 vo farnosti Varín
25. 12. 2017 Slávnosť Narodenia Pána (pondelok)
Varín – polnočná 00:00 hod., 8:00 hod., 10:30 hod.
Krasňany – 9:30 hod., Nezbudská Lúčka – 11:00 hod.
26. 12. 2017 Sviatok sv. Štefana (utorok)
Varín – 8:00 hod., 10:30 hod.
Krasňany – 9:30 hod.
27. 12. 2017 Sviatok sv. Jána, apoštola (streda)
Varín – 8:00 hod.
28. 12. 2017 Sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov (štvrtok)
Varín – 18:00 hod.
29. 12. 2017 (piatok)
Varín – 8:00 hod., 18:00 hod.
30. 12. 2017 (sobota)
Varín – 18:00 hod., Nezbudská Lúčka 17:00 hod.
31. 12. 2017 Sviatok Svätej rodiny, Silvester (nedeľa)
Varín – 8:00 hod., 10:30 hod., Krasňany – 9:30 hod.
1. 1. 2018 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok
(pondelok)
Varín – 8:00 hod., 10:30 hod., Krasňany – 9:30 hod.,
Nezbudská Lúčka – 11:00 hod.
2. 1. 2018 (utorok)
Varín – 8:00 hod.
3. 1. 2018 (streda)
Varín – 8:00 hod.
4. 1. 2018 (štvrtok)
Varín – 18:00 hod.
5. 1. 2018 (piatok)
Varín – 8:00 hod., 18:00 hod., celodenná poklona
6. 1. 2018 Slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi (sobota)
Varín – 8:00 hod., 10:30 hod., Krasňany – 9:30 hod.,
Nezbudská Lúčka – 11:00 hod.
7. 1. 2018 Sviatok Krstu Krista Pána (nedeľa)
Varín – 8:00 hod., 10:30 hod., Krasňany – 9:30 hod.
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Rok 1927 je významným míľnikom z hľadiska kultúrneho života
v obci. V tomto roku
sa datuje založenie varínskeho speváckeho zboru. Iniciátorom založenia bol Ján Ballay, organista
a správca rímsko-katolíckej ľudovej
školy. Tento rok je pre varínsky spevácky zbor jubileom, prešlo už 90 rokov od jeho založenia. Gratulujeme!
Tejto téme sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcom čísle mesačníka
Varínčan.
Dňa 12. decembra 2017 uplynulo
205 rokov od úmrtia
varínskeho
rodáka,
kňaza, náboženského
spisovateľa a bernolákovca Ondreja
Meszároša. Vysvätený za kňaza bol
v roku 1768, v rodnej obci dal vybudovať špitál a sirotinec. Bol popredným
predstaviteľom Slovenského učeného
tovarišstva.

Žeriav pri prácach na moste ponad
Varínku

Varínčan
Dňa 23. novembra 2017 sme na poslednej ceste odprevadili nášho brata hasiča p. Jozefa Kořínka. Pán
Kořínek vstúpil do zboru v roku 1969. Po dlhé roky
bol členom výboru, kde vykonával funkciu pokladníka.
V neskoršom veku túto funkciu zanechal. Ako radový
člen ďalej odovzdával svoje skúsenosti mladším generáciám. V roku 2016 bol povýšený do hodnosti ml. technika a bola mu pridelená stužka za vernosť 40 rokov
členstva v zbore.
Česť jeho pamiatke!
DHZ Varín

Ja a tí druhí

Spomienka na spisovateľku Karin
Lászlovú pri príležitosti 95 rokov od
jej narodenia
„V čase môjho detstva navštevovala
svojich rodičov vo Varíne, ktorí bývali
blízko kostola na Farskej ulici v dome,
v ktorom teraz býva rodina Jánošíková.
Prichádzala na malom aute, trochu extravagantná, vždy precízne upravená.
Pri návštevách svojich rodičov občas
zavítala aj k nám, rada sa porozprávala s mojou mamou, boli vrstovníčky. Bola dámou z veľkého mesta, ale
vedela sa prezliecť do pracovných šiat
a omaľovala nám steny v izbe. Omaľovala a ovalčekovala ich tak, že som
sa nevedela na to vynadívať. Vtedy mi
povedali, že je novinárka, spisovateľka. Potom prešlo pár rokov a začala
som registrovať, ako sa
na knižnom trhu postupne
objavujú knihy, ktorých
autorkou je práve Karin
Lászlová.”…toľko osobné
spomienky jednej Varínčanky.
Spisovateľka a novinárka Karin Lászlová sa narodila 18. februára 1922
vo Varíne. Jej rodné meno
bolo Karolína Remenárová. Po štúdiu na gymnáziu
v Martine a v Žiline začala
študovať aj na právnickej
fakulte v Bratislave. Už
vtedy písala články a reportáže a začala s písaním
príbehov zo života. Ako
prvá vyšla zbierka poviedok Ja a tí druhí, neskôr
kniha Nenašla som ťa.

Ku nim pribudli ďalšie Ženský lekár
rozpráva, Skalpel a krása, Stroskotanci
života a mnohé poviedky, ktoré sa tešili
širokej čitateľskej verejnosti. Medzi jej
posledné diela patrili tituly ako Únik
zo samoty, Aj duša volá, Kaleidoskop
osudov, Stopami vašich zážitkov i román s autobiografickými črtami V búrlivom prúde času.
V roku 2005 jej Spolok slovenských
spisovateľov odovzdal ocenenie v podobe Pamätnej medaily za významný
rozvoj slovenskej literatúry. Jej životná
cesta nebola jednoduchá a priamočiara. Úplne na záver svojho života odišla
z Bratislavy ku svojej jedinej dcére Dagmar do Rakúska, kde 10. januára 2014
vo veku nedožitých 92 rokov zomrela.
mt

Varínčan

Starosta Obce Varín Vás pozýva na
5

XXII.
Varínsky
ples 9. februára 2018

o 20:00 hodine
v kinosále vo Varíne
Vstupné: 20 €
V cene je zahrnutý prípitok,
večera, káva, zákusok a víno.
O skvelú zábavu sa postarajú
hudobníci a zabávači zo show
band EMINENT.
Pripravená je bohatá
tombola.
Vstupenky si môžete
zabezpečiť na tel. čísle
0903 477 924 alebo osobne
na obecnom úrade.

6

Varínčan

Z obecných podujatí
Vedenie obce Varín nezabúda ani na starších občanov, ktorí
v priebehu roka 2017 oslávili svoje okrúhle životné jubileá 70, 80
a 90 rokov. Pri tejto príležitosti sa v stredu 22. novembra konalo
v kinosále slávnostné posedenie a večera. Najprv vystúpili deti zo
základnej školy pod vedením p. uč. Synákovej, oslávenci sa zapísali
do pamätnej knihy a starosta obce každému z nich odovzdal pozornosť a finančný príspevok. Nasledoval spoločný prípitok a pohostenie. Jubilanti si vzájomne zaželali všetko dobré a zvyšok večera
venovali družným rozhovorom v dobrej atmosfére.
Aj tento rok dostal sv. Mikuláš ohlas, že
varínske deti poslúchali a boli po celý rok
dobré. Preto neváhal a na svojej ceste sa zastavil v nedeľu 3. decembra aj v našej obci
na Námestí sv. Floriána. Navštívil aj Zariadenie opatrovateľskej služby na Farskej
ulici. Ešte predtým však vybavil, aby nám
v tento deň pekne snežilo.
previesť na koči, si kone do detailov prezreli
krásne vysvietené varínske námestie.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zapojili
do príprav. Veľká vďaka patrí ochotným
sponzorom, ktorí finančne alebo vecne
prispeli deťom na balíčky:
Prišiel veľkolepo na koči s konským záprahom a spoločnosť mu robili dvaja kamaráti anjeli a čert. Ten sa však s deťmi tiež
rýchlo skamarátil a po čase im už rozdával
cukríky. Za fanfár dychovej hudby Varínčanky sa podarilo sv. Mikulášovi rozsvietiť
vianočný stromček a hneď na to rozsvietil
očká stovkám varínskych detí bohatými balíčkami so sladkosťami. Tie najodvážnejšie
deti mu zaspievali a zarecitovali. Rodičia sa
zatiaľ zohriali pri horúcom čaji, punči a varenom vínku. Ani kone sa nenudili. Vďaka
množstvu malých pasažierov, ktorí sa chceli

Supermarket Tesco Varín
predajňa Koruna
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
Varín
p. Miroslav Tomašov
p. Ján Hodoň
Pizzéria Babka
Pohostinstvo pod lipami p. Miroslava
Bieliková
Penzión Lystra p. Ladislav Puček
p. Radoslav Bolček
predajňa Jednota Varín
textil IMPULSE p. Helena Lovasová

Varínska tlačiareň/Elektro AB
MIPE Invest p. Peter Bugáň
ELTAB p. Marek Tabaček
Lekáreň Lenka p. Lenka Ticháková
Lekáreň Zdravie p. Anastázia Franeková
veterinárna ambulancia
p. Peter Priputen
Autoservis JORAS p. Jozef Bačinský
predajňa TEBY p. Pavol Janek
Práčovňa a čistiareň
ŽBLNK p. Pavol Kanis
TES Media
Čerpacia stanica Varín
p. Bohuslav Ondruš
Kvetinárstvo Katka p. Katarína Kubíková
JANSTAN p. Jana Šudová
Piváreň 1878 p. Matej Rendek
nemenovaný darca

fotogalérie z podujatí nájdete na

www.varin.sk

Jarmočníci si vyberali zo stovky stánkov
Aj tento november sa vo Varíne konal jediný, tradičný a v celej
doline známy Ondrejský jarmok. Vďaka dreveným obecným stánkom získaným z projektu Program obnovy dediny ešte z roku 2015,
sa nám každý rok darí prilákať čoraz viac ľudových remeselníkov.
Tento rok sme sa zamerali práve na remeslá a preto im obec Varín
vyhradila celé námestie.
Svoje vlastnoručné kvalitné výrobky prišlo predávať približne
50 remeselníkov, ktorí ponúkali drevené betlehemy, prútené košíky, medovníky, adventné vence, keramiku, maľované poháre, šperky, svietniky, kytice, prírodné mydlá, pletené čiapky, tkané koberce,
vianočné oplátky, zvonce, domáce štrúdle a mnoho ďalšieho tovaru.
Ostatní predajcovia boli sústredení na Hrnčiarskej ulici a v okolí
obecného úradu. Tento rok k nám zavítalo viac ako sto stánkarov
so svojím tovarom.

Varínčan
Stánky sa na Hrnčiarskej ulici tiahli až po Dom spoločenských
organizácií, kde už boli pripravení matičiari s tradičnými jedlami.
(viac v príspevku MO-MS).
Celým námestím sa niesli tóny dychovej hudby Varínčanky. Počasie vyšlo na výbornú, nielen kupujúci, ale aj pozerajúci sa mohli
v dobrej nálade pokochať krásnymi a chutnými výrobkami ľudských rúk. Zhovorčivosť či ústretovosť sa
zvyšovala pohárikmi
dobrého vareného
vína, punču a medoviny.
Jarmok je podujatie združujúce ľudí,
ktorí sa mali opäť
možnosť stretnúť,
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zabaviť a pozhovárať sa. A práve preto tohtoročný jarmok splnil
svoje poslanie. Opäť ukázal, že Slováci sú veľmi šikovní a že ľudia sa
stále radi stretávajú pri podobných podujatiach.
Vďaka patrí športovému družstvu DHZ Varín za pomoc pri organizácii a všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách. O rok opäť
a znova na tomto čoraz populárnejšom podujatí.
text: Ing. Jana Mihová, jt, foto: jt

Ďakujeme zamestnancom obce,
ktorí každoročne pripravia všetko
potrebné na príchod Vianoc – osadia vianočný stromček, aby ho mohol rozsvietiť sv. Mikuláš a preveria
funkčnosť vianočného osvetlenia na
námestí.

Talentovaní gymnazisti opäť
zavítali do Varína
Po dvoch rokoch k nám v rámci divadelného krúžku opäť zavítali
študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Tentokrát si nacvičili
veselohru od Jána Palárika – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. V rámci predstavenia v kinosále zaspievali vyše stovke divákov niekoľko ľudových piesní. Ďakujeme mladým divadelníkom a najmä ich vyučujúcim a vedúcim krúžku p. Marte Višňovskej a p. Margite
Svetkovej za kultúrne obohatenie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!
„…aby si Slováci i Maďari národnosti svoje vzájomne ctili a aby žiadnej nenávisti, žiadneho sváru medzi nimi nebolo.“
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Úspechy športovcov
Namiesto trofeje bojovali o kapra
Dňa 2. decembra 2017 sme sa zúčastnili súťaže v Dolnom Hričove, kde sme
si konečne vyskúšali súťaženie v trochu
netradičných podmienkach, a to na
snehu, ľade a pri mínusových teplotách.
Aj napriek zimnému počasiu sme sa
poriadne zapotili.
Išlo o skvelú súťaž s nezvyčajnou
hlavnou cenou. Namiesto víťaznej trofeje sme bojovali o vianočného kapra.
Dobrovoľní hasiči z DHZ Dolný Hričov to skvelo zorganizovali a zabezpečili výbornú atmosféru, za čo im patrí
vďaka.

Súťaž sme si v dobrom kolektíve naplno užili. Stretli sme sa s kamarátmi
z okolitých obcí a po dlhom čase sme si
zabehali.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým priaznivcom, ktorí nám
v uplynulej sezóne držali palce. Uvidíme sa na začiatku novej sezóny 2018.
Za celé športové družstvo DHZ Varín
vám prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a želáme všetkým šťastný
nový rok!
za športové družstvo DHZ Varín
Marek Kupčuliak

V dňoch 24. – 26. novembra 2017 sa v Čilistove
konali Majstrovstvá Slovenska v plávaní, na ktorých
nás reprezentovali aj plavci z našej obce Vladimír
Štefánik a Juraj Topoľský.
Vladimír si prišiel z Ameriky po 8 medailí (dve
zlaté, štyri strieborné a dve bronzové) a aj keď v individuálnych disciplínach nezískal titul, vyplával si
ich a bol nenahraditeľným finišmanom v štafetách
4x50 m a 4x100 m voľný spôsob, ktoré útočili na
slovenské rekordy. Potvrdil tým svoju nomináciu
na decembrové Majstrovstvá Európy 2017 v krátkom bazéne, ktoré sa uskutočnia v dánskej Kodani.
Nováčikom v seniorských štafetách bol Juraj, ktorý svoj debut zavŕšil rovno dvomi zlatými medailami a, samozrejme, majstrovským titulom. Obom
plavcom gratulujeme!
text: IŠ; foto: Martin Vaňo

Juraj Topoľský (druhý zľava) a Vladimír Štefánik (druhý sprava)
Začiatkom decembra sa v Bratislave
uskutočnili Majstrovstvá sveta vo florbale
žien 2017 a pre slovenské reprezentantky
to bola štvrtá účasť na tomto vrcholnom
podujatí. Zverenky Michala Jedličku si vylepšili doterajšie maximum ôsmeho miesta
a na svetovom šampionáte skončili na piatom mieste. Slovenský tím viedla, už ako
zvyčajne, kapitánka a rodáčka z Varína Lucia Košturiaková. Gratulujeme k ďalšiemu
skvelému úspechu!
foto: TASR

kapitánka Lucia Košturiaková (vpravo)

Varínčan
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Mladí sa zabávali na benefičnej Katarínskej veselici
Priatelia a členovia detského a mládežníckeho spevokolu
Uhlíky sa aj tento rok zabávali na Katarínskej veselici, ktorá sa uskutočnila 24. novembra 2017 v kinosále vo Varíne.
O chutnú večeru sa postarali Dobroňovci z Krasňan. Pre
hostí sme pripravili príjemnú zábavu, vtipné súťaže a bohatú
tombolu. DJ MINCO udržal zaplnený parket až do skorých
ranných hodín. Už ako je zvykom, niektorí si cestou zo zábavy prezreli rozkladajúce sa stánky Ondrejského jarmoku.
V prvom rade sa chceme poďakovať obci Varín a vedeniu
jedálne ZŠ za pomoc a spoluprácu pri príprave tohto tradičného podujatia. Veľká vďaka patrí aj všetkým sponzorom,
ktorí svojimi cenami prispeli do tobmoly:
Château Gbeľany, Chef restaurant, Vinotéka Varín, Potraviny Koruna, Kinekus, Akin, Mama a ja, Stolárstvo Jánošík
a Tlacháč, Kebab Meydan, Elektro AB/Varínska tlačiareň,
Teby, Semko, Kvetinárstvo Katka, textil VAPA Vladimír Pa-

Matičiari znova
kuchtili tradičné
varínske jedlá
Zmes ľudí, chutí, vôní, stánkov s remeselníckymi a úžitkovými predmetmi – takto sa dá bez skromnosti charakterizovať Ondrejský jarmok, ktorý
je jednou z najväčších slávností v našej
obci. Aj tento ročník mal veľké čaro.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto veľkého dňa v našej obci sa stalo aj občerstvenie, ktoré už tradične pripravujú
varínski matičiari. Návštevníci jarmoku
zblízka alebo zďaleka, domáci Varínčania aj rodáci žijúci v rôznych kútoch
Slovenska sa zastavili v priestoroch
MO-MS vo Varíne na Hrnčiarskej ulici.
Tu sme podávali tradičné jedlá, ktoré sa
varili v minulosti vo Varíne. Pripravili
sme chutné občerstvenie v podobe kapustnice, kvakovej polievky, fazuľovej

ňák, pán Bolček, Drogéria Janka Žideková, Barbora Halamová, Anetka Kabatierová, heligonkári z Krasňan, Darčekovo,
Michal Hruška.
Výťažok z plesu je venovaný na potreby detského
a mládežníckeho spevokolu Uhlíky.
organizátori
foto: Majka Badinská

polievky, špeciality kabáč, kapustových a zemiakových
osúškoch
a rôznych domácich
koláčov, ktoré pripravili matičiari a matičiarky. Naši chlapi uvarili
v priestoroch Matice kapustnicu už deň vopred,
ženy tiež nezaháľali, uvarili viac druhov polievok
a napiekli hromadu posúchov. Pri príprave jedál sme nezabudli ani na celiatikov.
V deň jarmoku muselo byť všetko
precízne pripravené. Ráno okolo ôsmej
hodiny sa začali objavovať prví hostia,
boli to vyzimení jarmočníci, ktorým
padli vhod horúca kapustnica a zemiakový posúch. Neskôr už boli priestory
Matice neustále plné až do skončenia
jarmoku. Jeho návštevníci sa v našich
priestoroch mohli
nielen
pohostiť
a zohriať, ale aj príjemne odreagovať
a stretnúť sa s priateľmi, ktorých už
dlhší čas nevideli.
Pre nás je to zas
skvelá príležitosť,
ako si pripomenúť
jarmoky, ktorých
sa
zúčastňovali
naše staré mamy

a dedovia, pre ktorých boli jarmoky neoddeliteľnou súčasťou života. Už teraz
sa všetci tešíme na budúci ročník.
Ľubomír Sečkár
foto: archív MO-MS
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Medovníky vo vianočnom šate
Medovníky vždy patrili k lákavým tovarom na trhoch, jarmokoch a púťach,
ktoré si nebolo možné predstaviť bez medovnikárskeho stánku. Medovník
v tvare srdca, bábiky či koníka prinesený z jarmoku robil radosť nielen deťom,
ale aj dospelým.
Dnes sú medovníčky rôznych tvarov a zdobenia neodmysliteľnou súčasťou
Vianoc, no tešia sa záujmu aj po celý rok. Patria na stôl pri rôznych slávnostných príležitostiach.
Správna forma bola základom
História výrobkov z medu je
taká dlhá, ako dlho poznal človek med, múku a oheň. Med bol
po dlhé stáročia jediným sladidlom a pečivo z neho jedinou sladkosťou.
Podľa historických prameňov
má medovnikárstvo ako remeslo
korene v Nemecku. Na Slovensku
začali vznikať cechy medovnikárov v 14. storočí. Vznikali najmä vo veľkých mestách, pretože
v tom čase si sladkosti mohli dovoliť len bohatší. Chudobnejší sa
zvykli perníkom obdarovať len na
Vianoce. Po čase sa medovníky
rozšírili aj na vidiek, predovšetkým prostredníctvom pútí a jarmokov.
Prvé medovníky neboli zdobené, ale cesto bolo vtláčané do drevených foriem. Forme bolo treba
venovať veľkú pozornosť, pretože
hlavne od toho závisela ich umelecká hodnota, a teda aj ich odbyt.
Zdobenie cukrovou polevou
začalo až výrobou cukru začiatkom 19. storočia, kedy sa vykrojili
rôzne tvary a medovníky sa potierali a ozdobovali pestrofarebnými
polevami.
Ako si namiešať tú najlepšiu
polevu?
Každá gazdinka vie, že najťažšie je urobiť správnu polevu, aby
sa dali medovníky pekne ozdobiť. Glazúra/poleva a jej hustota
je gro celého zdobenia. Pre vyplnenie plochy sa používa riedka
glazúra a pre zdobenie motívov,
ťahanie liniek zase hustejšia.
Recept: 200-250 g práškového
cukru + 1 bielok.
Do bielku postupne prisypá-

vame cukor, miešame lyžicou alebo
mixujeme ručným mixérom až na konzistenciu, ktorú chceme. Ak je glazúra
príliš hustá, riedime ju pridaním citrónovej šťavy alebo vody, ak je riedka,
prisypeme cukor.
Zopár dobrých rád medovnikárom:
• Aby sa medovníky leskli, potierame
ich celým vajcom tesne pred dopečením.
• Na zdobenie môžeme použiť aj kráľovskú glazúru, ktorú namiešame
podľa návodu na balení.
• Cukor na zdobenie treba viackrát
preosiať, aby sme odstránili čo najviac kryštálikov, ktoré by nám mohli
upchať dierku na zdobiacom vrecku.
• Len čerstvo namiešaná poleva zdobí
najkrajšie.
• Príliš hustá poleva ťažko vychádza
z vrecka, na medovník nepriľne dostatočne, a preto môže z neho opadať.
text a foto: Ing. Jana Mihová
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Tip na výlet
Nová rozhľadňa nad Strečnom
Koncom tohto roku bola dokončená rozhľadňa nad hradom
Strečno na kopci Špicák. Ponúka jedinečné výhľady na pohorie
Malej Fatry a Žilinskú kotlinu. Naša obec Varín je z nej takisto viditeľná ako na dlani. Pre milovníkov hradov je tu možnosť vidieť
voľným okom pri dobrom počasí naraz tri hrady. A to Starý hrad,
hrad Strečno a Lietavský hrad.
Objekt je pre svoju polohu skutočným rajom hlavne pre fotografov. Rozhľadňa je prístupná po turistickom chodníku spod hradu
Strečno. Na začiatku hradnej doliny ešte pred parkoviskom je treba
ísť po ceste po pravej strane potoka. Asi po sto metroch napravo je
odbočka na turistický chodník so žltou značkou stúpajúci na hrebeň, ktorý ďalej pokračuje smerom na vrch Kojšová 743 m n. m.
Asi po cca 30 minútach trocha strmšieho výstupu sme na mieste.

Oznam daňovníkom dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty,
dane za nevýherné hracie prístroje

Oznamujeme všetkým daňovníkom, ktorým vznikla povinnosť
podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje, t. j. ktorí
v roku 2017 kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ktorým skončilo oslobodenie od dani zo stavieb, ktorí sa stali alebo už nie sú
vlastníkmi psa, ktorým bol vydaný preukaz ŤZP, ŤZPS, ktorí k 1.
januáru 2017 dovŕšili vek 62 rokov a pod., aby podali priznanie
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje a uplatnili si úľavu na tejto dani do 31. januára 2018.
Uplatnenie úľavy znamená podanie čiastkového priznania
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, do ktorého sa vkladá príloha:
Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Daňovníkovi, ktorý si neuplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane do 31. januára 2018, nárok na úľavu za príslušné zdaňovacie obdobie zaniká (§ 17 ods.7 zák.
č. 582/2004 Z. z.).

Rozhľadňa je postavená z dreva a je veľmi pekne architektonicky
spracovaná. Masívna drevená stavba je ukotvená na pevnom betónovom základe. Spodné poschodia sú uzavreté, takže tu nie je problém ukryť sa pred nepriaznivým počasím. Naspäť sa môžeme vrátiť
po chodníku, ktorým sme prišli, alebo po pohodlnej lesnej ceste
klesajúcej smerom na západ od vchodu do objektu. Táto cesta sa dá
využiť aj na výstup, ktorý oceníme pri túre s malými deťmi. Tí zdatnejší, po pokochaní sa nádhernými výhľadmi z rozhľadne, môžu
pokračovať ďalej po žltej značke na vrch Kojšová. Tu majú možnosť vidieť zaujímavý skalný útvar tzv. Kamenný hríb. Zostúpiť dole
môžu po žltej značke do Stráňav, alebo sa vrátiť naspäť po turistickom chodníku do Strečna. Túra je možná celoročne. Pri snehovej pokrývke je treba mať vhodnú
obuv, prípadne použiť stúpacie železá. Na zimný výstup môžeme tiež
použiť lesnú cestu po pravej strane
hrebeňa Špicáka, kde na prvej križovatke odbočíme doľava smerom
na hrebeň. Tento pekný výlet na
rozhľadňu je možné absolvovať ako
poldňovú nenáročnú túru, alebo
ako celodennú akciu na vrch Kojšová, prípadne až na Polom.
Pavol Cvacho

Majiteľom psov oznamujeme:
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie
je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený
v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní
alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom
dane a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
4. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tejto
dani do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.
5. Ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa jej
zániku.
6. Správca dane vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam do 30 dní odo
dňa zániku.
mb
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Aktivity varínskych školákov
V septembri sa žiaci siedmeho a deviateho ročníka ZŠ zúčastnili Festivalu vedy –
Európskej noci výskumníkov, na ktorom im organizátori pripravili rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy a projekcie. Zámerom
bolo priblížiť deťom technológie, ktoré denne využívajú a vzbudiť v nich záujem
o štúdium techniky a prírodných vied.
V mesiaci október sa na Základnej škole vo Varíne realizovala kampaň Týždeň
zdravej výživy. Jej cieľom bolo poukázať na zdravý životný štýl a zdravú výživu,
ktoré by mali byť prioritou dnešného človeka. V spolupráci so školskou jedálňou
žiaci pripravili mnoho zdravých dobrôt. Svoje skúsenosti so zdravou výživou prišiel
na besedu prezentovať deťom p. Ján Hodoň. So zdravým životným štýlom súvisia aj
ďalšie projekty, do ktorých sa škola aktívne zapája, napr. Hovorme o jedle, Do školy
na bicykli, Deň pešej chôdze do školy, Mliečny program, Športový deň, Terchovský
polmaratón a mnohé iné.
foto: archív ZŠ

Európsky deň jazykov na našej škole
V mesiaci október sme v našej škole venovali jeden deň oslave
jazykov. Európsky deň jazykov je podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných pri príležitosti
European Day od Languages. Európsky deň jazykov mal u našich žiakov pozitívny ohlas, pretože tento deň strávili aktívne,
tvorivo a zábavne. Prostredníctvom zážitkových foriem učenia a vlastných aktivít si
osvojili nové poznatky. Program spestrilo aj
divadelné predstavenie v anglickom jazyku
Zlatá rybka, ktoré bolo prispôsobené veku
a aj jazykovej úrovni jednotlivých ročníkov.
Každá trieda si vybrala krajinu, ktorú počas tohto dňa lepšie spoznávali a prezentovali aj ostatným spolužiakom, triedam a učiteľom. Žiaci si tematicky vyzdobili svoje
triedy, aby bolo hneď jasné, do ktorej krajiny
ste vstúpili. Pripravili si rôzne prezentácie,
referáty, súťažné kvízy či výstavy. Vytvorili
krásny veľkoplošný plagát, dokonca deviataci pripravili prezentáciu krajiny formou
ochutnávky tradičných jedál a nápojov
z danej krajiny. Naši prváčikovia tiež nezaostávali. Na vyučovanie pozvali aj mamičku
jednej žiačky, pani Máriu, ktorá je z Moldavska. Deťom hovorila o zvykoch a tradíciách v jej krajine. Pani Mária im hovorila
po rusky aj slovensky. Ukázala časti odevov, aké nosia ženy v jej
krajine a aké peniaze sa používajú. Na ochutnávku doniesla de-

ťom tradičný moldavský koláč, ktorý sa pečie pri slávnostných
príležitostiach v jej krajine. Vďaka tomu, že naša žiačka Saška sa
narodila v Taliansku a vie veľmi dobre po taliansky, predviedla
spolu s mamou pre svojich spolužiakov rozprávku v taliančine.
Žiaci sa zapojili aj do ďalších pripravených súťaží a aktivít.
Jednou z nich bola spellingová súťaž, v ktorej svoje schopnosti prezentovali žiaci od
tretieho až po deviaty ročník. Ďalšou veľmi
zaujímavou aktivitou bola hudobno-jazyková súťaž, v ktorej jednotlivé ročníky hádali
krajinu, ku ktorej patrí hudobná ukážka i jazyk, ktorým sa v danej krajine hovorí. Svoj
zmysel pre hudbu mohli predviesť aj vlastnou ukážkou, tancom alebo piesňou. Počas
tohto dňa bola na chodbe nainštalovaná výstava cudzojazyčnej literatúry. Do jej zbierky prispeli knihami aj naši žiaci.
Pochvalu si zaslúžia všetci, ktorí svojimi nápadmi, aktivitami a ich realizáciou
pripravili príjemný a zaujímavý deň. Európskeho deň jazykov v našej škole bol prínosom pre žiakov a učiteľov a obohatil ich
o nové vedomosti, ktoré sú krôčikom k bližšiemu poznaniu iných krajín, ich kultúr a jazykov. Tento deň bol
skvelý, inšpiratívny, zábavný a zároveň poučný. Ďalší rok si ho
určite radi zopakujeme znova.
Mgr. Mária Halečková

Varínski žiaci bežali na Terchovskom polmaratóne
Na priaznivcov behu čakali pripravené trate v dĺžke 21 km, 10 km a pre
najmenších 770 metrový detský beh. Že
Terchovský polmaratón nie je len terchovský, potvrdil aj fakt medzinárodnej
účasti pretekárov z krajín ako sú Taiwan,
USA, Nemecko, Poľsko, Česko, Kosovo,

Vietnam, Ukrajina a, samozrejme, bežci
z nášho krásneho Slovenska.
Naši žiaci sa už na vlaňajšom 1. ročníku detského behu stali oficiálne prvou
školou štartujúcou na tomto podujatí.
Toto prvenstvo nám už nikto nezoberie.
Aj tento rok sme sa s pomocou ZRPŠ

pri Základnej škole O. Štefku vo Varíne
zúčastnili 2. ročníka detského behu ulicami Terchovej, v krásnom počte 55 žiakov.
Hoci v upršanom počasí, každé dieťa,
ktoré dobehlo s úsmevom na tvári, dostalo tričko podujatia, medailu a sladký
balíček na doplnenie energie. Vďaka patrí

Varínčan

pani riaditeľke PaedDr. Monike Filovej,
ako aj pedagógom Mgr. Martinovi Marcinekovi, Mgr. Eve Andelovej a Mgr. Monike Solárovej za výborne zvládnuté
športové dopoludnie venované behu pre
naše deti.
V rámci podujatia Deti sú naša budúcnosť venovali Ing. Milan Laurenčík, Vla-
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dimír Švec a Mgr. Martin Marcinek sadu
dresov žiakom Základnej školy O. Štefku vo Varíne. Organizátorom podujatia
ďakujeme a odkazujeme, že Terchovský
polmaratón je už aj náš!
Mgr. Martin Marcinek
foto: archív ZŠ

Aj žiaci predávali na
jarmoku svoje výrobky

Úctu a vďaku seniorom
vzdali aj školáci

Tradícia Ondrejského jarmoku sa v našej obci obnovila po
Nežnej revolúcii. Škola sa v spolupráci s rodičovským združením rozhodla aj tento rok aktívne doň zapojiť.
Žiaci pod vedením učiteľov vyrábali výrobky na jarmok
na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy a v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Najviac ich lákalo pečenie medovníkov, ktoré neskôr zdobili, balili a piekli tzv. jarmočnô,
balíčky so suchými koláčikmi. Pečenie rozvoňalo celú školu
a pripomínalo všetkým blížiace sa vianočné sviatky. Okrem
upečených dobrôt deti pripravovali rôzne vianočné ozdoby,
vianočné pohľadnice, adventné vence, svietniky a stromčeky.
Veru, bolo sa na čo dívať. Starší žiaci tieto výrobky predávali
na jarmoku a prezentovali tak školu. Mladší žiaci navštívili
jarmok v spoločnosti rodičov. Pri školskom stánku úžasne
dopĺňali atmosféru jarmoku naši štvrtáci. Zaspievali niekoľko
ľudových piesní a zahrali na harmonike.
Vydarená akcia nám všetkým priniesla dobrý pocit z vykonanej práce, prehĺbila pocit spolupatričnosti medzi učiteľmi,
žiakmi a rodičmi. Ďakujeme Obecnému úradu vo Varíne za
poskytnutie predajného stánku, stola a lavíc a tiež všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a úspešnom priebehu tejto akcie.
Žiaci ZŠ

Poslaním našej školy je výchova a vzdelávanie detí a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Mnohí zo starých rodičov sa
dennodenne podieľajú pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujú rodičov či kamarátov.
Žiaci Základnej školy Ondreja Štefku si pre seniorov pripravili a na posedení v kinosále zahrali divadelnú hru Otcovská rada. Chceli starších občanov potešiť a ukázať im, že na
nich myslíme a že nám na nich záleží.
Už samotná hra niesla v sebe sociálny podtón, ktorým sa
deti mali učiť mať v úcte a láske starých rodičov. Hra v sebe
niesla nespravodlivosť krutého kráľa, ktorý starých ľudí vyháňal z krajiny do sveta, aby tam biedne zahynuli hladom.
Vychovávala ich láskou a hrdinstvom syna, ktorý mal tak
rád svojho otca, že sa vzpriečil tomuto hroznému nariadeniu
kráľa. Samotné vyvrcholenie, odhalenie a otvorenie očí kráľa,
ktorý pochopil, že starí ľudia sú v našich životoch veľmi dôležití, prinášalo všetkým, či už malým hercom, ale i divákom
uspokojenie túžby po spravodlivosti v živote každého človeka.
Milí starí rodičia, ďakujeme za vašu starostlivosť, lásku,
nehu a obetavosť. Prajeme vám veľa Božích milostí, zdravia,
tvorivých síl, pozitívnej energie a pohody v kruhu najbližších.
Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.
Vaši vnuci a vnučky – žiaci Základnej školy vo Varíne
SAV

POĎAKOVANIE

Vedenie školy, žiaci 4. B a triedna učiteľka ďakujú
p. Janke Cvachovej, p. Renátke Novosadovej a p. Stazke
Martoníkovej za nezištnú pomoc, poskytnutie materiálov pri šití kostýmov pre divadelné vystúpenie.

Ďakujeme!
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Žiaci sa zapojili
do projektu Bocian
Východoslovenské múzeum v Košiciach je dlhoročným organizátorom celoslovenského ekovýchovného programu Bocian v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Hlavnou
úlohou programu je vypracovanie plagátu s názvom „Žiadosť
bociana bieleho o prechodný pobyt v obci“, ktorý zhotovujú
kolektívy žiakov a študentov škôl, alebo aj jednotlivci v mestách a obciach po celom Slovensku, v ktorých sa vyskytuje
hniezdo bociana.
Výsledný plagát obsahuje koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie hniezda bocianov (ich
prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet), súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, či ochranársky
čin pre bociana.
Do tohto zaujímavého programu sa zapojili aj žiaci triedy
6.B ZŠ s MŠ vo Varíne, pričom hlavnou aktérkou bola žiačka

Aj materské školy majú svoj pamätný deň
Deň materských škôl na Slovensku si
každoročne pripomíname 4. novembra.
Jeho cieľom je podporiť význam, poslanie a opodstatnenie materskej školy
v živote dieťaťa. Pri tejto príležitosti sa
aj naša materská škola zapája do osláv
tohto celoslovenského sviatku. Tento školský rok sme ho začali spoločne
s deťmi prezentovať rôznymi predpoludňajšími aktivitami, ktoré nám svia-

Emka Mešková, vďaka ktorej získali žiaci cenné informácie
priamo z bocianovho bydliska v Mojši.
Poďakovanie patrí pracovníkom Správy NP Malá Fatra
vo Varíne, osobitne pani Ing. Gabriele Kalašovej za odbornú spoluprácu a taktiež srdečne ďakujeme pani riaditeľke
PaedDr. Monike Filovej za podporu a pomoc pri realizácii
našich nápadov!
text a foto: Mgr. Z. Synáková

točný deň urobili zaujímavým. Niektoré deti maľovali našu materskú školu
tak, ako ju vidia svojimi detskými očami, iné sa ju pokúšali vytvoriť z rôznych
druhov stavebníc.
A nakoniec prišlo pre naše deti to
najočakávanejšie. Našu škôlku prišli
navštíviť maminy, oteckovia, súrodenci aj starí rodičia. Spoločne s deťmi sa
hrali, zabávali a trávili tak príjemné popoludnie v našej materskej škole. Deti
boli pyšné, že môžu svojim najbližším
predstaviť miesto, v ktorom trávia čas
so svojimi kamarátmi a tiež svoje ob-

Deti z materskej školy navštívili požiarnu zbrojnicu
Aj tento školský rok sa nám v spolupráci s Dobrovoľným
hasičským zborom vo Varíne podarilo zorganizovať návštevu
požiarnej zbrojnice aj pre našich najmenších. Jedno predpoludnie sa preto deti z tried „Sovičiek, Mravčekov a Včielok“
spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na návštevu do hasičskej zbrojnice, kde na nich už čakali naši odvážni hasiči.
Pre deti mali pripravenú zaujímavú prednášku, do ktorej sa
deti spontánne zapájali a za ich aktivitu boli odmenené prekvapením. V ďalšej časti programu mali deti možnosť vidieť
hasiča oblečeného v plnej hasičskej výstroji, pripraveného
na zásah v teréne. Celý program bol zavŕšený prezentáciou
vozidiel, samozrejme, so spustením svetelnej i zvukovej signalizácie.
Deti mali obrovský zážitok a tešíme sa na ďalšiu takúto akciu zase o rok. Týmto sa chceme poďakovať členom

ľúbené hračky, s ktorými sa denne hrajú. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli
v tento deň navštíviť a tešíme sa na ďalšie stretnutie!
Bc. Mária Melišová

Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne za ich ochotu
a čas a hlavne za nezabudnuteľný zážitok, ktorý sme si odniesli s deťmi do našej materskej školy. Ďakujeme!
Bc. Katarína Schmidtová

Varínčan
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Krížovka
Pomôcky:
Franek, Levi,
foramen, id,
adinola, če,

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. januára 2018 na adresu redakcie alebo pošlite mailom
na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 10 €
Ak nájdeš v živote...(záver je v tajničke)

Správne znenie tajničky z č. 11/2017:
Víťazstvo vlastní ten, kto sa pokúša znova a znova.
Výherca: ANNA GÁBOROVÁ
Srdečne blahoželáme.
Ak nájdeš v živote… (záver v tajničke)
Autor: Jozef
Blaho

Vpíjal

2. časť
tajničky

Vinič
hroznorodý

Juhoamerická kukučka

Stratil reč

Ovládal

Zvislá
jaskyňa

Iba

Gén, idant

Liečivý
prípravok

Lietadlo
(hovor.)

5. časť
tajničky

Útok,
rusky

1. časť
tajničky

Úkon, čin

Praštila
(expr.)

4. časť
tajničky
On, nemecky

Miesto
večnej
blaženosti

Starokórejská flauta
Park kultúry
a oddychu

Muži,
po anglicky

Rod žiab

Španielsky
člen

Citoslovce
údivu

Čínska droga

Vodná
papraď

Mililiter (zn.)

Meno Anny

Skratka
valuty

Druh africkej
múky
Meďnatá
ruda

Z pravej
strany (prísl.)

Sorta hrozna
Druh
borovice

Zápasisko

Posielala
(bás.)

Taliansky
spisovateľ

Postavila sa

Akže

Ovos (bot.)

Jemnozrnná
hornina

Model Forda

Párový gén,
alelomorfa

Lovkyňa
perál

1000 kg

Dôkaz neviny

Sídlo v Nigérii

Varínčan

Tamtá, oná

Vrch nad Belehradom

Iniciály
Delona

Muzikál
s Madonnou

Rieka v Kanade
Ženské meno

Oľutovalo
Stvol (zool.)
Slovenský
boxer

Novinka

Srbský ľudový tanec
Organické
hnojivo

Múdry
orientálny
rabín

Varínčan

Umelecký
mimic. tanec
Zbav
ostrosti,
zatup

Stará čínska
flauta

Ihličnatý
strom

Hlboký ženský hlas

Poľská oper.
sopranistka

Druh stolovej
citary

Dá do ruky

Blanokrídly
hmyz

Tam

Meno
Kristíny

Klobúk
(hovor.)

Lopta mimo,
zámedzie

Anglic. titul
pána

Dá do ruky

Grécky
básnik

Udieraj

Čínsky druh
citary

Popevok

3. časť
tajničky

Bývalý
americký
maratónec

Postava
vo francúzskej komédii

Infekcia
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nedeľa 3. decembra 2017

Stretnutie s Mikulášom
15:00 Námestie sv. Floriána
Spoločne rozsvietime vianočný stromček.
Mikuláš v sprievode anjelov a čertov rozdá deťom balíčky.
Deti sa môžu povoziť na koči.
Na zahriatie je pripravené občerstvenie.
soboty 16. a 23. decembra 2017

Vianočné trhy

12:00 Námestie sv. Floriána
organizátor Ján Hodoň
Predajcovia s vianočným spotrebným tovarom, pečené dobroty,
zabíjačkové špeciality a kapustnica, punč, kultúrny program.
nedeľa 31. decembra 2017

Silvestrovský ohňostroj

23:59 Námestie sv. Floriána
Spoločne privítame nový rok. Pripravené je varené víno a punč.

nedeľa 7. januára 2018

Novoročný koncert

16:00 Kostol Najsvätejšej Trojice vo Varíne
Účinkuje nevidomý umelec – spevák Marián Bango.
Vstup zdarma.

Zmena programu vyhradená.

organizátor
OBEC VARÍN
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