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V tabuľke si môžete pozrieť výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce Varín, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra
2018. Zvolený starosta obce a zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva sú vyznačení zelenou farbou.
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Starosta

Porad
ové
#

VO 1
OcÚ

VO2
ZŠ

VO3
DSO

>)

1 Michal Cvacho, Ing.

369

454

376

1199

3 Lenka Ticháková, PharmDr.

111

133

119

363

2 Peter Haluška

38

32

28

98

8 

308

360

273

941

15

244

328

285

857

315
295

247
293

841

4 Igor Cvacho

279
249

9  

233

277

191

701

14  

230

260

197

687

3   

197

241

240

678

19 Lenka Ticháková, PharmDr.

184

243

240

667

17  !

171

218

262

651
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250
203

166
177

597

13 &$#

181
153

2 Karol Boka

150

185

163

498

1 ' ()$
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137

432

6 (*+ #

128

134

147

409

16 -#)!

142
144

128
90

397

5 $/:;

127
108

7 <#$ = #

119

108

109

336

10 Ján Kardoš

94

101

83

278

11 )$:;#

72

113

71

256

12 Stanislav Milo

60

76

36

172

Meno a priezvisko
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20 Miroslav Williger

837

533

342
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1DURGLOLVD
Helena Póčiková
Branislav Mravec
Nina Marková

Ema Kubíková
Richard Staňo

=RVREiåLOLVD
Pavol Noga a Ing. Monika Babicová
Jozef Šumichrast a Veronika Kubalová

22. 09. 2018
10. 11. 2018

-XELODQWLYQRYHPEUL
Emil Piovarči
Anna Malichová
Margita Salátová
Valéria Staníková
Viktória Bohačiaková
Ján Majerčík
Helena Salátová
Jaroslav Vrábeľ
Štefan Kubo
Helena Cvachová
Milan Otruba

88
86
86
82
80
80
79
79
78
76
76

Marta Panáková
Jozef Kabatier
Anna Tretinová
Alžbeta Bordáčová
Kamil Macák
Ing. Ladislav Strásky
Janka Trizuliaková
Zdenka Janková
Anna Cvachová
Božena Šugárová

75
73
73
73
73
73
73
72
72
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

2SXVWLOLQ
QiV
Helena Smolková

*7. 8. 1938

† 12. 11. 2018

2]QDPSUHçLDGDWHĕRY
RYìUXEGUHYtQ

Výrub drevín je možné uskutočniť len v čase mimo
vegetačného obdobia, čiže od 1. októbra do 31. marca.
Upozorňujeme občanov, aby podávali žiadosti o výrub
drevín v priebehu tohto obdobia a nenechávali si to
na poslednú chvíľu. Žiadosti podané koncom mesiaca
marec sa nemusí podariť včas vybaviť.
Za pochopenie ďakujeme.

Pozývame všetky deti a rodičov na STRETNUTIE
S MIKULÁŠOM, ktoré sa uskutoční v nedeľu 9. decembra
2018 na Námestí sv. Floriána o 15.00 hod. Na začiatku
spoločne rozsvietime vianočný stromček. Mikuláš následne
v sprievode anjelov a čerta rozdá deťom balíčky. Deti sa
môžu povoziť na koči s konským záprahom. Pre dospelých je
pripravené na zahriatie varené vínko a čaj.

32ĉ$.29$1,(
Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili komunálnych volieb 2018 v našej obci a Vaším odovzdaným
hlasom ste vyjadrili svoj názor a záujem o dianie v obci.
Ďakujem mojim protikandidátom za to, že predvolebná
kampaň bola vedená slušne. Ďakujem členom miestnej
volebnej komisie, členom okrskových volebných komisií
a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na
príprave a bezproblémovom priebehu volieb.
Ďakujem všetkým kandidátom na funkciu poslanca
obecného zastupiteľstva, ktorí sa uchádzali o Vaše hlasy
v komunálnych voľbách. Gratulujem zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí budú nasledujúce
štyri roky rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach
diania v obci.
Osobitne sa chcem poďakovať Vám všetkým, ktorí ste ma
volili. Ďakujem za prejavenú dôveru, ktorá je pre mňa
ocenením doterajšej práce, ale aj záväzkom do nasledujúceho volebného obdobia. Fakt, že ste zároveň so mnou
zvolili aj všetkých mojich spolupracovníkov z minulého
obdobia, je pre mňa potvrdením, že ste ocenili výsledky
našej spoločnej práce. Dáva nám to novú energiu a silu
do ďalšieho obdobia. Je to úžasný pocit môcť pracovať pre Vás a pritom vedieť, že máme opakovane Vašu
podporu.
ĎAKUJEM.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce

4



'HWLV~ĨDçLOLYS~åĨDQtåDUNDQRY
Aj tento rok sa v druhú októbrovú nedeľu zaplnilo nebo
Pod Jedľovinou množstvom lietajúcich šarkanov. Počasie
nám vyšlo úplne ideálne, takže sme sa mohli tešiť z hojnej
účasti súťažiacich. Ich počet sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil, čo nás veľmi potešilo. Do súťaže sa dohromady
zapojilo 70 zaregistrovaných detí so šarkanmi. Súťažiacich
prišli podporiť aj ich súrodenci, rodičia a starkí.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Pozorne sme sledovali,
ktorý šarkan je najväčší, najdlhší, ktorý šarkan lietal najvyššie
a vybrali sme aj víťaza kategórie ručne robený šarkan. Rodičia spolu s deťmi predviedli veľký kus fantázie a na súťaž
prišli vyzbrojení originálnymi ručne robenými šarkanmi. Vybrať tých najlepších nebola ľahká úloha. Víťazi jednotlivých

kategórií si odniesli diplom, sladkú odmenu a vecnú cenu.
Deti predviedli svoju šikovnosť v kreatívnom stánku s jesennou tematikou a posledné zvyšky energie minuli súťažením v rôznych hrách na lúke. Pre všetkých bolo pripravené
malé občerstvenie.
Napriek tomu, že nás na úvod akcie zradila technika so
zvukom, čo nás zdržalo, dopadlo všetko na výbornú. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré si to v nedeľu poobede zamierili
na lúku Pod Jedľovinou a vyzbrojení šarkanmi si prišli zasúťažiť na Šarkaniádu. Za pomoc ďakujeme skautom zo 152.
skautského zboru Javorov vo Varíne a všetkým, ktorí na tomto podujatí pomáhali. Tešíme sa opäť o rok!
JT, foto VT
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Obec Varín každoročne usporadúva z úcty k našim seniorom podujatie, v rámci ktorého sa skôr narodeným občanom
vyjadruje úcta, rešpekt a vďaka. Pri tejto príležitosti sa konalo
podujatie S úctou k seniorom, ktoré sa uskutočnilo v stredu
24. októbra 2018 v kinosále vo Varíne. V programe vystúpili
deti a žiaci zo Základnej školy s Materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne s ľudovým pásmom a divadelnou scénkou,
prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Michal Cvacho a
hlavným bodom programu bolo hudobno-zábavné vystúpenie speváka Dušana Grúňa s jeho najväčšími hitmi z Repete.
Pripravené bolo aj občerstvenie, pri ktorom sa pokračovalo v
spomienkach a priateľských rozhovoroch.
Ďakujeme pani učiteľkám za nacvičenie programu a prípravy na vystúpenie. Tešíme sa z veľkej účasti seniorov a želáme im veľa zdravia, elánu a pohody.
text a foto: JT
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V utorok 23. októbra 2018 sa v kinosále
vo Varíne uskutočnila diskusia kandidátov,
ktorí sa vo voľbách do orgánov samosprávy obce Varín uchádzali o funkciu starostu
obce a poslanca obecného zastupiteľstva.
Každý kandidát dostal priestor na predstavenie svojho programu a cieľov. Keďže
diskusia bola verejná, nechýbalo množstvo
otázok z publika. Na predvolebnej diskusii
sa zúčastnili všetci traja kandidáti na funkciu starostu obce a osem kandidátov na
funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.
Diskusiu si prišla vypočuť približne stovka
občanov.
text a foto JT

8YtWDQLHGHWtGRçLYRWD
Veľmi milým podujatím, ktoré každoročne organizuje obec
Varín, je Uvítanie detí do života. Tento rok sme túto udalosť
oslávili v stredu 14. novembra 2018 v našej kinosále. Starosta
obce Ing. Michal Cvacho slávnostne uvítal do života päťdesiat
najmladších Varínčanov, narodených od augusta 2017 do júla
2018. Prítomných rodičov povzbudil vo výchove malých ratolestí a poďakoval im za ich rozhodnutie stať sa rodičmi, vo
veľa prípadoch už viacnásobnými.

Program začal krátkym vystúpením detí z Materskej školy
vo Varíne pod vedením p. učiteľky Vráblovej. Deti prítomným rodičom zarecitovali a zaspievali. Potom už prišiel akt
symbolického uvítania, keď starosta rodičom pogratuloval,
odovzdal finančný príspevok, kvety a praktické darčeky pre
malé ratolesti. Nechýbalo zapísanie sa do pamätnej knihy
a na záver tradičné fotenie v kolíske.
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Vo štvrtok 23. augusta 2018 sme s podporou Žilinského
samosprávneho kraja navštívili historické miesta Slovenska –
Banskú Štiavnicu a Svätý Anton. Banská Štiavnica je banské
mesto s bohatou históriou. Na začiatku sme absolvovali dvojhodinovú prehliadku mesta s lektorským výkladom, počas
ktorej sme si prezreli viaceré významné mestské pamiatky:
Banskoštiavnický betlehem, Nový zámok a cintorín, kde je
pochovaná aj Sládkovičova Marína. Potom sme sa presunuli do Svätého Antona na návštevu múzea. Múzeum vzniklo
v roku 1962, keď boli do Sv. Antona premiestnené zbierky
lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena. Neskorobarokový kaštieľ bol postavený v rokoch 1744 až 1750. Kaštieľ je
cenný svojou vnútornou výzdobou. Nachádza sa tu jedinečná
poľovnícka expozícia na Slovensku a vzácna umeleckohistorická expozícia. Jej súčasťou je pôvodný mobiliár, vzácne
výzdoby stien a výtvarné diela. Skvostom expozície je zlatý
nábytok, svadobný dar kráľovnej Márie Antoinetty.
Po náročnom a horúcom dni sme sa vrátili večer domov.
V rámci dotácie Žilinského samosprávneho kraja sme si zakúpili desať kusov bielych tričiek s logom JDS Varín. Tričká

budeme používať na reprezentáciu našej Základnej organizácie JDS na rôznych súťažiach. Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu.
text a foto: JDS Varín

)LQiOH6ORYHQVNpKRSRKiUD6/$'YOXNRVWUHĕEH
V sobotu 13. októbra 2018 sa vo Varíne Pod Jedľovinou
uskutočnilo finále Slovenského pohára SLA 3D v lukostreľbe. Pretekov sa počas krásneho slnečného počasia zúčastnilo
220 lukostrelcov z celého Slovenska. V rámci pretekov sme
predstavili novú trať, ktorá bude súčasťou Majstrovstiev Európy. Sme veľmi radi, že táto trať všetkých zaujala a veľmi sa
im páčila.
Naši lukostrelci z domáceho klubu boli opäť úspešní, väčšine z nich sa podarilo vyhrať svoje kategórie. Dominantné
boli opäť bratské dvojice Maroš a Tomáš Tlacháčovci a Filip
a Timotej Paňákovci. Podrobné výsledky si môžete pozrieť
na stránke archery3d.sk v časti výsledky. Toto podujatie bolo
ukončením sezóny lukostrelcov v rámci Slovenského pohára
na rok 2018.

rín, bolo 1. kolo zimnej ligy, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu
11. novembra 2018 na chate Fatranka Pod Jedľovinou. Pretekov sa zúčastnilo 140 pretekárov z troch krajín, ktorým sme
v nezvyčajnom novembrovom počasí predstavili novú trať
Majstrovstiev Európy. Varínski lukostrelci získali štyri zlaté
medaily, tri strieborné a dve bronzové. Veľmi nás teší, že medzi deťmi vyrastá veľký talent varínskej lukostreľby, ktorým
je Marek Androvič. Ďalšie kolo zimnej ligy sa uskutoční v
sobotu 24. novembra v Trenčianskych Stankovciach.
JĎ

Ďalším dôležitým podujatím, ktoré sa konalo v obci Va-

Talentovaný lukostrelec Marek Androvič
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Sezóna je na konci a nám pribudlo vo vitríne pár cenných
trofejí. Na začiatku roka nám štart do sezóny zamiešala karty voda v oleji nášho čerpadla. Na prvej súťaži v Bytčici sme
aj tak štartovali, a to s dvoma družstvami. Na ďalšej súťaži
historických striekačiek v Liptovských Sliačoch, kde sme pri
ťažkej konkurencii a heroickom výkone Dominika Ženčáka
obstáli na štvrtom mieste. Nasledovná súťaž v Kamennej Porube nám dala zabrať, no skúsenosť s nočnými súťažami nám
zrejme ešte chýbajú. Budúci rok sa snáď polepšíme. Na súťaži
v Lietave sa nám darilo a odniesli sme si krásne dve trofeje za
prvé miesto v kategórii klasika a tretie miesto v kategórii PS8.
Následne sme si boli v Kotešovej obhájiť naše štvrté miesto
z minulej sezóny. Na ďalšej súťaži v Brodne sme sa v kategórii klasika umiestnili na štvrtom mieste a v kategórii PS8 na
prvom mieste.
Na návšteve u našich susedov v Krasňanoch pri príležitosti
85. výročia založenia DHZ Krasňany sa nám podarilo obsadiť prvé miesto. Putovaním našou dolinou sme sa zastavili
aj v Dolnej Tižine, kde sa nám taktiež podarilo obsadiť prvé
miesto, podotýkam s naším najlepším dosiahnutým časom
na hrubé hadice 16,35 a 15,25 sekundy. Zrejme na poslednú
súťaž v sezóne 2018 sme šli do Gbelian na 2. ročník Memoriálu Gabriela Trizuliaka. V Gbeľanoch sme obsadili tretiu
pozíciu.
V septembri sa konal Deň obce Varín, v rámci ktorého sme
pripravili nultý ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce
Varín. Súťaž sa konala v športovom areáli Juraja Sobolu. Zúčastnili sa jej družstvá z našej doliny a myslím, že každý, kto
sa zúčastnil, sa stal aj víťazom. Popri súťaži sa deti mohli za-

pojiť do súťaženia o rôzne sladké odmeny. Mali sme aj doplnkovú súťaž pre silákov vrh savicou, ktorú vyhral náš Vladimír
Fábel, keď dohodil viac ako 11 metrov. Na záver bolo vybraté
z divákov súťažné družstvo s názvom „All stars“, ktoré kvalitou mohlo konkurovať aj nám hasičom. Ďakujeme Jankovi
Hodoňovi za pomoc, Jurajovi Tichému za skvelú spoluprácu
a pánovi starostovi Michalovi Cvachovi za založenie novej
súťaže u nás vo Varíne. Veríme, že súťaž bude mať mnoho
ďalších úspešných ročníkov.
Pred nami je zimná prestávka, no my nezaháľame. Telocvičňa základnej školy nám slúži na rôzne kondičné tréningy, ktoré sa nám hodia pri našej športovej, ale aj zásahovej
činnosti. Keďže si naša technika prešla náročnou sezónou,
v priebehu zimnej prestávky plánujeme jej servis, ktorý si naozaj zaslúži.
športové družstvo DHZ
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Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu. Do
našich domácností, garáži, a dielní sa dostáva hlavne pri nedokonalom spaľovaní pevných, kvapalných a plynných látok.
Keďže nemá žiadnu chuť či zápach, môže v časovom intervale
dochádzať k jeho nahromadeniu a tak k vzniku nebezpečnej
koncentrácie pre zdravie človeka. Jeho toxické účinky sa prejavujú po vdýchnutí, kedy sa naviaže na červené krvinky a
ich hemoglobín a vytvorí tak molekuly karboxyhemoglobínu. Krv tak stráca schopnosť prekysličovať organizmus. Akonáhle dosiahne koncentráciu okolo 200 milióntin, začnú sa
prejavovať prvotné príznaky otravy.
CO

CO vo vzduchu
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V praxi sa, samozrejme, pri určovaní kvality ovzdušia nemôžeme spoliehať iba na osobné príznaky pôsobenie CO na
organizmus, pretože každý človek reaguje na prítomnosť CO
iným spôsobom. Dôležitým faktorom je fyzický a psychický
stav, časový interval pôsobenia CO na človeka, vek, intenzita
druhu práce, počas ktorej je človek vystavený pôsobeniu CO.
V neposlednom rade je potrebné myslieť aj na prvú pomoc, a
je potrebné si uvedomiť, že CO pôsobí na ľudský organizmus
s určitou zotrvačnosťou, kde poškodenie nervovej sústavy
postihnutého sa môže prejaviť až po 2 – 3 týždňoch.
V našich domácnostiach, v ktorých využívame plyn na
kúrenie, na varenie alebo v iných zariadeniach, je priemerná
hodnota CO na hodnote 15 ppm, ak vzniká vyššia koncentrácia, môže to byť spôsobené:
- nesprávnym nastavením horenia v plynovom spotrebiči
(plynový varič, kotol),

CO. Tieto zariadenie sú jedinou možnosťou riadne a včas detegovať prítomnosť jedovatého plynu a zvukovou a svetelnou
signalizáciou indikovať nebezpečenstvo.
Na trhu sa nachádza množstvo detektorov CO s výhodným
pomerom cena/kvalita. Princíp fungovania je zabezpečený
cez citlivú elektroniku. Takéto zariadenie si môžete zadovážiť už od 16 eur, pričom životnosť batérií v danom zariadení
býva dva roky. Osobne odporúčam umiestniť si aspoň jeden
detektor CO do každej domácnosti, garáže alebo miestnosti,
v ktorej sa nachádza plynový kotol, plynový šporák, kotol na
tuhé palivo alebo krb. O funkcii detektora CO a jeho použití
sa môžete opýtať aj Vášho servisného technika a revízneho
technika na tepelný spotrebič daného druhu.

Detektor CO a jeho technický popis:
- autonómny detektor CO s LCD displejom a vstavanou
sirénou,
- vysoká citlivosť a stabilita, výhodou modelu je zobrazenie
úrovne CO na
trojmiestnom LCD displeji, stlačením testovacieho tlačidla je možné vykonať test prístroja a
zobraziť úroveň CO na displeji,
- indikácia stavu prístroja je zabezpečená dvoma LED diódami (napájanie, alarm),
- automatická diagnostika funkcie prístroja,
- veľmi úsporné prevedenie a jednoduchá inštalácia,
- hlasitosť sirény 85 dB,
- napájanie 3 ks batérie veľkosti AA, výdrž cca 2 roky.
Ak by ste mali záujem o takýto druh detektoru CO, jeho
predstavenie v praxi, poprípade odbornú montáž, môžete nás
kontaktovať na emailovej adrese dhzvarin@gmail.com, alebo
v predaji ALON na Námestí sv. Floriána vo Varíne.
Viac informácií nájdete
na internetovej stránke:

detektor požiarnej ochrany

- slabým ťahom v komíne, kde sa CO môže dostať do
miestnosti cez rôzne netesnosti (piecka, kotol na pevné palivo, krb),
- nedokonalým spaľovaním, keď ma spotrebič slabý prísun
kyslíka pri horení.

Ako sa chrániť pred účinkami CO?
V prvom rade je potrebné zamerať sa na prevenciu. Správne navrhnutý a dimenzovaný tepelný spotrebič je základom.
Druhou vecou bývajú pravidelné revízie, čistenia a kontroly
týchto zariadení, čistenie a kontrola komínu a jeho súčastí, a v
neposlednom rade sú tu doplnkové zariadenie ako detektory

stranu pripravil
Ľubomír Ondruš DiS, technik požiarnej ochrany
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Babka a dedko

Starí rodičia

Babka, baba, babička,
si mi ako mamička.
S láskou sa vždy o mňa staráš,
krásnym slovom prihováraš.
Dedko, dedo, deduško,
v dome je vždy teplúčko.
Rád ma čakáš zo školy,
aj keď nôžka ťa bolí.
Dedko, babka, rád vás mám,
s radosťou k vám chodievam.
Vnúčik som váš jediný,
trávim s vami hodiny.

Starký môj, ten dobrý bol, dovolil mi všetko.
Odišiel mi do neba, ostal mi len dedko.
Šedivú on hlavu má, srdiečko on dobré má.
Rád sa s nami zabáva a aj futbal s nami hrá.
Starké, tie mám dve, ľúbim obidve.
Tie sa s nami hrajú, smejú, stále niečo vymýšľajú.
Koláčik nám upečú, slinky, tie nám potečú.
Ublížim si, pofúkajú, kakavko nám ponúkajú.
Mám ich veľmi rád.

Andreas Helt, IV. A

Moji starí rodičia
Každá babka, každý dedko
v živote už prežil všetko.
Čas, ten veru rýchlo letí,
vzali sa a mali deti.
Vy dnes máte veľký sviatok
aj keď dnes nie je piatok.
A ja vám dnes gratulujem
aj vám niečo namaľujem.
Dávid Ďurčo, IV. A

Timotej Paňák, IV.A

Emka Bukovinská

Starká
Babku, starkú radi máme,
vždy sa spolu pekne hráme.
Keď vietor zaduje,
starká mi šál uštrikuje.
Keď mám veľký hlad,
babkine buchty mám rád.
Na čele už majú vrásky,
srdcia majú plné lásky.
Lásky, zdravia, šťastia veľa,
to vám vnúčik Stanko želá.
Stanislav Androvič, IV. A

K.M.

Báseň pre starkých
Mám rád starých rodičov,
chodím ku ním rád domov.
Starká pečie koláčiky,
so starkým zas chytám ryby.
Pomôžem im, kde sa dá,
vládne dobrá nálada.

Tomáško Kupčuliak

R. Melová

Marika Androvičová

Natália Jánašíková

Kristián Staňo, IV.A

Starká a starký
Starká rada varí,
z hrnca sa jej parí.
Veľmi rada šije,
dobrú kávu pije.
Starký chová sliepky,
na zajkov má klietky.
Cez deň mrkvu okopáva,
večer pri telke zaspáva.
Katarína Michaľaková, IV. A
S. Liptáková
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V sobotu 13. októbra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili v rámci
zemepisno-turistického a športového krúžku štvrtého ročníka
Terchovského polmaratónu. Žiaci bežali ulicami Terchovej trasu
v dĺžke 770 m. Po odovzdaní cien a malom občerstvení absolvovali
aj výstup náučným chodníkom k vyhliadkovej veži, z ktorej mohli
obdivovať najmä samotnú Terchovú a jej okolie. Žiaci si okrem
dobrého pocitu z odbehnutej trate odnášali aj neopakovateľný
zážitok.
text a foto: Mgr. Lenka Martošová

'HěERFLDQDY.UDMVNHMNQLçQLFLYæLOLQH
V stredu 24. októbra 2018 sa v Krajskej knižnici v Žiline
uskutočnilo podujatie zamerané na dôležitosť prírody a jej
ochrany. Nazvali sme ho Deň bociana.
Hlavým bodom programu bolo regionálne vyhodnotenie
celoslovenského ekovýchovného programu Bocian, ktorý je
projektom Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt
koordinuje Štátna ochrana prírody SR a jej organizačné zložky. Pre oblasť Žiliny je to Správa Národného parku Malá Fatra
so sídlom vo Varíne.
Súčasťou podujatia bol bohatý celodenný program. Okrem
detských knihovníčiek, ktoré si doobeda pripravili zážitkové čítanie o bocianovi Maťkovi, sa deti o ňom dozvedeli viac
z prednášok, ktoré zabezpečili pracovníci správy národného
parku.
Popoludní prezentovali svoju prácu žiaci základných škôl,
ktoré sa do programu zapojili. Boli to deti z krúžku mladých
prírodovedcov na ZŠ Lipová v Rajci pod vedením pani učiteľky Martiny Fraštiovej a deti z biologického krúžku na ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne pod vedením pani učiteľky
Zuzany Synákovej. Žiaci z Varína – Katka Chobotová, Emka
Mešková a Branko Dominiak tu predviedli svoje rečnícke
umenie na skutočne vysokej úrovni. Dvojročnú prácu na
Projekte Bocian zhrnuli do prezentácie a cez fotografie priblížili publiku svoje zážitky. Zaslúžili si uznanie a pochvalu od
všetkých prítomných. Deti sa už teraz tešia na budúci ročník.

Deti si tiež vypočuli pútavú prednášku vzácneho hosťa,
pána RNDr. Miroslava Fulína CSc., ktorý celý svoj život zasvätil výskumu a ochrane bociana a je autorom spomínaného
ekovýchovného programu. Svojou prednáškou nadchol deti
aj dospelých natoľko, že po tomto dni sa o bociana budú s určitosťou zaujímať ešte viac.
Súčasťou programu bolo aj otvorenie výstavy detských
prác, za ktoré ďakujeme základným školám vo Varíne, v Rajci
a v Hornom Hričove, Súkromnej základnej škole na Oravskej
ceste v Žiline a detským čitateľom Krajskej knižnice v Žiline.
Tieto krásne práce sme mohli obdivovať do 14. novembra.
Dana Ďuračíkova, Krajská knižnica v Žiline
Gabriela Kalašová, Správa NP Malá Fatra vo Varíne
Zuzana Synáková, ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne
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V pondelok 5. novembra 2018 sa pri príležitosti Týždňa
vedy a výskumu na Slovensku uskutočnil na správe národného parku DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa realizoval
formou prednášok odborných pracovníkov a strážcov pre vopred prihlásené kolektívy žiakov. V tento deň nás navštívili
deti a mládež zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, ZŠ s MŠ
Lutiše a zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Spolu prišlo takmer 200 žiakov, pre
ktorých sa uskutočnilo päť prednášok na zaujímavé témy. Deťom sa venovali riaditeľ správy Michal Kalaš, Ján Kicko, Peter
Cáder, Roald Tretiník a Pavol Židek. Sprievodným podujatím
DŇA OTVORENÝCH DVERÍ bolo vyvesovanie vtáčích búdok v parku vo Varíne.
Vyvesením búdok chceme zlepšiť hniezdne možnosti pre
vtáky a tak ich prilákať do parku. Tejto akcie sa zúčastnili deti
z Krúžku mladých ochrancov prírody pri správe národného
parku a deti z Prírodovedného krúžku pri ZŠ Varín spolu
s p. učiteľom Bublíkom. Prítomným deťom porozprával zaujímavosti o vtákoch a vtáčích búdkach Tomáš Flajs. Deti sa
dozvedeli, že v parku žije zaujímavý vtáčí obyvateľ a to ďateľ hnedkavý, ktorý je zriedkavejší ako ďateľ veľký a obľubuje
práve parky a záhrady. Takisto sa dozvedeli ako má vyzerať
vzorová vtáčia búdka a že nie je dobré ich umiestňovať príliš
nahusto, keďže vtáky majú svoje teritória. Preto sa v parku
vyvesili tri búdky, čo je dostatočný počet pre danú rozlohu
zelene. Deti dostali na nasledujúcu jar úlohu, aby zmapovali obsadenosť búdok, prípadne zistiť akým vtáčím druhom.
Najpravdepodobnejšími obyvateľmi búdok budú sýkorka veľká alebo belasá. Taktiež chceme urobiť súpis vtáčích druhov
žijúcich v parku, čo sa nám podarí zistiť najmä vďaka spevu
počas toho, ako sa vtáky pripravujú na hniezdenie. O našich
zisteniach budeme následne informovať.
Búdky vyrobili ešte v minulom školskom roku deti zo ZŠ
v Rajeckých Tepliciach v rámci projektu, ktorý finančne podporil Hotel Skalka a časť búdok venovali Správe NP Malá
Fatra na vlastné použitie.
Ing. Gabriela Kalašová,
Správa Národného parku Malá Fatra
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V nedeľu 11. novembra 2018 o 15.47 hod. boli členovia
DHZO Varín vyzvaní operačným strediskom k požiaru v
lokalite Koňhora. Na miesto okamžite vyrazilo vozidlo Tatra
148 CAS32 s trojčlennou posádkou. O pár minút neskôr sa
na miesto zásahu dostavilo aj druhé vozidlo Iveco CAS15.
Požiar vznikol od horiacej štvorkolky a následne sa rozšíril
suchým lístím do okolia. V nepriaznivom teréne zasahovalo
celkovo 9 členov DHZO Varín. Požiar sa podarilo lokalizovať
približne o hodinu. Predbežné škody na štvorkolke sa
vyčíslili na 3 000 € a Pozemkovému spoločenstvu vznikla
škoda približne 3 000 €.
Ľubomír Ondruš DiS, technik požiarnej ochrany

-HVHQQpRGGLHORYpYDUHQLH
Všetko sa to začalo už v septembri na družinovkách celého
oddielu dievčat. V hlavách oddielovej rady skrsol nápad, aby
mala každá družina vlastné jedlo, vlajku a názov družiny.
Toto všetko sme sa rozhodli predstaviť pred celým oddielom
asi po dvoch mesiacoch.
A bolo to tu! Konečne nastal ten deň, kedy sme sa mohli
s hrdosťou postaviť pred druhú družinu a ukázať, čo sme sa
naučili variť. Deň sme začali sv. omšou. Našli sme si lúku, kde
sa to celé odohralo. Po príchode na miesto diania skautky
začali modlitbou, skautskou hymnou a predstavením svojich
družín. Následne si každá družina zaobstarala materiál na
založenie ohňa. Príprava jedál prebehla úspešne a skončila
sa ochutnávkou. Porota sa zhodla, že všetky jedlá boli
kulinárskym zážitkom pre jazyk i dušu. Nastal čas trochu
sa zahrať. Hra sa začala indíciou, ktorá zaviedla skautky ku
bielemu dvojkrížu. Tam si každá družinka našla svoj odkaz
a musela sa čo najrýchlejšie dostať späť na miesto odkiaľ
vyrazili. Po ceste naspäť si každé dievča uvilo venček z trávy
a kvetov na hlavu.
Na záver sme sa vybrali ku hnedému krížu nad valovom
poďakovať za tento deň modlitbou.
text a foto: skautská oddielová rada dievčat
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Pre nikoho nebude prekvapením, že Slováci a slovenský národ je hrdý na svoje tradície, kultúru a snaží sa zvyky predkov
dodržiavať a odovzdávať ďalším generáciám. Aj keď v dnešnej
modernej dobe sa veľa tradícií zachováva už len symbolicky
a prevažne na dedinách, duch patriotizmu je v našich mysliach
hlboko zakorenený.

Z historických prameňov – letopisov antických dejepiscov
zo 6. storočia je známe, že Slovania boli pohanský národ.
Uctievali rôznych bohov: Perúna – boha blesku a hromu,
Mokoš – bohyňu rodiny, Simargla – boha vetra a mnohých
ďalších. K bohom sa utiekali najmä v čase choroby či blížiacej
sa smrti. Uctievali však aj rieky, vodné víly a verili veštbám.
Neskôr, začiatkom 9. storočia, sa postupne vzdávali pohanských bohov po tom, ako prešli na kresťanskú vieru. Napriek
faktu, že kresťanstvo a kresťanské tradície sú v našom národe už dlhé stáročia, naši predkovia sa množstva pohanských
zvykov nevedeli len tak ľahko a úplne vzdať a neustále si ich
odovzdávali z generácie na generáciu. A diabol, ktorý je top
manažérom týchto klamstiev, sa len tichučko usmieva, ako si
ľudia už stovky rokov pod vlajočkou „tradície“ odovzdávajú
povery, veštenie, ľudové liečiteľstvo, mágiu a okultizmus.
Je veľmi ťažké rozlíšiť pohanské povery a skutočné ľudové
(kresťanské) zvyky, pretože nám boli od útleho veku predkladané spoločne „v jednom vreci“ ako tradície. A tu naozaj
nejde o fazuľky, ktoré môžeme spolu zmiešať strakaté s hnedými! Je to pohybovanie sa po veľmi tenkom ľade, pretože
zatiaľ čo dodržiavanie zvykov má povzniesť nášho ducha
a upevniť spoločenstvo, praktizovanie povier a okultizmu
človeka duchovne zväzuje a má na neho nepriaznivý, veľakrát
až tragický dopad.
Katolícky kňaz a exorcista Imrich
Degro sa denne stretáva s ľuďmi, ktorých poverčivosť, veštenie či okultizmus obrali o pokojný život. V knihe
Ničivá sila okultizmu nám podáva
pomocnú ruku, aby sme nadobudli
schopnosť rozlišovať, rozpoznávať taktiku diabla a tak sa pred ním mohli
chrániť. Budeme prekvapení, koľko
vecí a činností v bežnom živote má základ v okultizme.

Uvedomenie si problému, v ktorom
sme sa svojou nevedomosťou či naivitou ocitli, predstavuje kľúčovú úlohu.
Je potrebné naučiť sa rozlišovať medzi
dobrom a zlom a tento trend vnášať do
povedomia ľudí. Buďme odvážni a nebojme sa nahlas upozorňovať a poukazovať na diablove praktiky. Taktiež
je dôležité razantne sa zrieknuť a odmietať všetko, čo je od Zlého, hoci je to „v peknom obale“.
Najúčinnejšia zbraň proti diablovi je modlitba a živá viera
v Boha. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré Imrich
Degro spísal v knižočke Pane, príď mi na pomoc, sú užitočným sprievodcom veriacich na ceste k vnútornej premene
a oslobodenia sa od Zlého. Je dôležité pracovať na zušľachtení
svojej duše, aby sme mohli prijať Božiu milosť v plnosti.
Taliansky exorcista Gianni Sini
je taktiež každý deň konfrontovaný
s následkami špiritizmu, okultizmu,
satanizmu, ktoré so sebou prinášajú
smútok, skľúčenosť a depresie. V knihe Diabol kúzla zbavený odhaľuje
pravú tvár diabla, ukazuje jeho moc,
ale aj obmedzenia. Ponúka cenné rady
ako odhaliť pokúšanie a skutky Zlého. Kniha prináša osobné svedectvá ľudí, ktorí čelili útokom
diabla i odpovede na otázky, ktoré sa ľudia často pýtajú tohto
exorcistu.
A dobrá správa nakoniec. Nebuďme deprimovaní, znechutení zo zistenia, že diabol si nenechá ujsť žiadnu
príležitosť natlačiť sa do nášho života.
Nemusíme sa báť, pretože akokoľvek
intenzívne diabol vo svete pôsobí,
pravdou zostáva, že už teraz je definitívne porazený. Porazený Ježišom
Kristom a jeho Matkou Máriou. No
pred nami stojí otázka, či sa chceme pridať na stranu víťaza
alebo porazeného. V knihe Boj Panny Márie a diabla počas
exorcizmov od Francesca Bamonteho sú uvedené svedectvá
kňazov, opisujúcich rôzne vyjadrenia, až výkriky diabla počas služby oslobodenia, napr. o Eucharistii, o Panne Márii.
Napriek skutočnosti, že kniha je o zápase so Zlým, sála z nej
príjemný optimizmus, ktorý plynie z poznania, akú úžasnú
silu a moc má naša nebeská Matka Mária. A túto moc Mária
využíva v náš prospech.
Monika Bugáňová
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VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €

Vlastenec

Dovnútra
Maarské
sídlo

Správne znenie tajničky z č. 10/2018:
…ako sa chováme k ostatným ľuďom.
Výherca: LUKÁŠ ĎUGEL
Srdečne blahoželáme.

Krá púšte
Venujem
Kul

Niektorí poznajú tvoju cenu od začiatku, niektorí…
(záver v tajničke)
Autor:
Vierka
Blahová

Trojradliný
pluh
(hovor.)

Mláka,
barina

Boh
moslimov

National
Library
of Russia
(skr.)

Ligotanie,
lesk

Kypri zem

Kilogram
(hovor.)

Druhá
dvojhláska

 
na nieom

Ilava (EV)

Glg (expr.)

Letecká
spolonos
Jemenu

 
meno
(15.5.)
6. as
tajniky

Vyrábanie
tkaním

Malá lata
asti ud.
tela

Zraz,
po anglicky

Sídlo
v Maarsku
Chytil,
zdrapil

Striebro
(zn.)

Vea

Zoilo

Poovný pes

Zahatával

Opak dobra

Svetová
strana
Vysádzal

1. as
tajniky

Vzdiali sa

Lesný vták

Znaka
tampónov

Usporiadaj
do radu

Kráa
Potomstvo,
esperant.

Oblek
ujúci pohyby
rúk
Pomôcky:
Kirik, JTA,
olar, abelit,

Opotrebujú
jazdou
Jedna,
po rusky

4. as
tajniky

Výbušná
zmes

Zaspa ,
po esky

Potvrdenie

Po troche
jedla
Meno Dária
Ple (mý
sa!)
Market
Service Area
(skr.)

Puzdro

Hélium (zn.)
2. as
tajniky

Literární
listy (skr.)

Electus
(skr.)
Automobil.
opravova

Ján,
po esky

Okr. voleb.
komisia

ínsky
spisovate

Druh
panvice

Patriaci
Metodovi

Zvratné
zámeno

Decitona
(zn.)

5. as
tajniky

Verdiho
opera

Jodid
zlatnatý (zn.)

Veru

Tak isto,
práve tak

Tlaová
agentúra
Izraela

Kruh, koleso
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