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P

očas víkendu 14. až 16. júna 2019 sa v žilinskej
Mestskej krytej plavárni uskutočnili otvorené
Majstrovstvá Slovenska v plávaní s medzinárodnou účasťou. Vrcholného plaveckého podujatia sa zúčastnilo 34 slovenských a 7 zahraničných
klubov. Varínčan Vladimír Štefánik, odchovanec
usporiadateľského Klubu plaveckých športov Nereus Žilina, vytvoril časom 49,99 s v pretekoch na
100 m voľný spôsob mužov nový národný rekord.
Zároveň tým splnil B limit na Olympijské hry v Tokiu 2020. Talentovaný športovec splnil očakávania
a vo všetkých piatich individuálnych štartoch si
vybojoval tituly majstra Slovenska.
Zároveň splnil tri B limity na Majstrovstvá sveta v Južnej Kórei. Konali sa koncom júla v meste Gwangju, kde sa Vladimír výbornými výkonmi
umiestnil na delenom 52. mieste zo 131 pretekárov z celého sveta. Gratulujeme k všetkým dosiahnutým úspechom!

SPOLOČENSKÁ

RUBRIKA
SPOMÍNAME
Vo štvrtok 27. júna 2019 sme sa navždy rozlúčili s našou
spoluobčiankou pani Máriou Akantisovou. Narodila sa
17. mája 1958. Posledné roky pracovala vo Varíne na aktivačných prácach formou menších obecných služieb
– starala sa o čistotu v obci, doručovala občanom poštu od obecného úradu a takisto aj obecný mesačník
Varínčan. Za všetko jej patrí veľké poďakovanie. Odišla
z tohto sveta náhle a nečakane. Zomrela v utorok ráno
25. júna 2019 vo veku 61 rokov. Odpočívaj v pokoji!

NARODILI SA:

Lucas Knapec
Tomáš Ring
Emma Dubovcová

OPUSTILI NÁS:

Adam Hubočan
Nela Holúbková
Kristína Patúšová

Mária Akantisová

Ladislav Kysela

Anton Pojezdala

Vincencia Androvičová

Helena Lőrincová

Ladislav Maťko

17. 05. 1958 – 25. 06. 2019
20. 01. 1957 – 28. 06. 2019
09. 04. 1970 – 07. 07. 2019

19. 08. 1960 – 13. 07. 2019
31. 03. 1938 – 21. 07. 2019

02. 01. 1960 – 25. 07. 2019

ZOSOBÁŠILI:
Adrián Ciel a Mgr. Barbora Gáborová
08. 06. 2019

Ján Kapitulčin a Martina Košařová
04. 05. 2019

Maroš Sušienka a Simona Majerová
15. 06. 2019

Martin Pažičan a Janka Ličková
22. 06. 2019

AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD
DO KEŽMARKU
V stredu 14. augusta 2019 sa uskutoční celodenný
autobusový zájazd do historického podtatranského
mesta Kežmarok. Na programe je prehliadka všetkých
významných mestských pamiatok a zaujímavostí aj s
lektorským výkladom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na obecnom úrade najneskôr do 9. augusta. Poplatok
15 € je potrebné zaplatiť pri zápise. Poplatok zahŕňa
všetky vstupy. Cestovné náklady uhradí Obec Varín.

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku

Andrej Haluška a Terézia Motyková
13. 07. 2019
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AKO FUNGUJE PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA
Z. Salátová
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V

obci Varín je v prevádzke
zberný dvor (ZD) na odovzdávanie zložiek komunálneho
odpadu kategórie ostatný odpad
(odpad, ktorý neobsahuje škodliviny
alebo nebezpečné časti alebo ktorý
svojím zložením nie je nebezpečný).
Odpad môžu odovzdávať obyvatelia
obce Varín (resp. poplatníci poplatkov). Prevádzkovateľom ZD je Obec
Varín. Zberný dvor je umiestnený na
pozemku obce na adrese Varín, Pod
Vajánkom 1074 – za cestným mostom
ponad rieku Varínka.
ZBERNÝ DVOR JE PRE OBYVATEĽOV
VARÍNA OTVORENÝ V STREDU OD 15:00
DO 18:00 HOD. A V SOBOTU OD 09:00
DO 12:00 HOD. ODPADKY JE MOŽNO
ODOVZDAŤ LEN V TOMTO ČASE.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
K PREVÁDZKE ZBERNÉHO DVORA
■Z
 a odovzdaný odpad sa neplatí
(okrem drobného stavebného odpadu, za ktorý sa platí poplatok za
množstvový zber t. r. 0,020 eura za
1 kg DSO).
■N
 a zbernom dvore má službu jeden zamestnanec obce, u ktorého
sa obyvateľ musí najskôr ohlásiť.
Eviduje každého, kto má záujem
odpad odovzdať na zberný dvor.
■P
 re identifikáciu pôvodcu alebo
držiteľa odpadu sa na žiadosť zamestnanca treba preukázať dokladom s fotografiou a prípadne
aj dokladom o zaplatení poplatku
(miestny poplatok za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady) Obci Varín.
 amestnanec usmerňuje a poučí
■Z
obyvateľa, ktorý odpad môže odovzdať, t. z. ktorý odpad sa môže na
zberný dvor prijať (v tejto veci za
obec rozhoduje zamestnanec, nie
jej obyvateľ).
■Z
 amestnanec osobu, ktorá odpad
odovzdáva a jeho adresu, zapíše
do prevádzkového denníka a následne aj druhy a váhu odovzdaného odpadu. U každého druhu odovzdaného odpadu (zložky odpadu)
sa zisťuje jeho hmotnosť, ktorú
zamestnanec zapisuje a eviduje
podľa právnych predpisov.
■D
 opravné vozidlo a/alebo príručné
vozidlo (vozík, kára) sa po príchode na ZD najskôr odváži na váhe
mostového typu spolu s nákladom
odpadu.
■Z
 isťuje sa hmotnosť každej zložky
odpadu zvlášť, a aj odpadu, ktorý
bol osobne prinesený (prípadne sa
odhadne jeho hmotnosť).
■S
 kontroluje sa druh odpadov a ich
čistota a zamestnanec usmerní
obyvateľa ako a kde má jednotlivé
druhy odpadu uložiť, prípadne aj
dotriediť.
■O
 dpady do príslušných zberných
kontajnerov alebo nádob ukladá
obyvateľ podľa pokynov službukonajúceho zamestnanca obce.
■O
 dpady odovzdáva obyvateľ osobne, nie prostredníctvom dieťaťa
(pohybujú sa tu motorové vozidlá
a manipuluje sa s ťažkými a veľko-

rozmernými odpadmi).
■P
 ri odchode sa prázdne vozidlo opäť
odváži (zistí sa celková hmotnosť odovzdaného alebo prijatého odpadu).
■V
 prípade odovzdaného DSO obyvateľ zaplatí v hotovosti podľa zistenej hmotnosti odpadu (zamestnanec vydá príjmový pokladničný
doklad na príslušnú sumu).
■Z
 amestnanec dá pokyn na odchod,
po ktorom obyvateľ môže zberný
dvor opustiť.
■O
 odpade, ktorý zamestnanec nie je
oprávnený od obyvateľa prevziať,
urobí zápis spolu s uvedením pôvodcu alebo držiteľa takéhoto odpadu.
■ J ednotlivé zložky komunálneho odpadu sa ukladajú do zberných kontajnerov, zberných nádob, zberného
vaku (big-bag) a na miesto určené
obcou (napr. v prístrešku ZD).
NA ZBERNOM DVORE, PROSÍM, REŠPEKTUJTE POKYNY ZAMESTNANCA
OBCE A PRÍSLUŠNÉ ZÁKAZY
■O
 soby prítomné na zbernom dvore sú povinné dodržiavať bezpečnostné pokyny pri práci (manipulácii s odpadom) a protipožiarne
opatrenia.
■N
 a zbernom dvore je zakázané fajčiť
a manipulovať s otvoreným ohňom.
■D
 eťom a maloletým osobám je zakázané vstupovať na zberný dvor.
■O
 byvateľ obce, ktorý odovzdáva
odpady, sa nezdržiava na zbernom
dvore dlhšie ako je potrebný čas
na vybavenie formalít a uloženie
odpadu do zberného kontajnera
alebo na určené miesto.
■Z
 akázané je odpady uložené na
zbernom dvore neoprávnenou osobou rozoberať alebo s nimi inak
manipulovať.
■N
 a zberný dvor nie je možné prijať
odpad, ktorý obsahuje škodliviny
alebo je inak nebezpečný alebo infekčný (napr. azbest, eternit, uhynuté zvieratá).
■V
 prípade naplnenia kapacity príslušného zberného kontajnera alebo nádoby, má zamestnanec právo
ďalší takýto odpad neprevziať až
do vyprázdnenia kontajnera.
■U
 loženie odpadu mimo zberný dvor
sa považuje za uloženie odpadu na
iné miesto než na miesto určené
obcou, čo je podľa zákona o odpadoch priestupok, za ktorý obec môže uložiť pokutu do 1 500 eur. 

•

ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU A INÝ ODPAD, KTORÝ MOŽNO ODOVZDAŤ ALEBO
SA ZHROMAŽĎUJE NA ZBERNOM DVORE A MNOŽSTVO, KTORÉ MOŽNO ODOVZDAŤ:
ODPADOVÝ PLAST len ako biely polystyrén – stavebný, v množstve bez obmedzenia,
prípadne podľa naplnenia kapacity zbernej nádoby (zberného vaku)
OBALY Z PLASTOV biely obalový polystyrén (z nábytku, elektrozariadení a iný, napr. výplňový),
v množstve bez obmedzenia, prípadne podľa naplnenia kapacity zbernej nádoby
PLASTY A OBALY Z PLASTOV ukladajú sa do žltého 1100 l kontajnera (slúži hlavne pre
prípad, že odovzdávaný odpad nie je správne vytriedený alebo ho treba dotriediť)
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ako zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky vytriedený od iných
druhov odpadov, množstvo bez obmedzenia a podľa naplnenia veľkokapacitného kontajnera (platí sa poplatok)
BETÓN („čistý“ bez prímesí) množstvo bez obmedzenia a podľa naplnenia veľkokapacitného kontajnera (platí sa poplatok)
PAPIER A LEPENKA sa ukladá do modrého 770 l kontajnera (slúži hlavne pre prípad,
že odovzdávaný odpad nie je správne vytriedený alebo ho treba dotriediť)
SKLO BIELE, FAREBNÉ ukladá sa do zeleného 770 l kontajnera (slúži hlavne pre prípad,
že odovzdávaný odpad nie je správne vytriedený alebo ho treba dotriediť)
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY (KOMPOZITY) ukladá sa do oranžového 1 100 l
kontajnera (slúži hlavne pre prípad, že odovzdávaný odpad nie je správne vytriedený alebo ho treba dotriediť)
OBALY Z KOVU ukladá sa do červeného 1100 l kontajnera (slúži hlavne pre prípad, že
odovzdávaný odpad nie je správne vytriedený alebo ho treba dotriediť)
ŽELEZO A INÉ KOVY bez obmedzenia – ukladá sa do otvoreného zberného kontajnera
ŠATSTVO A TEXTÍLIE možno odovzdať ako
1. použiteľné – zhromažďujú sa zvlášť, odovzdať treba v uzatvorenom balíku (napr. zviazané vo vreci)
2. nepoužiteľné sa odovzdá ako objemný odpad
JEDLÉ OLEJE A TUKY: použitý kuchynský olej, môže byť zmes rastlinných olejov v plastovej fľaši s objemom
max. 5 litrov. Olej má byť bez zvyškov potravín (precedený alebo prefiltrovaný) a bez príchutí (marináda)
BATÉRIE A AKUMULÁTORY (prenosné batérie a akumulátory, gombíkové batérie)
VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA, ktoré neobsahujú nebezpečné časti treba odovzdať oddelene:
1. elektrospotrebiče (zariadenia na chladenie, pranie, čistenie, varenie, záhradná
technika a pod., napr. záhradná technika na benzín nie je elektroodpad)
2. elektroniku (informačné technológie – TV, PC a príslušenstvo a pod.)
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD zelený odpad zo záhrad
(aj drevnú hmotu zo stromov a kríkov s dĺžkou max. 1,5 m a hrúbkou cca do 12 cm)
OBJEMNÝ ODPAD sa odovzdáva zvlášť ako:
1. drevo
2. ostatný objemný odpad
Množstvo na odovzdanie je 2 m3 na domácnosť za rok. Nábytok treba
rozložiť alebo vhodným spôsobom rozdeliť na menšie kusy.
PNEUMATIKY možno odovzdať až po udelení súhlasu okresným úradom životného
prostredia a uzatvorení zmluvy s príslušnou organizáciou.
Na stránke obce www.varin.sk nájdete materiály obce o triedení komunálnych odpadov v menu OBYVATEĽ – ODPADY.
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kapela La Grange

DEVIATY ROČNÍK O5 ZAPOJENÍ ÚSPEŠNE ZA NAMI

V

sobotu 15. júna 2019 sa na
Námestí sv. Floriána uskutočnil už po deviatykrát koncert
varínskych kapiel od 60. rokov až
po súčasnosť, podujatie o5 zapojení. Prehliadka varínskych kapiel,
ktoré si od roku 2011 každý rok
takouto peknou tradíciou pripomínajú časy, keď miestne skúšobne a kultúrne sály v okolí boli ich
„prechodným domovom“.
Tento rok na podujatí vystúpili tieto
hudobné zoskupenia: Dychová hudba Varínčanka, Melodic Maurus, Forte, La Grange a nová country kapela Osudy, ktorá nacvičuje vo Varíne.
Aj keď na jednej strane bolo možno
menej kapiel ako po minulé roky, na
druhej strane dostali jednotlivé zos-

Ján Androvič ml., Juraj Tichý

kupenia väčší časový priestor.
Všetkým hudobníkom patrí veľké
poďakovanie za predvedené výkony,
za ich čas strávený v skúšobniach aj
niekoľko mesiacov pred akciou. Špeciálne treba vyzdvihnúť pánov hudobníkov z Melodic Maurus – najstarší hrajúci matadori s vekovou hranicu
okolo 70 rokov, a stále v pôvodnom
zložení! Hrať takto skvelo v takomto veku je niečo úžasné. Skutočne
klobúk dole! Nech Vás zdravie stále
poslúcha, aby ste mohli hrať ešte
veľa rokov. Na záver podujatia odohral skvelú zábavu až do skorých ranných hodín DJ Rudy.
Ďakujeme tradičnému konferencierovi tohto podujatia Karolovi Ti-

chému za výborné odmoderovanie
a Obci Varín za finančné zabezpečenie a organizačnú pomoc. Počas podujatia využili mnohí z vás poukazy
na občerstvenie, ktoré ste do domácností dostali s mesačníkom Varínčan.
Opäť sa podávali domáce klobásky,
šišky, pagáče, pivo a kofola.
Ďalší ročník máme už za sebou. Do
toho nasledujúceho budeme apelovať aj na ďalšie varínske kapely, aby
sa ho zúčastnili a obohatili tak už jubilejný desiaty ročník.
Veľká vďaka všetkým fanúšikom, ktorí prišli na námestie, povzbudili účinkujúce kapely a užili si deviaty ročník
o5 zapojení. 

•
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DENNÉ VÝLETY OPÄŤ PLNÉ ZÁŽITKOV A ZÁBAVY

U

ž v priebehu roka sme od detí počúvali, ako veľmi sa tešia na letné
výlety a pýtali sa, kam pôjdeme
tento rok. Výlety, ktoré organizujeme
pre varínske deti od 7 rokov, sme realizovali v dňoch od 15. do 18. júla. Počasie
aj tento rok hralo v náš prospech a na
výletoch bolo priam ideálne. Denne sme
navštívili zaujímavé miesta a venovali
sa viacerým aktivitám. Stretávali sme sa
opäť ráno v parku na námestí a výlety
sme končili okolo tretej popoludní.
V pondelok bola na programe opekačka a hry na skautskej chate pod Jedľovinou. Zastavili sme sa pri prameni Félix a potom cez Pažite naspäť domov.
Utorok sme vlakom cestovali do Liptovského Mikuláša, kde sme navštívili Galériu ILUSIA. Z tohto fascinujúceho sveta optických klamov sme
si odniesli množstvo vtipných fotiek.
Pokračovali sme Múzeom Janka Kráľa,
lektor nás zaviedol do Jánošíkovej
mučiarne a do autentických priestorov súdnej siene Liptovskej stolice.
Videli sme aj laserovú šou o významnom mikulášskom rodákovi Aurelo-

Juraj Tichý

vi Stodolovi. Pozreli sme si centrum
mesta a vlakom naspäť domov.
V stredu bola na pláne turistika. Vlastným autobusom sme sa dopravili do
Štefanovej, odkiaľ sme po modrej
značke spoločne vystúpili na Chatu
na Grúni. Pre prípad úrazu sme všetky deti vopred poistili. Na úseku, kde
práve prebiehala ťažba, sme si museli
dávať veľký pozor. Po ceste sa pred nami otvorili krásne výhľady na Poludňový grúň a Veľký Rozsutec. Pri chate sa
deti vybehali na preliezkach a detskom
ihrisku a chalani si zahrali futbal. Deti
mali v sebe toľko energie, žeby zvládli
pokojne aj celú hrebeňovku. Po pár hodinách strávených pri chate sme rovnakou trasou zostúpili dolu do Štefanovej.
Vo štvrtok sme sa opäť vlastným autobusom dopravili do Ranča pri Žiline, ktorý sa nachádza v obci Brodno.
V malej ZOO sme si poprezerali zvieratá od výmyslu sveta – od domácej klasiky, až po netradičnú exotiku. Pofotili
sme sa s levmi, s tigrami, s opicou, papagájmi, vlkom, lamou alebo s tradičnými domácimi zvieratami. Ďalej sme

sa vybláznili na všetkých možných
atrakciách v areáli zverinca, ktorý je
ako stvorený pre detské šantenie.
Deti sa na jednotlivých výletoch zabavili, pozreli si nové miesta a niečo nové sa aj naučili. A aj keď boli
po výletoch unavené, ich rezervoár
energie je skutočne neobmedzený.
Rodičom ďakujeme za výbornú spätnú väzbu a už rozmýšľame čo ďalej,
keďže nám už takmer nestačil jeden
veľký autobus☺. 

•
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pri kríži pod Jedľovinou

CHARAKTER SA BUDUJE V ŤAŽŠÍCH PODMIENKACH
Peter Zimen, Juraj Tichý

V

dňoch od 11. do 24. júla 2019 sa
vo Varíne pod Jedľovinou uskutočnil skautský tábor Federácie
skautov Európy. Zúčastnili sa ho skauti zo skautských zborov z Varína, Bratislavy, Trnavy, Prešova a Trebišova.
Federácia skautov Európy je celoeurópska organizácia, ktorá bola založená francúzskymi a nemeckými
skautmi po 2. svetovej vojne a pôvodne mala za cieľ zjednotiť rozdelenú
Európu, čo je zároveň aj súčasným
poslaním a cieľom.
V rámci jednej krajiny fungujú skautské zbory, ktoré majú viacero oddielov a tie sú zas zložené z družín, ktoré
tvoria skauti. Mladý skaut začína pri
vĺčatách, keď vyrastie, ide ku skautom a následne ku roverom. Roveri
sú mladí ľudia vo formácii držiaci sa
troch základných pilierov: cesta, spoločenstvo a služba. Roveri sa zúčastňujú rôznych školení v európskych
krajinách, kde sa učia ako vychovávať
vĺčatá a celkovú metodológiu. Školenia prebiehajú aj formou táborov,
kde sa všetko potrebné vyučuje pria-

FSE

mo v teréne a roveri takto získavajú potrebnú prax. Dá sa povedať, že
cieľom skautingu je výchova dobrého
občana a kresťana.
Bežnou praxou na tábore je denná
účasť na svätej omši a prítomnosť
kňaza, ktorý skautov sprevádza katechézami, poskytuje duchovné rozhovory, odslúži svätú omšu a vysluhuje sviatosť zmierenia. My sme
chodili na sväté omše do nášho
kostola vo Varíne. Jednotlivé družiny mali počas bohoslužieb službu:
prečítanie prosieb, čítaní a hra na
organe. Po jednej svätej omši prijali mladí skauti v prítomnosti kňaza
skautské sľuby. Je to milá ceremónia,
kňaz dá skautom požehnanie a následne sľubujú na štandardu.
AKO VYZERAL BEŽNÝ
DEŇ V TÁBORE...
Tábora pri dvojkríži pod Jedľovinou sa
zúčastnilo päť družín so svojimi vedúcimi: družina vlk (Varínčania a Bratislavčania), družiny rys a vlk (Trnavčania), družina sokol (Prešovčania)
a družina výr (Trebišovčania). Bežný

deň v tábore začína budíčkom o siedmej ráno. Pokiaľ bola omša ráno, vstávali sme o šiestej. Po budíčku nasleduje ranná rozcvička, hygiena a skauti
majú čas upratať si svoje ,,hniezda”.
Kedykoľvek v priebehu tábora sa
môžu roveri rozhodnúť vykonať inšpekciu, ktorá sa oznámi trúbou. Každá družina sa nastúpi, prezentuje sa
družinovým pokrikom a roveri kontrolujú poriadok. Ďalej sa pokračovalo tým, že sa jednotlivým družinám
rozdali potraviny, z ktorých si mali
pripraviť raňajky. O deviatej bol slávnostný nástup so vztyčovaním vlajok. Do dvanástej prebiehal program
dňa, podľa okolností katechézy, svätá
omša, hry a súťaže. Od dvanástej do
pol štvrtej bol čas vyhradený príprave obeda, umytiu riadov a oddychu.
Program dňa pokračoval až do šiestej
večer. Boli to pokladovky, hry, súťaže,
práca s mapou, orientácia v teréne,
šifry, morzeovka a podobne. Potom
bol čas na prípravu večere a znova
hygiena. O siedmej večer prebiehala
rada družiny, v rámci ktorej si skauti
povedia názory na priebeh dňa, komu

sa čo páčilo alebo nepáčilo. Každá
družina mala jedného radcu, ktorý
sa potom zúčastnil rady tábora, kde
každý radca prezentoval názor svojej
družiny a spoločne sa riešili potrebné
veci. Potom prebiehali prípravy ohňa
a scénografie, pretože o deviatej večer začínal v ,,kultúrnom centre” táborák. Celé sa to nieslo v atmosfére
scénok, využívala sa technika pantomímy, ale aj spev, opera či rôzne zvuky. Deň sme ukončili krátkou modlitbou a prosbami. Všetky aktivity majú
svoj metodologický význam. Spoločné hry učia skautov vystupovať pred
ostatnými, učia ich komunikovať
a vyjadrovať samých seba.
ZLATÁ LÍŠKA, NOČNÉ PLAZENIE
ALEBO KLÁŠTORNÝ DEŇ
Hlavnou témou nášho tábora boli
stredovekí rytieri, takže v programe
nesmel chýbať rytiersky deň. Počas
neho k nám do tábora zavítali rytieri z Pohronskej Polhory, ktorí chalanom ukázali jednotlivé techniky
šermovania s mečom a celý deň sa
niesol v tomto duchu. Na záver dňa
sme si urobili rytiersky turnaj.
Ďalším špeciálnym dňom boli výlety
do okolia. Každá družina dostala mapu so zaujímavými bodmi a plnili úlohy v prírode, napríklad sledovali zvieracie stopy. Jedna družina v teň deň
prešla dokonca až 34 kilometrov.
Populárnym bol deň plnenia úloh
v dedinách. Skauti išli do dedín
Varín, Strečno, Nezbudská Lúčka
a Krasňany a mali zistiť napríklad
prvú písomnú zmienku o obci alebo
najstaršie pochovaného občana na
cintoríne. Skauti išli následne do rodín, kde nezištne pomáhali s manuálnymi prácami. Ak sa chceli najesť,
museli si to najprv v rodine odrobiť.

Zaujímavosťou je, že si skauti sami
vypýtali ešte jeden deň takejto pomoci v rodinách.
Špeciálnym dňom bola aj nedeľa –
kláštorný deň. Modlili sme sa breviár, liturgiu hodín. Modlitbe sme
venovali celý deň, aj o tretej v noci.
Nedeľa patrila aj súťaži vo varení
,,zlatá líška”. Každá družina mala za
úlohu pripraviť čo najlepšie jedlá
a čím lepšie ich prezentovať. Hodnotilo sa pozvanie, celková atmosféra
a estetika stolovania.
Nočné hry z utorka na stredu dali
skautom zabrať. Ich úlohou bolo nepozorovane ísť dolu do dediny, zistiť
dohodnutú informáciu a morzeovkou ju vyslať hore. Skauti sa učili orientáciu s mapou v noci alebo ako sa
nepozorovane plaziť.
Ďalší špeciálny deň bola na programe
celodenná hra. Skauti mali za úlohu
obsadzovať rôzne body vo voľnom teréne, šermovali a hľadali pokladovky.
V priebehu tábora však v programe
nechýbal ani oddychový deň.
UNIFORMA AKO SÚČASŤ IDENTITY
Neodmysliteľnou súčasťou každého
skauta je jeho uniforma zložená zo
skautskej košele, šatky, tmavomodrých kraťasov a baretu. Pod košeľou
sa nosí tmavomodré tričko ako pracovný odev. Súčasťou uniformy sú
ešte viaceré nášivky, ktoré slúžia na
identifikáciu skauta a jeho zaradenie do družiny. Z uniformy sa dá veľa
vyčítať, napríklad v akom stupni formácie sa skaut nachádza.
ŠIKOVNEJŠÍ SI POSTAVILI
AJ PEC NA PIZZU
Podrobný jedálniček sme mali
vopred pripravený na celý tábor. Vedeli sme, čo budeme jesť na raňajky,

desiatu, na obed, olovrant a večeru. Rozdali sme potrebné potraviny
a každá družina si jedlo pripravovala sama. Spestrením bola príprava
kurčaťa a ryby. Brojlera a pstruha si
chalani museli najprv chytiť, zabiť,
očistiť, vypitvať a vhodne spracovať.
Podobne to bolo aj s príbytkami. Každá družina si niekoľko dní stavala
svoje stanoviská, miesto na spánok,
kuchyňu s pecou, umyvárku, latrínu,
poličky, prípadne iné stavby podľa potreby. Napríklad roveri si vybudovali aj
vlastnú pec na pizzu. Stavebný materiál – drevo z preriezky – nám poskytla
Urbárska obec Varín. Aby prebehla výstavba stanovíšť v čo najkratšom čase,
roveri prišli na miesto tábora pár dní
vopred a pripravili materiál na stavbu
a zásoby potravín.
ZÁKLADOM ÚSPECHU JE POCTIVÁ
CELOROČNÁ PRÍPRAVA
Tento tábor bol výsledkom dôslednej celoročnej prípravy skautov. Na
základe tohto tábora si skauti povedia svoje predstavy do budúcnosti,
pripraví sa ročný plán a začína celoročná príprava na ďalší tábor. Do
celoročnej prípravy patrí aj nácvik
stavby táborových stavieb, varenie
alebo práca s mapou.
V rámci príprav na tábor sme pokosili prístupovú cestu, časť lúky pred
krížom a začali s opravou studničky,
z ktorej sme čerpali vodu. Opravu
studničky v najbližších mesiacoch aj
dokončíme.
Ďakujeme OcÚ vo Varíne a Urbárskej
obci Varín za poskytnutú pomoc. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí prijali našich skautov v rodinách a poskytli nám potraviny. Poďakovanie
patrí aj pánu dekanovi za prijatie na
svätých omšiach.

•
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ŠPORTOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV
Mgr. Ján Holúbek
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CHLAPCI
Veľmi pekné úspechy dosiahli naši futbalisti a futsalisti od prvého po deviaty ročník. Naša prípravka pokračovala v poctivých tréningoch a medzitým sa zúčastnila
niekoľkých turnajov, kde sa však nehralo na výsledky, čo
podporuje herný rast malých futbalistov. Jeden z turnajov sme organizovali aj vo Varíne, kde sa ho zúčastnilo 9
mužstiev mladšej aj staršej prípravky. Veľká pochvala pre
poslanca OZ vo Varíne Janka Hodoňa, ktorý pre každého
hráča pripravil občerstvenie (zmrzlinu, vodu a horalku).
v lete sa niektorí hráči zúčastnia coerver kempu v Žiline.

DIEVČATÁ
Veľmi veľa športových podujatí absolvovali aj dievčatá
ZŠ od piateho po deviaty ročník pod vedením svojich
učiteľov telesnej výchovy (B. Babišová a J. Holúbek). Našim celoročným zámerom bolo vytvoriť u dievčat kladný
vzťah ku športu, ich angažovanosť v športových krúžkoch
a pravidelne hrať čo najviac turnajov. Výsledky na turnajoch neboli prvoradé, ale dievčatá veľmi prekvapili a postupne sa začali na turnajoch umiestňovať pravidelne na
popredných miestach. Postupne sme sa začali orientovať
na dva športy – florbal a vybíjanú.

Pokračovali sme aj v projekte Dajme spolu gól, ktorý je
pod patronátom SFZ. Detičky z materskej škôlky sa zúčastnili aj svojho prvého turnaja v Belej, kde sa znovu
nerátali výsledky. Na jeseň budeme pokračovať v danom
projekte a určite zorganizujeme turnaj aj vo Varíne.

florbalový turnaj v Terchovej – 6 mužstiev – 1. miesto
florbalový turnaj vo Varíne – 2. a 3. miesto
florbalový turnaj v Žiline – 3. miesto
turnaj vo vybíjanej v Terchovej – 2. a 4. miesto
turnaj vo vybíjanej vo Varíne – 1., 2. a 4. miesto

Futsalisti ako nováčikovia futsalových líg bez problémov
postúpili do play-off. Bol to veľký úspech mladších aj
starších žiakov, kde sme do súťaže vstupovali ako nováčikovia. Bohužiaľ, obidve mužstvá prehrali svoje zápasy vo
štvrťfinále, čo bola veľká škoda, najmä u starších žiakov,
ktorí nepremenili veľké množstvo šancí. Zúčastnili sme
sa aj veľkého medzinárodného turnaja v Kraľovanoch
(Slovensko, Poľsko, Maďarsko), turnaj sa však nedohral
kvôli nepriaznivému počasiu.

Tieto úspechy nás veľmi potešili a ukázali sme, že
sme na dobrej ceste aj do budúcnosti. Dievčatám patrí veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy
a obce Varín a už sa všetci tešíme na budúci školský
rok. Na záver roka dostali dievčatá ako odmenu celodenný výlet do Tatralandie.

•

Veľké úspechy zaznamenali futbalisti z našej školy, ktorí
dosiahli niekoľko skvelých výsledkov:
Sporiteľňa Cup 2019 – 18 škôl – 2. miesto, vo finále sme
prehrali s MŠK Žilina
futbalový turnaj v Terchovej – 7 mužstiev – 1. a 2. miesto
futbalový turnaj vo Varíne – 1. miesto
Veľmi nás tešia všetky úspechy, ktoré sme dosiahli. No
ešte viac nás teší veľký záujem detí o šport, čo je náš
hlavný cieľ. Každého turnaja sa zúčastňujeme s dvoma
mužstvami, taký je záujem žiakov o športové turnaje. Na
záver sa chcem poďakovať vedeniu ZŠ vo Varíne a obci
Varín za veľkú podporu športu na škole a vytvorené podmienky, ktoré nám umožňujú podávať skvelé výkony.

turnaj prípraviek vo Varíne

deti z MŠ na turnaji v Belej

florbalový turnaj v Terchovej

ZÁŽITKOVÁ HODINA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
Mgr. Iveta Mahútová, Mgr. Terézia Čupková

V

piatok 14. júna 2019 sa žiaci zo
ŠKD zúčastnili zážitkovej hodiny, ktorú usporiadalo Občianske
združenie Chlpáči pre radosť. Cieľom
hodiny bol oboznámiť deti s hospodárskymi zvieratami – chov, význam
pre človeka a rôzne zaujímavosti. Počas prednášky si mohli deti zvieratká
pohladkať a nakŕmiť. Deti mohli naživo vidieť králika, kohúta (hodvábnička), psa, ovcu, kozu a poníka.
Okrem základných informácií o týchto
zvieratách deti videli aj rôzne kúsky
border kólie, ako napríklad zvládanie
základných povelov, beh cez prekážky alebo státie na poníkovi. Na záver
prednášky mali deti priestor na diskusiu a osobný kontakt so zvieratkami.
Deťom sa hodina veľmi páčila a odniesli si množstvo vedomostí a zážitkov.

•

V

pondelok 10. júna 2019 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník regionálnej súťaže s environmentálnou tematikou ENVIROEXPERT.
Súťaž bola zameraná na vedomosti
a zručnosti z oblasti geografie, biológie, chémie, fyziky a zúčastnilo sa jej
osem pozvaných škôl z Belej, Gbelian,
Tepličky nad Váhom, Dolnej Tižiny,
Strečna, Lutíš, Terchovej a Varína.
Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách,
pričom našu školu reprezentovali žiaci:
Sára Zimenová (5.A), Branislav Dominiak
(6.B) a Šimon Hliník (9.B). Všetky družstvá postupne prechádzali jednotlivý-

ENVIROEXPERT
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mi stanovišťami a plnili zadané úlohy.
Na stanovišti „Kto skúša, zistí“ merali
súťažiaci objemy telies, určovali hustotu látok a skúmali rozpínavosť plynov.
Na stanovišti „Ako sa volám?“ si žiaci
overili poznávanie akrylátových preparátov rastlín i častí ľudského tela. Prácu
s informačno-komunikačnými technológiami si súťažiaci vyskúšali na stanovišti „Putovanie po Slovensku“, kde
si zahrali Milionára, hľadali slovenské
mestá na mape a skladali puzzle Žilinského kraja. V chemickom laboratóriu
na stanovišti „Lávová lampa“ vyrábali
žiaci lávovú lampu. Stanovište s názvom

„Kto hľadá, nájde!“ bolo zamerané na
orientáciu v teréne pomocou mapy. Na
stanovišti „Čo som?“ žiaci rozoznávali jednotlivých vtákov podľa obrázkov.
Pracovníčky zo Správy NP Malá Fatra si
pripravili aktivity na poznávanie národných parkov na Slovensku („Národné
parky na Slovensku“), ako aj pozorovanie živočíchov v ich prirodzenom prostredí („Kamufláž v prírode“).
V súťaži sa najviac darilo družstvu
z našej školy, ktoré zvíťazilo už po
druhýkrát. Umiestnenie ďalších škôl
bolo nasledovné:
1. ZŠ Varín
2. ZŠ Dolná Tižina
3. ZŠ Belá
4. ZŠ Gbeľany
5. ZŠ Lutiše
6. ZŠ Terchová
7. ZŠ Teplička nad Váhom
8. ZŠ Strečno
Všetci súťažiaci boli za svoje výkony odmenení tričkami, pochvalným listom i malým občerstvením.
Tri najúspešnejšie družstvá dostali
prírodovedné knihy. Ďakujeme pracovníčkam Správy NP Malá Fatra vo
Varíne Mgr. Alene Badurovej a Ing.
Miriam Balciarovej za ochotu a pomoc pri zorganizovaní súťaže.

•
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VARÍNSKI SENIORI SÚŤAŽILI NA ŠPORTOVÝCH HRÁCH
JDS Varín

Z

ákladná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline v mesiaci jún usporiadala už XI. ročník
Športových hier, na ktorých sa zúčastňujú seniori
z mesta Žilina a všetkých okolitých miest. Nechýbali ani
členovia JDS z Varína pod vedením predsedníčky pani
Rovňanovej. Muži a ženy rozdelení podľa vekových kategórií súťažili v športových disciplínach ako beh, hod
granátom na cieľ a do diaľky, vrh guľou, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, šach a petanque.
Naši seniori každoročne dosahujú dobré výsledky. Tento rok tomu nebolo inak, v rôznych disciplínach získali medaily za 1. miesta a diplomy za 2. a 3. miesto. Na
dosiahnuté výsledky v súťaži sú právom hrdí. Seniorom
želáme veľa zdravia, sily a úspechov do ďalšieho života,
aby naďalej v zdraví reprezentovali našu obec Varín.

•

MLADÍ RYBÁRI SÚŤAŽILI NA MEMORIÁLI JOZEFA PÚČIKA
M. Williger
Varínčan

P
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rvé prázdninové preteky odštartovali naši najmladší rybári na
treťom ročníku Memoriálu Jozefa Púčika – lov na plávanú. Pretekalo sa v sobotu 22. júna 2019 na Váhu
č. 14 za Weinerovou záhradou. Miesto pretekov bolo pripravené formou
brigády, o ktorú sa postaral výbor
ZO SRZ Varín so svojimi členmi, za čo
im patrí srdečná vďaka.
Mladí pretekári si za prítomnosti
svojich rodičov, starých rodičov a rodinných príslušníkov ráno vyžrebovali svoje lovné miesta. Zakrmovanie
lovných miest a odštartovanie súťaže
sprevádzala nervozita pretekárov.
Nuž tak, ako to pred pretekmi býva.
Každá ulovená ryba bola premeraná
rozhodcami a pustená späť do vody.
Tak zneli aj regule súťaže. Nervozita
z pretekania bola aj medzi rodinnými príslušníkmi. Veď všetci sa navzájom poznajú, sú priatelia, ale v súťaži
protivníci. Počas pretekania sa mohli
súťažiaci občerstviť džúsom a doboškou. Po súťaži sa všetkým prítomným podával výborný guláš.

Dohromady súťažilo 27 pretekárov
a pretekárok. Dievčatá boli veľkým prínosom tejto súťaže a boli veľmi šikovné a zdatné – o čom svedčí aj samotná
výsledková tabuľka s vyhodnotením

pretekov. Najväčšiu rybu pretekov
s dĺžkou 25 cm chytil Filip Ďurina.
Deti od 3 do 9 rokov
1. Bobáňová Nikolka,
dĺžka ulovených rýb 1 267,5 cm
2. Urban Maroš
3. Kianica Martin
Deti od 10 do 14 rokov
1. Romančíková Linda,
dĺžka ulovených rýb 3 280 cm
2. Vallo Juraj
3. Gajdošík Peter

Týmto chceme poďakovať všetkým
pretekárom, ktorí sa zúčastnili tohto
podujatia, ďalej rodičom, rozhodcom
a všetkým usporiadateľom.
Osobitné poďakovanie patrí
sponzorom tohto podujatia:
MsO SRZ Žilina, OcÚ Terchová, Šuštiak Martin, Lučaník Juraj, Švec Vladimír, Tomašov Miroslav, Rybárske
potreby Laďo, Rampašek Jozef, Romančík Pavol, Hodoň Ján, Williger Miroslav, Bugáň Peter.

•

VARÍNSKE MAŽORETKY ZVLÁDLI ĎALŠIE VEĽKÉ VÝZVY
V rámci jedného týždňa čakali na mažoretky dve veľké výzvy a zážitky
– finále MIA Dance Festivalu v Prahe a 4. ročník plesu mažoretiek.

D

ve najstaršie skupiny mažoretiek
sa zúčastnili finále MIA Dance
Festivalu v Prahe počas víkendu
1. a 2. júna 2019. Pre mnohé dievčatá
z mladšej skupiny to bola vôbec prvá
súťaž a veľké seniorky obhajovali víťazstvo z posledných dvoch ročníkov. Všetko zvládli na jednotku a spravili nám
obrovskú radosť. Získali sme 1. miesto v kategórii senior hobby group a 1.
miesto a celkové víťazstvo súťažného
bloku v kategórii junior hobby group.
Príprava na súťaž bola veľmi náročná.
Prerábali sa choreografie, aby sa ich
obťažnosť vyrovnala požiadavkám finálového kola, absolvovali sme mnoho
tréningov a obetovali veľa voľného času. Všetkých našim mažoretkám gratulujeme a dúfame, že si z Prahy odnášajú
nielen krásne ceny, ale aj množstvo zážitkov a priateľstiev. Za veľkú podporu
pri prípravách a zabezpečení na súťaž
ďakujeme Obci Varín a našim rodičom.
NA SÚŤAŽI NÁS REPREZENTOVALI
TIETO DIEVČATÁ:
Samcová Klaudia, Synáková Martina,
Synáková Michaela, Solárová Kristína, Halúsková Martina, Kobelová Simona, Ferjancová Simona, Cvachová
Lenka, Cáderová Petra, Janošíková
Andrea, Jankovská Anetta, Schrollová,
Androvičová Lívia, Muráriková Aneta,
Muráriková Timea, Martinická Mária,
Šmehýlová Sára, Vojteková Tatiana,
Obšivanová Mária, Trizuliaková Karin,

Vojteková Katarína, Androvičová Diana, Hoštákova Anna, Pecková Linda,
Macháliková Soňa, Androvičová Veronika, Staníková Lenka, Mestická Vanessa, Kapasná Annamária, Mikolajová
Ella, Franeková Terézia, Podhorská
Samantha, Antošová Monika.
Druhou, pre nás organizačne náročnou akciou, bol už 4. ročník plesu mažoretiek. Niekoľkomesačné prípravy
vyvrcholili v piatok 7. júna v kinosále
vo Varíne, tentokrát v štýle na ľudovú
nôtu. V programe sa predstavili všetky
naše detičky od najmenších po najstaršie. Bohatá tombola, skvelá zábava až do rána, o ktorú sa postaral DJ
Igi, veľa usmiatych a spokojných ľudí,
za to všetko vám ďakujeme a dúfame,
že o rok sa vidíme opäť. Ďakujeme najstarším dvom skupinám mažoretiek,

ktoré sa podieľali na prípravách, upratovaní, programe a organizácii plesu.
Ďakujeme rodičom, priateľom, známym, sponzorom, ktorí nám pomáhali,
upiekli koláčiky, či prispeli ku krásnej
tombole: Obec Varín, Firma JUSY, s.r.o.,
p. Igor Cvacho, p. Juraj Synák – JUSY,
s.r.o., Rod. Zajacová, Rod. Synáková,
Kreobetón – p. Masár, Mejdan kebab
– p. Topoľský, Firma MPL, p. Róbert
Lopušan, p. Eva Sauerová, Pumpa
Varín, Rod. Martinická, Sl. Matejíková
so snúbencom, p. Ľubomír Sečkár, Rod.
Andelová, Rod. Androvičová, Rod. Muráriková, Rod. Boková, Rod. Cvachová,
Rod. Jánošíková, Rod. Kapasná, Rod.
Kobelová, Rod. Kršková, Rod. Kubalová, Rod. Kvačkajová, p. Urmín, Rod.
Muráriková, Rod. Androvičová, Rod.
Machalíková, Rod. Moniaková, Rod.
Obšivanová, Rod. Samcová, Rod. Šmehylová, Rod. Vajdová, Rod. Vojteková,
Firma KC Multiplast, Rod. Zaťková.
S tohtoročnou sezónou sme sa rozlúčili v sobotu 22. júna vystúpením špeciálne pre našich rodičov, starých rodičov
a priateľov. Ich počet bol pre nás milým prekvapením. Ďakujeme všetkým
vám za detičky, ktoré k nám vodíte, za
váš čas a trpezlivosť. Sme hrdé a pyšné
na naše mažoretky, na to, čo spoločne
tvoríme a budujeme. Veríme, že naša
práca a odhodlanie majú zmysel a už
teraz sa tešíme na novú sezónu.

•

Fotogalérie z oboch podujatí si môžete pozrieť na stránke Varínskych
mažoretiek:
www.mazoretkyvarin1.webnode.sk
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pán Jozef Kianica s rodinou

VARÍNČAN JOZEF KIANICA SA DOŽIL STOVKY
Alexander Panáček

Vo štvrtok 28. februára 2019 sa dožil
okrúhleho životného jubilea bývalý
občan Varína pán Jozef Kianica. S rodinou býval na Hrnčiarskej ulici v prvom
dome vedľa Správy NP MF, v bývalom
„Schwarzerovci”. Jozef pochádzal zo

šiestich detí, mal štyri sestry, Marienku, Karolku, Hanku a Milku, najmladší
súrodenec bol brat Ignác.
Jozef pracoval dlhé roky ako technik
v Elektrovode Žilina. Počas pobytu vo

Varíne sa venoval športu, bol aktívnym futbalistom ŠK Varín, vlastnil aj
kanoe a bol výborným kajakárom.
Mesto Žilina mu ako občanovi udelilo k jubileu pamätný list. Jubilantovi
želáme všetko najlepšie!

Varínčan
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FOTOREPORTÁŽ Z TURNAJA PRÍPRAVIEK VO VARÍNE
Ján Hodoň

•

KRÍŽOVKA

Varínčan

Vylúštený text tajničky pošlite emailom na
adresu varincan@varin.sk alebo odovzdajte na
sekretariáte OcÚ do 20. augusta 2019.
Nezabudnite uviesť svoje meno.

2. časť
tajničky

Literární
listy (skr.)

V ktorom
čase

Záchvat
zúrivosti

Hnedožltá
farba

Nápor

Tabletka

Zašlem,
pošlem

Myknutie

Značka
pracieho
prášku

Srdečne blahoželáme!

Hlas kravy

Stávková
hra

Veľký oblak

Výherca: JAROSLAV SLIVKA

Slovenský
mesačník

Kráčame

Cestuje
lietadlom

Správne znenie taJničky z č. 6/2019
Ak máš viac šťastia ako ostatní,
postav dlhší stôl, nie vyšší múr.

Imunitný
systém
(skr.)

Postavenie

Dovnútra

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €.

Autor:
Vierka
Blahová

Pomôcky:
Arej, cod,
Tokai, aira,
alely, Lok,

Bezočivo

EČV
Humenného

Doktor
(skr.)

Chem. zn.
nobélia

Japonské
územie

Tu máš

Ústrojenstvo (anat.)

Televízia

Ženské
meno (2.7.)

Zasievaj

Pobozkal
Poloha
Bielunko

Výraz
radosti
v tvári
Pomôcky:
ruro, én,
Laosa,
Arolas,
omo,

Plavovlasý,
svetlovlasý

Značka
sporákov

Krupina
(EČV)

Dedičné
gény

Hlupák
(pejor.)

Megajoule

Ovsienka
(bot.)

Mimovoľný
zášklb

Anglický
dirigent

Módna
značka

Španielsky
básnik

Pracovník
v pletiarstve

Beáta
(domácky)

Varínčan
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3. časť
tajničky

Viskózna
kvapalina

Nebdelo

Lekárska
liga (skr.)

Chorvátske
muž. meno

Vidiek esperantsky

Ochucuje
cukrom

Dobierka,
po anglicky
Počítačový
jazyk

Prespalo
Miešaný
nápoj
Kolízia,
po česky

Nesúlady
(kniž.)

Oklamanie
Daruj

Odierala
Mesto
v Tibete

VARÍNČAN

Riečica,
nástroj
na
osievanie

1. časť
tajničky

Obec pri
Leviciach

Žijem

Živá bytosť,
živočích

Holandsko
(kód)

V poriadku
(hovor.)

Alkenol

Na stom
mieste

Rímska
štvorka

Navyše
(zastar.)

Pohne

Počul (kniž.)

Akože

4. časť
tajničky

Ja, po
maďarsky

Značka
kozmetiky

Osmium
(zn.)

Syr zo sóje

Slovenská
obchodná
inšpekcia

Otázka
na 2. pád

Pracoval
s pluhom

Asociácia
dodávateľov
liekov (skr.)

Somár

Každá klebeta skončí hneď ako narazí... (tajnička).

VARÍNSKY
LEONARDO

Žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa zapojili do výtvarnej súťaže
s názvom Varínsky Leonardo. Prinášame vám výber najkrajších prác žiakov
štvrtého ročníka na tému hlavné mestá, koláž a práca s farbou.

Lenka Staníková

Nelka Kabatierová

Marek Tomašov
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