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POUKÁŽKA NA
OBČERSTVENIE
PRE DVE OSOBY

počas podujatia

o5 zapojení

Srdečne Vás pozývame na jedinečný koncert varínskych kapiel o5 zapojení, ktorý sa uskutoční v sobotu
15. júna od 15.30 hod. na Námestí
sv. Floriána vo Varíne. Plagát podujatia ste mohli vidieť v predošlom čísle mesačníka Varínčan.
Okrem kvalitnej hudby a skvelej diskotéky
ani tento rok nebude chýbať ani chutné občerstvenie. Do každého výtlačku júnového
čísla mesačníka Varínčan sme pre vás vložili darček – poukaz na občerstvenie pre dve
osoby. S týmto poukazom si počas podujatia môžete zdarma vyzdvihnúť občerstvenie,
ktoré pre vás zabezpečila obec Varín.

Prajeme Vám príjemnú zábavu a pohodové
posedenia v kruhu známych a priateľov. Dovidenia v sobotu 15. júna od 15.30 na Námestí
sv. Floriána!

SPOLOČENSKÁ

RUBRIKA
NARODILI SA:
Lea Hrušková
Diana Chovanová
Tomáš Strásky

OPUSTILI NÁS:

Matilda Uhliariková
05. 07. 1933 – 19. 05. 2019

Hermína Ševčíková

01. 04. 1940 – 20. 05. 2019

Katarína Brezániová
06. 11. 1933 – 22. 05. 2019

Marta Akantisová

28. 07. 1933 – 23. 05. 2019

Viktória Chrapčíková
24. 03. 1928 – 07. 06. 2019

KONCERT ŽIAKOV
HUDOBNÝCH
ZÁUJMOVÝCH
KRÚŽKOV
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ZOSOBÁŠILI:
Miroslav Chrapčík a Veronika Ženčáková
18. 05. 2019

Peter Kubík a Ing. Blanka Sahajová
18. 05. 2019

Ing. Juraj Staník a Mgr. Michala Stehlíková
24. 05. 2019

Milan Dikoš a Terézia Zichová
01. 06. 2019

Stanislav Kadaši a Ing. Jana Varinská
01. 06. 2019

JUBILANTI V JÚNI:

V stredu 19. júna 2019 sa o 16.00 hod. v kinosále vo Varíne uskutoční koncert žiakov hudobných záujmových krúžkov. Deti
v obci navštevujú viaceré hudobné krúžky
a týmto koncertom chcú ukázať, čo všetko
sa za školský rok 2018/2019 naučili.
Pod vedením svojich pedagógov sa žiaci predvedú
hrou na klavíri, na gitare, na flaute a na heligónke.

Všetci ste srdečne vítaní.
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O

bec Varín pripravila pre deti
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bohatý program. Sviatok detí sme oslávili v nedeľu 2. júna na Námestí sv. Floriána
a v parku. Počasie vyšlo na výbornú
a tak mali deti v ponuke množstvo
aktivít a atrakcií – ukážka výcviku
záchranárskych psov z výcvikového
centra K-9, jazdu na štvorkolkách,
vystúpenie kúzelníka Ivana, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, retiaz-

jt

kový kolotoč, aquazorbing, chodenie po lane, rôzne hasičské súťaže
a prehliadku hasičskej techniky, ďalšie zábavné súťaže v parku, tombolu,
reklamné predmety, balóny, cukrovú
vatu a každé dieťa dostalo sladký
balíček a zmrzlinu.
V krásnom počasí prišlo množstvo
detí a rodín. Na organizácii podujatia
sa podieľalo mnoho ľudí a animátorov. Všetkým patrí veľké poďakova-

nie. Aj vďaka dobrej spolupráci sa
podarilo pre naše ratolesti zorganizovať ďalšie atraktívne podujatie.

•

AKO JE TO V SKUTOČNOSTI S OBEDMI ZADARMO?

N

ovela zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách sa dotkla najmä dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom detí. S účinnosťou
od 01.01.2019 štát dotuje sumou 1,20
eur/deň poskytovanie obeda a iného
jedla každému dieťaťu v materskej
škole, ktoré navštevuje posledný ročník /tzv. predškoláci/. S účinnosťou
od 01.09.2019 sa dotácia na obed bude
týkať každého dieťaťa v základnej škole. V médiách ste už iste niekoľkokrát
zachytili výraz „obed zadarmo“. Takéto pomenovanie dotácie je nešťastné
a zavádzajúce, u rodiča vzbudzuje dojem, že v súvislosti s hradením stravovania už nebude mať žiadne výdavky
a povinnosti, veď zadarmo je zadarmo.

Ako to teda s dotáciou naozaj je
a aké má rodič povinnosti?
V prvom rade je potrebné uvedomiť
si, že suma 1,20 eur je DOTÁCIA, nie
úhrada plných, ekonomicky oprávnených výdavkov, ktoré má zriaďovateľ v súvislosti s poskytovaním stravy – teda ak stravná jednotka bude
stanovená napr. na sumu 1,30 eur na
deň, rodič bude rozdiel medzi týmito sumami povinný doplatiť. Výška
stravnej jednotky bude v obci urče-

Mgr. Lenka Milová, poslankyňa OZ Varín

ná vo všeobecne záväznom nariadení s účinnosťou od 01.09.2019 a doplatok sa bude pohybovať v závislosti od
toho, či ide o dieťa v materskej škole,
na I. stupni ZŠ alebo na II. stupni ZŠ.
Ďalším zásadným faktom je skutočnosť, že dotácia patrí v prípade,
že dieťa sa vyučovacieho procesu
ZÚČASTNILO a stravu ODOBRALO. Ak
sa dieťa vyučovania z akéhokoľvek
dôvodu nezúčastní, dotácia sa v daný
deň neposkytne. Ak sa dieťa vyučovania nezúčastní a rodič ho neodhlási zo
stravy, stravu UHRADÍ RODIČ. So spôsobom odhlasovania dieťaťa zo stravy
budú všetci rodičia detí oboznámení,
s informáciou ste sa mnohí stretli už
aj pri podpisovaní zápisného lístka
na stravu. Dieťa je potrebné zo stravy odhlásiť deň vopred do 14.00 hod.
v školskej jedálni. Pokiaľ rodič nesplní
túto povinnosť, napríklad aj z dôvodu
náhlej choroby dieťaťa, v prvý deň
choroby si môže obed pre dieťa vyzdvihnúť (spôsob a čas určí jedáleň),
tento obed však bez ohľadu na to, či
si ho vyzdvihne alebo nie, musí zaplatiť vo výške stravnej jednotky – nárok
na dotáciu nevzniká, nakoľko nie je
splnená prvá časť zákonnej podmienky, ktorou je účasť dieťaťa na vyučo-
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vaní. Z týchto dôvodov môže byť rodič
pri vyúčtovaní nemilo prekvapený, ak
k svojej povinnosti nebude pristupovať zodpovedne a včas.
Taktiež je potrebné uvedomiť si, že
dieťa, ktoré je na obed prihlásené (resp.
z neho nie je odhlásené), a toto dieťa
sa vyučovania síce zúčastní, ale obed
neodoberie (rozmyslí si, že naň napríklad nemá chuť, nestihne ho a pod.),
RODIČ TENTO OBED ZAPLATÍ V PLNEJ
SUME. V tomto prípade bola splnená
len prvá časť zákonnej podmienky –
dieťa sa zúčastnilo vyučovania, avšak
nie je splnená druhá časť zákonnej
podmienky – dieťa obed neodobralo. Je potrebné, aby si deti uvedomili,
že obed niekto navaril, že bola vynaložená ľudská práca a jej výsledkom
je plytvanie s potravinami a plytvanie
prostriedkami rodiča, ktorý takto
zbytočne navarený obed musí zaplatiť.
Aj toto je o výchove detí, o podpore
výchovy k ich stravovacím návykom.
Na záver podotýkam: dotácia obeda
môže byť pre zodpovedného rodiča
so zodpovedným dieťaťom výraznou
finančnou pomocou, v opačnom prípade sa môže obed „zadarmo“ výrazne predražiť. 

•
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PREMIÉRA ŽENSKÉHO ZÁKONA V PODANÍ
VARÍNSKYCH OCHOTNÍKOV

V

o Varíne už dlhší čas rezonovala myšlienka ochotníckeho
divadla. V minulosti sme nemali svoj tradičný folklór, ale vraj
tu fungovalo ochotnícke divadlo.
Motivačne na nás pôsobili napríklad ochotnícke súbory zo Strečna,
z Čadce, z Kysuckého Nového Mesta
alebo aj gymnazisti zo Žiliny, ktorí sa
niekoľkokrát predstavili aj vo Varíne. Bolo by predsa cenné, keby na
„dosky, ktoré znamenajú svet“, opäť
vystúpili aj Varínčania. Tak prečo sa
o to nepokúsiť?
Koncom novembra minulého roka
nám pomoc prisľúbil človek s dlhoročnými skúsenosťami s režírovaním
– pani PhDr. Marta Višňovská. Viacerí
ju poznáte ako skúsenú pedagogičku
z pôsobenia na gymnáziu v Žiline, kde
aj stále vedie divadelný krúžok. Pri prvom stretnutí v úzkom kruhu sa podarilo vybrať už aj konkrétny titul, ktorý

Mária Tichá

Miriam Kadrliaková

sa bude nacvičovať. V priebehu troch
týždňov pomohol poslanec OZ Janko
Hodoň dať dokopy sedem hercov.
Režisérka rozdelila úlohy a ešte pred
Vianocami dostali herci do rúk scenáre divadelnej hry Ženský zákon od
Jozefa Gregora Tajovského a mohli sa
začať učiť svoje texty. Dej divadelnej
hry spadá do dedinského prostredia.
Ľúbostný príbeh Miška a Aničky prekonáva prekážky v podobe mamonárstva a malomeštiactva rodičov,
riešia sa základné hodnoty života.
I napriek vážnosti deja vzniká množstvo humorných až komických situácií, vďaka ktorým je veselohra obľúbená už dlhé roky.
Stretanie sa hercov s režisérkou začalo až po Novom roku. Každý utorok
večer (pred predstavením aj trikrát do
týždňa) precvičovali na javisku svoje
repliky, učili sa správne vyslovovať

a pohybovať sa na javisku. Nebolo to
vôbec jednoduché. Okrem dvoch hercov to bola pre ostatných prvá takáto
skúsenosť. Stálo to veľa obety, času
a driny. Odskakujete od rodiny, od
malých detí, nacvičujete unavení po
práci, po skúškach v škole...
V apríli sa na nácvikoch začalo skloňovať slovo premiéra. Visela už vo vzduchu, ale s ňou ešte i veľa práce. Herci
potrebovali doladiť svoje texty, bolo
potrebné kompletne vymyslieť a vytvoriť scénu, zabezpečiť osvetlenie
a ozvučenie, kostýmy pre všetkých
hercov od hlavy až po päty, ľudových
muzikantov, premyslieť celú propagáciu a prípravu sály a ďalších množstvo
drobných, ale nevyhnutných vecí. Celú
túto organizačnú stránku divadla zabezpečovali zamestnanci obecného
úradu. So scénou nám vďačne pomohla Mgr. Margita Svetková, tiež pedagogička z gymnázia v Žiline. Finančnú

výpomoc na vyhotovenie kostýmov
a základné potreby pre divadlo schválili poslanci obecného zastupiteľstva.
Všetky nábytky, dvere, okná, vyšívané obrusy, kolovrátok a ďalšie rekvizity, ktoré ste mohli na predstavení
vidieť, boli buď darované, požičané alebo účelovo vyrobené na toto
predstavenie. Ďakujeme všetkým za
pomoc pri vytvorení scény. Osobitné poďakovanie patrí hercovi Jankovi Novákovi, ktorí z kartónov vyrobil
krásnu pec a kredenc, ktoré sú aj

ľahké a jednoducho sa s nimi manipuluje. Na poslednú chvíľu sa dala
dokopy hudobná zložka divadla – heligonkár a ľudové speváčky z Varína,
ktorí boli so svojimi piesňami súčasťou divadelného predstavenia.
Jeho premiéra sa konala v nedeľu
26. mája vo vypredanej kinosále. Po
vypredanom druhom predstavení
sa pre veľký záujem odohrá aj tretie predstavenie – posledné predstavenie tejto sezóny – a to v piatok
21. júna o 19.00 hod.

Vždy na konci sa obyčajne ďakuje.
Veľké poďakovanie patrí každému,
kto akýmkoľvek spôsobom podporil
myšlienku realizácie tohto divadelného predstavenia. Každý, kto tomu
venoval svoj čas, schopnosti a nápady, si zasluhuje veľkú vďaku.
Najdôležitejší ste ale Vy, diváci. Ak
by neprišli diváci, nie je pre koho
hrať. Diváci prišli, reagovali spontánne a nešetrili slovami chvály. Varínske publikum je vnímavé
a vďačné. Ďakujeme!

•
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O5 ZAPOJENÍ 2018

ĎURO BIELIK ALEBO AKO VZNIKÁ KAPELA
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Miloš Verčík, člen kapely The Stars

P

archív The Stars

Príbeh varínskej kapely THE STARS, ktorá síce tento rok na podujatí
o5 zapojení nevystúpi, ale je od začiatku jeho pevnou súčasťou.

ár rokov dozadu sme sa stretli
s Jankom Androvičom, ktorý nám
predostrel svoj plán usporiadať
v obci prehliadku, akýsi minifestival
varínskych kapiel. Hneď nás to oslovilo, pretože nám v srdiečku dolu,
dolu, naspodku ostal zapichnutý šíp,
ktorý sa volá rock and roll. Vyše 20
rokov sme nehrali, ale stále v nás žili spomienky na krásne chvíle, ktoré
sme prežili okolo muziky.
Cieľ projektu – dať dohromady staré
kapely – sa podaril. Akcia má čoraz
väčšiu úroveň, kapely hrajú rok čo
rok lepšie. Zatiaľ sa však nesplnil
cieľ, a to vyprovokovať a ukázať cestu ,,násťročným”. Roky nám všetkým
pribúdajú a bola by veľká škoda, aby
vo Varíne skončila aktívna muzika.
Nie je jednoduché začať, ale pri troche šťastia, talentu, ale hlavne usilovnosti a láske k muzike, sa to dá,
o čom svedčí aj náš príbeh.
Skončil sa školský rok 1972/73 a pre
skupinu varínskych chalanov aj
detstvo na základnej škole. Cestou

ĎURO BIELIK

domov sme sa definitívne dohodli
na niečom, čo sme už dávno nosili
v sebe. Založíme hudobnú skupinu.
Nemali sme ani najmenšiu predstavu, čo všetko to obnáša. Mali sme
najmä obrovskú chuť, ale aj kopu
naivity, akú môžu mať len pätná-

sťroční chalani. Začiatky boli, ako vo
všetkom, ťažké. Pomohlo nám prepojenie cez Mira Synáka na Melodic
Maurus a hlavne cez Ďura Bielika na
Badurovcov. Obšmietali sme sa okolo týchto muzikantov, čo to sme odkukali, čo to sa priučili, sem tam im

▲ ROK 1975, ZĽAVA MILOŠ VERČÍK, MIRO STEHLÍK, ĎURO
BIELIK, PAVOL VERČÍK ST., VPREDU MIRO SYNÁK
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▲ PAVOL VERČÍK ST., VO HVIEZDE DOLU INICIÁLY JURAJ BIELIK
ROK 1982, ZĽAVA IGOR CVACHO, MILOŠ VERČÍK, VZADU
ZA BICÍMI ĎURO BIELIK, PAVOL VERČÍK ST., MIRO STEHLÍK

,,šlohli” nejakú pesničku, ale hlavne
cvičili, cvičili a cvičili. Obrovský problém, ktorý nás sprevádzal celú kariéru, bol zohnať nástroje a aparatúru.
Neboli peniaze, neboli kvalitné nástroje, ale hrali sme na tom, čo bolo
k dispozícii a vydržali sme to dvanásť
rokov. Pomáhali nám všetci naši blízki, hlavne rodičia, kamaráti a neskôr
aj naše partnerky. Všetci chlapci
a dievča, ktorí sa vystriedali v našej kapele, majú na jej úspechu svoj
podiel, ale chceme vám porozprávať
príbeh jedného z nás, bez ktorého by
skupina The Stars určite nebola.
V novembri 2017 by sa bol dožil 60
rokov náš kamarát, spolužiak a zakladajúci člen skupiny JURAJ BIELIK.
Bol mladším synom nebohého pána
Jožka Bielika, ktorý nás pred pár rokmi, po dovŕšení krásneho to veku
100 rokov, navždy opustil ako varínska legenda. Ďurovi takýto dlhý život
nebol súdený. Zomrel len 25-ročný.
Poznali sme sa odmalička. Narodil sa
v roku 1957 a keďže mu zle vychádzali roky, ako sa tomu vtedy hovorilo,
chodil s nami 58-smičkármi. Bol star-

ší len o pár mesiacov, ale niekedy
nám to pripadalo, že sú to roky. Možno preto, že mal starších rodičov, mal
to v živote ťažké. Jeho mamička bola
dlhodobo nemocná, preto bol odkázaný byť samostatný už odmala. Bol
od nás akýsi starší, skúsenejší, dospelejší. Presne tieto vlastnosti nám
veľmi pomohli pri zakladaní a pri
ďalšom fungovaní našej kapely. Bol
príbuzný s bratmi Badurovcami, ktorí
nám veľmi veľa pomohli príkladom,
radami, ale aj pri absolvovaní povinných prehrávok.
Ďuro dokázal vybaviť strašne veľa
vecí, kým my sme sa najmä zabávali.
Keď sa poklepával základný kameň
novej škôlky, dohodol sa s predsedom MNV pánom Ivanom Androvičom, že mu túto akciu ozvučí. Odvtedy sme mali dvere na MNV otvorené
a dostali sme vytúženú skúšobňu
pod Trojkou v pivnici. Dovtedy sme
cvičili u Verčíkov na manzardke. Dalo
by sa vymenovať veľa ďalších príkladov, kedy sa vďaka Ďurovi veci pohli
správnym smerom. Bol to náš akýsi
manažér, ale hlavne výborný bube-

ník. Po jeho smrti sme sa veľakrát
pristihli ako rozmýšľame čo by povedal, čo by urobil. Predčasne dospel,
žil rýchlo a nakoniec sa ukázalo, že
to tak muselo byť, aby za svoj krátky
život stihol všetko. v našich srdciach
však ostal navždy.
Po dvadsiatich rokoch sme oživili
skupinu The Stars spojením nás starších s troma o generáciu mladšími
chlapcami, výbornými muzikantmi.
Strašne nás to baví a dúfame, že nás
to ešte aj dlho bude. Čo by si na to
povedal Ďuro Bielik? Tvoj názor by
nás veľmi zaujímal. Hral by si s nami?
Dúfame, že náš príbeh ešte nekončí
a ešte dlho bude pokračovať, ak nám
to Pán Boh dovolí. Budeme radi, mladí muzikanti, ak nás oslovíte. Nebojte sa prísť za kýmkoľvek z nás. Každá
kapela vám určite pomôže a poradí,
ako aj nám pred rokmi pomohli naši
predchodcovia. Či budete hrať folklór, rock, pop alebo niečo nové, muzika je len dobrá alebo zlá. Veľa odvahy a chuti! 

•
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DEMA PEDÁLOVNÍK A PEDÁLOVNÍČEK

V

sobotu 18. mája 2019 sa po
prvýkrát vo Varíne uskutočnil nesúťažný cykloturistický
maratón DEMA PEDÁLovník. Bolo to
v skutočnosti už jeho piate pokračovanie. Súčasťou tejto akcie sú aj
detské preteky PEDÁLovníček, ktoré
sa uskutočnili na Námestí sv. Floriána. Akcia pre dospelých, resp. pre
rodinné tímy sa jazdí s mapou a ka-

Luboš Dupkala

Lucia Kubíková

ždý si mohol vybrať zo siedmych
bodov ako napr. Budatínsky hrad,
Strečniansky hrad, Starhrad, Polom
alebo Martinské hole. Na každom
stanovišti dostali účastníci pečiatku a nejakú dobrotu. Aj keď májové
počasie tento rok pripomínalo skôr
mesiac október, tak 18. mája nám
prialo a bolo naozaj pekne, príjemne májovo.

Celkovo sa akcie zúčastnilo 241 dospelákov a detí, čo je pre novú varínsku lokalitu prísľubom na jej rast do
budúcnosti. Veríme, že o rok v máji
sa stretneme na PEDÁLovníčku a PEDÁLovníku opäť.
Na záver by som sa rád poďakoval
Obecnému úradu vo Varíne a hasičom z DHZ Varín za pomoc pri organizácii podujatia. 

•

ČINNOSŤ DOBROVOĽNÝCH HASIČOV
DHZ Varín

▲ Tento rok sme súťažnú sezónu začali na obvodovom
kole v Rosine v nedeľu 19. mája.
⊳ V sobotu 25. mája
sme sa zúčastnili súťaže v Bytčici.
Útok sa nám nepodarilo zvládnuť tak,
ako sme si predstavovali. Dá sa povedať, že začiatky
hasičskej športovej
sezóny nám neprajú, ale ešte nás
čaká kopec príležitostí ukázať to, čo
v nás je!

archív DHZ Varín

▲ V stredu 22. mája sme z dôvodu silných dažďov zasahovali
na viacerých miestach v obci. v časti Koňhora nánosy drevín
a kamenia upchali potok, ktorý sa následne vylial na cestu
a zatopil záhradu. Tieto nánosy sme odstránili a následne sme
koryto vodného toku opatrili, aby nedošlo k ďalšiemu vyliatiu.
⊳ V nedeľu 2. júna sme
v rámci dňa detí pripravili pre deti rôzne
súťaže, sladké odmeny, ukážku hasičskej
techniky a kopec iného. Užili sme si to aj
my naplno, deti sa výborne zabavili a počasie vyšlo na výbornú.

▼ V sobotu 8. júna sme sa zúčastnili na súťaži v KIA Motors pri príležitosti KIA OPEN DAY. Bežali sa dva útoky,
pričom jeden útok sa bežal na hrubé klasické hadice
a druhý útok bol so športovými hadicami. Aj keď sme
mali malé nepríjemnosti počas behu, sme spokojní
s výsledkom, keďže konkurencia bola veľká a nám sa
podarilo skončiť na 13. mieste.

▲ Počas horúcich letných dní ovlažujeme rozpálené ulice
hasičskou cisternou – ochladí sa tým vzduch a zároveň
sa znižuje prašnosť. Je to efektívna ochrana pred teplom
sálajúcim z našich ciest.
Okrem spomínaných akcií sme tiež asistovali na Dema PEDÁLovníku a PEDÁLovníčku, ktorý sa konal 18.05.2019 vo
Varíne so zázemím na Námestí sv. Floriána.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Anglická súťaž English Star
Mgr. Mária Halečková

Pre všetkých, ktorí majú radi anglický jazyk, sa aj tento rok
konala medzinárodná anglická súťaž English Star. Aj žiaci
našej školy sa do nej už po tretíkrát zapojili. Je to súťaž pre
žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti
s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. O súťaž prejavilo záujem pomerne veľa žiakov,
najmä nižšie ročníky. Každý súťažil v rámci svojej kategórie.

Školské kolo súťaže SHAKESPEARE‘S DAY
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Dňa 14. mája 2019 sa na našej škole uskutočnil už 6. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare‘s Day. Do školského kola postúpili tí, ktorí boli najlepší v triednom kole. Žiaci súťažili
v troch kategóriách, od tretieho až po deviaty ročník. Porota hodnotila
výber textu, jeho primeranú náročnosť, výslovnosť a umelecký prednes
súťažiaceho. Zišli sa naši najšikovnejší recitátori, aby všetkým ukázali
svoj talent, schopnosti, ale hlavne svoj záujem o anglický jazyk. Recitácia
v cudzom jazyku si vyžaduje nielen veľa domácej prípravy, ale aj veľkú
dávku odhodlania. Preto veľmi oceňujeme výkony všetkých zúčastnených, zaslúžia si náš obdiv i veľkú pochvalu.

Vystúpenie detí na Deň matiek
Mgr. Lenka Martošová

V nedeľu 5. mája 2019 sa vo Varíne
uskutočnila oslava Dňa matiek, pri
ktorej sa prezentovala naša škola
kultúrnym programom. Na začiatku
sa v mene všetkých gratulantov mamám prihovorili Branislav Dominiak
a Annamária Kapasná. V slávnostnom programe žiaci 1.B, 3.B a 5.B pod
vedením pani učiteliek Mgr. Martošovej a Mgr. Synákovej potešili mamičky a babičky básňami, piesňami,
tančekom a hrou na heligónku. Svojím
vystúpením chceli vyjadriť svoju lásku
a vďačnosť za všetko, čo urobili pre
svoje deti a vnúčatá. Mamičkám a babičkám zapriali ešte krásne chvíle v živote. Všetkým sa vystúpenie veľmi páčilo, za čo boli deti odmenené veľkým
potleskom a sladkou odmenou.

Zápis žiakov do prvého ročníka
Mgr. Martin Oslanec

V uplynulých dňoch sa v našej základnej škole uskutočnil zápis prvákov
pre školský rok 2019/2020. Je to veľká udalosť pre budúcich malých žiakov,
ale aj ich rodičov. Všetky deti sú plné očakávania, niektoré smelšie, iné ešte trochu bojazlivé, ale všetky sú veľmi zvedavé. Sú zvedavé na svoju pani
učiteľku, svojich nových priateľov a priateľky, ktorých budú volať spolužiaci a spolužiačky. Naše pani učiteľky sa na zápis prvákov vždy svedomite
pripravujú, zdobia triedy, pripravujú drobné darčeky, tak aby sa naši malí
budúci prváci cítili v škole ako doma. Počas zápisu pani učiteľky preverili hravou formou znalosti každého dieťaťa. Deti kreslili, písali, počítali
a preukazovali svoje schopnosti, ktoré nadobudli doma a v materskej škole. Slávnostného zápisu sa zúčastnilo 55 detí. Každé dieťa dostalo Pamätný
list, malý darček a sladkú odmenu. Úsmev a dobrá nálada detí boli dôkazom, že sa im v škole páčilo. Budúcim prvákom prajeme úspešný štart do
života „veľkého školáka”, aby sa im v škole darilo a mali samé jednotky.

•

ÚPRAVA OKOLIA
A GULÁŠ OBYVATEĽOV ULÍC
POD VAJÁNKOM
A HLBOKÉ

U

CV

ž piaty rok sme v mesiaci máj
zorganizovali gulášpartiu občanov ulíc Pod Vajánkom a Hlboké, ktorá bola spojená s prácami na
úprave a čistení okolia našich bydlísk.
Tentokrát sme spevnili a upravili
chodník k studničke (Jožkov prameň)
a vykášali sme priestor pri výpuste
pána Chovana. Menšie deti si kreslili
svoje výtvory na cestu a staršie deti
pomáhali natierať zábradlie mosta.
Po skončení prác nás čakala zaslúžená odmena. Pre deti sme pripravili zábavné hry a všetci sme si
pri dobrej atmosfére pochutili na
dobrom guláši. Za pekného počasia
a pri dobrej nálade sme zotrvali do
neskorých večerných hodín.
Táto naša akcia a stretávanie sa susedov je pre nás veľmi hodnotné, pretože nás všetkých spája a motivuje.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
na uvedených prácach a ďakujeme aj
vedeniu obce za poskytnutie stavebného materiálu. 

•
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otočil, nik nezaváhal. Dážď bol čoraz
hustejší a už bolo márne sa pred ním
ukrývať. A potom prišiel zlom výpravy.
Zrazu, keď sme sa vyčerpaní šplhali po
klzkých skalách hore na hrebeň hory,
ocitli sme sa v celkom inom svete. Nebol to svet, kde sa ľudia naháňajú za
titulmi a peniazmi, kde cvrkot lúčneho
koníka prehlušujú výfuky áut a kde sa
slobodní krásni ľudia stávajú otrokmi
technológií. Bol to celkom iný svet.
Uprostred dažďa a hmly, obklopení
stromami a skalami len s batohom,
v ktorom sme mali náhradné ponožky
a termosku s už dávno studeným čajom, sme si uvedomili, že sem skutočne patríme.
Výstup to bol neľahký, no správny
skaut si vždy nájde účinnú motiváciu. Či už prekonanie seba samého,
dôkaz osobnej sily alebo sladké parené buchty na chate a teplá kapustová polievka. Aj vďaka tomu to všetci dokázali. A v cieli skauti ukázali,
že sa vedia aj baviť. Celú chatu sme
rozveselili piesňami a hrou na gitaru.
Zabávali sme sa vtipmi, rozprávali si
príbehy, spomínali sme na to, čo sme
kedy zažili a vytvárali sme nové nenahraditeľné zážitky.
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UPRŠANÝ SKAUTSKÝ PRECHOD
SUCHÝ-MAGURA

P

Maťa, 152. zbor Javorov Varín

ísal sa 3. máj roku 2019 a na
kostolnej veži vo Varíne práve
odbila štvrtá hodina poobede.
Nebo bolo zamračené a vo vzduchu
bol cítiť nádych jarného dažďa. Každý jeden člen výpravy prišiel dobrovoľne a všetci si mysleli, že vedia, do
čoho idú. No opak bol pravdou.

Po prvej pol hodine súvislého kráčania začali pomaly padať prvé kvapky
dažďa. Nik neprehovoril ani slova,
všetci zastali a pozreli sa na dedinu
pod nimi, ktorá sa pomaly strácala
v hmle. Každému sa vtedy v hlave preháňala jediná myšlienka: toto je ono,

posledná šanca vrátiť sa domov... Bolo
by to predsa také jednoduché. Jednoducho sa otočiť a stráviť upršaný piatok v teple domova s dobrou knihou
a teplým čajom v ruke. Nik sa však ne-

Náročný deň si však vybral svoju
daň, keď sme si v pokročilej hodine
uvedomili, že teraz sme len v polovici cesty a nasledujúci deň nás čaká
ďalšia náročná časť výpravy. Vytvorili
sa dve protistrany. Strana extrémistov, ktorí nehľadia na zlé počasie,
vyčerpanosť a otlaky na nohách, nechceli upustiť od pôvodného plánu.
Táto strana pozostávala z jedného
člena. Na druhej strane bola skupina
pučistov, ktorú tvorili všetci ostatní
členovia výpravy. Tí navrhovali miernejšiu verziu. Navrhovali si pospať
a ráno bez výčitiek svedomia zísť dolu domov.
Jeden proti všetkým. Odhodlanosť
a vytrvalosť proti skutočným faktom.
Výsledok, výprava stratila dvoch členov, ktorí sa na druhý deň vrátili domov a ostatní pokračovali v ceste.
Niekedy sa riskovať oplatí, a tak sa posádka mohla tešiť z toho, že aspoň ich
druhú časť výpravy sprevádza krásne
počasie. Pohodovú cestu sme si ešte
ozvláštnili súťažou o najvtipnejší pád
a na záver sme sa zúčastnili predstavenia vo Vrútkach s názvom ,,Čudný
predavač vs. kebab”.

•

KRÍŽOVKA

Varínčan

Vylúštený text tajničky pošlite emailom na
adresu varincan@varin.sk alebo odovzdajte na
sekretariáte OcÚ do 28. júna 2019.
Nezabudnite uviesť svoje meno.

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €.

Praskanie,
po česky

Štôlňa
na vedenie
vody

3. časť
tajničky

Talian,
po česky

Člny
na Rýne

Druh
hlodavca
Kdeže

Okolo, vôkol
(bás.)

Vrhnú

Srdečne blahoželáme!

Abvolt

Týkajúci sa
Rusov
Francúzsky
prozaik

Abtesla (zn.)
Temnoty

Pilot

Taliansko
(kód)

Slov. herec
Andrej

Nástroj
na
osievanie,
rešeto

Deriváty
amoniaku

Otrime

V poriadku
(hovor.)

Postupne
obehol

Motaj

Žreboval

Výherca: LADISLAV RIŠO

Krátky skok

Otorhinolaryngeológia

Kus nábytku

Správne znenie taJničky z č. 5/2019
Chovajte sa k sebe tak, akoby Vám na sebe záležalo.

Autor:
Vierka
Blahová

Pomôcky:
aaky, Roy,
Muara, rail,

Arabské
emiráty

Časti básne
Mrazuvzdorná papraď

1. časť
tajničky

Chôdzou
sa dostalo
Menšie jedlo

Otlčme

Varínčan
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Časti
tenisových
hier

Kód letiska
Khoka

Obchodná
akadémia
(skr.)

Meno
Doroty

Akže

Sprevádzajú

Bytový
doplnok

5. časť
tajničky

Slonie zuby

Brunejský
prístav

Dopadnutie

Hundre
(expr.)

Dovnútra

Vôňa, po
francúzsky

6. časť
tajničky

Levoča
(EČV)

2. časť
tajničky

Druh
hlbinnej
horniny

Obec
pri Rajci
Zase,
nanovo

Železnica,
po anglicky

Liečebný
areál

Kotol,
po anglicky

Súbory máp
Islandská
mena

Zvernica
(zastar.)

Obec
v Kežmarku

Vo vlastnom
byte

4. časť
tajničky

Otravné
látky (skr.)

49 rímskymi
číslicam

Mobilný
telefón

Meno
Klaudia

Pomôcky:
aurar, Arlen,
KHO,

15

Čmudil,
kadil, čadil

Vitronectin

Starý otec

Ad acta
(skr.)

Nukleová
kyselina

Nemecké
sídlo

Model
Mercedesu

Nivoč

Vetná
spojka

Vareška
na zátrepku

Citoslovce
smiechu

Staroeg.
boh Slnka

A podobne
(skr.)

Ozaj

Hmyz
podobný
včele

Nám patriaci

Obyvateľ
Arábie

Vydavateľ
(skr.)

Opiť,
po česky

Ak máš viac šťastia ako ostatní... (tajnička).
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