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ZOSOBÁŠILI:
Jozef Bradiak a Sandra Krisková

V rámci svojho oficiálneho programu v Žilinskom
kraji navštívila v piatok 16. augusta ŠOP SR,
Správu Národného parku Malá Fatra prezidentka
Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

SÚŤAŽE A ZÁSAHY

Varínčan

Už teraz povzbudzujeme všetky deti aj rodičov k príprave
ručne robených šarkanov na jesennú Šarkaniádu. Ak nebude počasie proti, uskutoční sa opäť v druhú októbrovú
nedeľu 13. 10. 2019. Už teraz sa tešíme na stretnutie na
lúke Pod Jedľovinou.

Nina Gašparová
Šimon Kubík
Miroslav Synák
Michal Keblúšek
Zorana Ďurmeková
Charlotte Bradiaková
Matúš Buchta

17. 07. 2019

Ing. Roman Hloška a JUDr. Martina Pajtová
03. 08. 2019

Bc. Adam Grenčík a Ing. Monika Ruseková
03. 08. 2019

Daniel Fábel a Adriána Cvachová

Pani prezidentku sprevádzal v teréne tím pracovníkov správy národného parku. Veľmi si ceníme túto
vzácnu návštevu, ochrana prírody začína byť viditeľnou
a dôležitou celospoločenskou témou.


JUBILANTI V SEPTEMBRI:

Ján Miho a Jana Blahušiaková
31. 08. 2019

PONUKA KRÚŽKOV

16

titulná strana: slávnostný sprievod na otvárací ceremoniál Majstrovstiev Európy v lukostreľbe, ktoré sa konali vo Varíne,
foto: Miroslav Kuliha

3

17. 08. 2019

kolektív Správy NP MF vo Varíne
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12. 08. 2019

Úvodné stretnutie so zamestnancami správy sa
uskutočnilo vo Varíne, témou bola problematika
ochrany prírody. Následne sa stretnutie presunulo
do Vrátnej doliny, kde sa skupina vyviezla lanovkou do Snilovského sedla. Plánovaný výstup na
Chleb sa tesne pred vrcholom musel skrátiť pre
rýchlo sa blížiacu búrku.
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Ján Hruška a Ing. Darina Mičová

ONDREJSKÝ JARMOK SA TENTO ROK
USKUTOČNÍ V SOBOTU 30. 11. 2019.

OZNAM PRE SNÚBENCOV
Prosíme snúbencov, ktorí chcú mať organový sprievod počas sobášneho obradu alebo počas sobášnej svätej omše
s varínskym organistom, aby si sprievod dohodli najneskôr
jeden mesiac pred sobášom osobne u organistu. V opačnom
prípade nemusí byť organový sprievod zrealizovaný.
Ďakujeme za pochopenie. Varínski organisti.

Štefánia Stráska
Elena Fitošová
Ing. Václav Kováč
Angela Cvachová
Ing. František Toma
Emília Lőrincová
Kornélia Pinčiarová
Ján Bellamy
Ladislav Komačka
Viliam Kysela
Anna Tlacháčová
Ing. Jozef Blaho
Igor Kvačkaj
Angela Vrábľová
Anton Jánošík
Emília Sopkuliaková
Mária Kyselová
Ladislav Paučin
Ondrej Podhorský
Ľudmila Nemčeková
Antónia Pallová
Ján Mahút
Ján Martoník
Mária Kolembusová
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NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL

Hneď vedľa stojí 80 metrov dlhý Nový evanjelický kostol, ktorý svojím
vonkajším vzhľadom pripomína skôr
mešitu. Netradičný vzhľad kostola je
výsledkom toho, že projekt nemal mať
jednotný stavebný štýl, ale stavba mala obsahovať v rámci tzv. eklektického
slohu prvky byzantské, románske, renesančné, maurské a rôzne orientálne. Kostol má červeno-zelené sfarbenie a vyzerá aj ako synagóga a mešita
zároveň. V kostole sa nachádza mauzóleum bývalého majiteľa Kežmarského hradu Imricha Thökölyho.
V centre mesta sme si pozreli budovy
Reduty a Radnice, ktorá je sídlom primátora. Ďalej sme navštívili katolícky
chrám Baziliku minor sv. Kríža, ktorej
najstaršie časti pochádzajú z 13. storočia. Kostol je trojloďový a raritou z jeho
prestavieb je aj trojaká klenba: sieťová, hviezdicová a krížová. Interiér je
prevažne gotický. Sprievodca, ktorý nás
viedol kultúrnymi pamiatkami, nám podal podrobný výklad o bazilike a vedľa
nej stojacej renesančnej zvonici, ktorá
je považovaná za najkrajšiu zvonicu na
Spiši. Prezreli sme si mariánsky Paulínsky kostol a prešli sme historický hotel
Hviezdoslav, kde počas štúdií žil slovenský spisovateľ P. O. Hviezdoslav.
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Po chutnom obede v Kežmarskej reštaurácii sme sa presunuli hneď vedľa

na Kežmarský hrad, ktorý bol postavený preto, aby chránil mesto. No boli
to práve jeho majitelia, ktorí bojovali
proti Kežmarku, ktorý sa nechcel vzdať
práv slobodného kráľovského mesta
a byť obyčajným poddanským mestom.
V hrade nás čakala rozsiahla prehliadka expozícií dokumentujúcich vývoj
mesta a blízkeho okolia. K tým jedinečným patrí expozícia cechov a remesiel,
strelecký spolok alebo život a dielo
Dr. Vojtecha Alexandra – kežmarského
rodáka a priekopníka röntgenológie
v Uhorsku. Po prejdení hladomorne
sme sa ocitli na vyhliadkovej veži, odkiaľ sme mali krásny výhľad na mesto.
V areáli hradu nás ešte čakala História na kolesách – expozícia automobilových a motocyklových veteránov.
Videli sme Ford T, prvý automobil
sériovo vyrábaný na montážnej linke, hasičský automobil Škoda 154,
ďalšie historické hasičské striekačky,
unikátny exponát Praga Alfa Phaeton
v 100 % stave , ktorý slúžil až do konca
2. sv. vojny ako vozidlo popradskej
taxislužby. V samostatnej miestnosti
je zbierka historických bicyklov, motocyklov a trojkoliek. Cestou z hradu
sme prešli Starým trhom – jednou
z najstarších kežmarských ulíc.
Na záver sme prešli okolo Tatranskej
likérky Karloff, kde sa vyrába tatranský

čaj a namierili sme si to do Kaštieľa
Strážky v Spišskej Belej. Táto národná
kultúrna pamiatka je skvostom renesančnej architektúry na Slovensku.
Slovenská národná galéria ho dostala
do správy po roku 1972 prevodom po
smrti bývalej majiteľky, barónky Margity Czóbelovej. Stále expozície v priestoroch kaštieľa približujú najmä dielo
Ladislava Mednyánszkeho, portrétnu
tvorbu na Spiši, zbierky historickej
knižnice a mobiliár kaštieľa. Tu sme
náš nabitý program ukončili.
Na programe toho bolo viac než dosť.
A to nebolo všetko, čo Kežmarok a jeho blízke okolie ponúka. Veľmi zaujímavým je Múzeum bytovej kultúry,
ktoré sme z dôvodu jeho rekonštrukcie nenavštívili. Do programu je možné zahrnúť prehliadku už spomínanej
Tatranskej likérky, návštevu kláštora
sestier redemptoristiek v Kežmarku alebo návštevu neďalekých Žakoviec. V susedných Huncovciach sa
zas dá dobre nakúpiť vo veľkosklade
so športovým oblečením.
Počasie sa nám v priebehu dňa vyčasilo
a počas teplého slnečného večera sme
sa vrátili nazad do Varína. Hoci vekové zloženie účastníkov zájazdu bolo
široké, no pre každého sa našlo niečo,
čo ho zaujímalo a obohatilo v poznaní
nášho krásneho Slovenska.

•

ZO ZÁJAZDU DO KEŽMARKU
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V stredu 14. augusta 2019 sme absolvovali autobusový zájazd do Kežmarku
– historického mesta ležiaceho pod končiarmi Vysokých Tatier.

ežmarok je síce malé okresné mesto, ale jeho historické pamiatky presahujú hranice Slovenska. Vďaka
zachovalému historickému jadru mesta
tu bola v roku 1950 vyhlásená Mestská
pamiatková rezervácia. Začiatok zájazdu sprevádzalo na august pomerne
chladné a upršané počasie. Dobrú náladu to však nikomu nepokazilo, a tak
sme sa vrhli do spoznávania mesta.

Ako prvé sme navštívili Evanjelické
lýceum a lyceálnu knižnicu, ktorá
je najväčšou školskou historickou
knižnicou v strednej Európe. Obsahuje 150 000 zväzkov kníh, viacero
prvotlačí, vzácne exponáty vo svetových jazykoch a krasopisné diela.
Vypočuli sme si naozaj originálny
výklad vedúcej knižnice s viac ako
20-ročnými skúsenosťami.

Ďalej sme nemohli obísť Drevený
artikulárny kostol (Kostol Najsv. Trojice) zapísaný do zoznamu svetového
dedičstva UNESCO. Kostol v slohu
ľudového baroka je postavený bez
jediného železného klinca. Nádherné maľby, pútavá história, šesť chórov a najstarší funkčný barokový
dvojmanuálový organ na Slovensku.
Bolo sa na čo pozerať.

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

OLTÁR V KOSTOLE NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
V KEŽMARSKOM HRADE

PRECHÁDZKA MESTOM

HISTÓRIA NA KOLESÁCH
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V nedeľu 11. augusta 2019 sme sa
zúčastnili hasičskej súťaže do kopca v Brodne, kde sme boli veľmi
úspešní a obsadili sme dve prvé
miesta. v hlavnej súťaži sa bežalo
na dva útoky a časy sa spočítavali. Prvý útok sa bežal na podzemnú nádrž, zabehli sme najrýchlejší čas súťaže 23,37 sekúnd. Druhý
útok sa bežal na nadzemnú nádrž
v narážaním vody, opäť sme mali najrýchlejší čas 18,67 sekúnd.
Po skončení hlavnej súťaže pre-

HASIČSKÁ SÚŤAŽ V LIETAVE

biehala súťaž retro PS8, ale takou
netradičnou a zábavnou formou,
ktorú sa nám tiež podarilo vyhrať.
Ďakujeme chalanom z Brodna za
zapožičanie mašiny na jeden útok.
V nedeľu 18. augusta 2019 sme sa
zúčastnili na súťaži, ktorú organizovala obec Lopušné Pažite, no konala sa v susednej obci Radoľa. Aj keď
v tento deň nestálo šťastie na našej
strane, odniesli sme si domov pekný
pohár v 3. miestom v kategórii klasi-

ka v výsledným časom 19,58 sekúnd.
v kategórii šport nám len o vlások
ušiel pohár, a tak sme sa umiestnili
na 4. mieste. Aj napriek horším časom sme si súťaž užili vďaka dobrému pohosteniu.
V stredu 21. augusta 2019 sme boli
v popoludňajších hodinách vyzvaný operačným strediskom na výjazd
k ďalšiemu požiaru v areáli starej píly
vo Varíne. Išlo už o tretí požiar v tomto objekte za posledné obdobie.

•
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DOBROVOĽNÍ HASIČI S PLNÝMI RUKAMI PRÁCE

7

MOMENTKA Z RADOLE

PO UHASENÍ POŽIARU NA PÍLE

HASÍME POŽIAR

DHZ Varín

Letné mesiace so sebou priniesli veľa práce. Zúčastnili sme sa viacerých
hasičských súťaží a niekoľkokrát sme zasahovali pri požiaroch v areáli neslávne
známej píly. V nasledujúcich riadkoch sa s vami o všetkom podelíme.

V

sobotu 15. júna 2019 sme sa
zúčastnili na dvoch pekných
akciách ako protipožiarna
hliadka. Boli sme rozdelení na dve
skupiny, pričom prvá v Tatrou CAS32 bola v Mobise pri príležitosti
MOBIS OPEN DAY. Zobrali sme si aj
domček pre deti, ktorý opäť zožal
veľký úspech, ako tomu bolo aj na
MDD vo Varíne. Zabavili sa rodičia
a taktiež aj ich ratolesti. Druhá skupina s vozidlom Iveco Daily zostala
na podujatí o5 zapojení, kde dohliadala na celé podujatie pri príjemnej
hudbe. A keďže to bol veľmi horúci
deň, stihli sme aj niekoľkokrát pokropiť cestu okolo celého námestia
a ochladiť tým vzduch.
V piatok 5. júla sme sa zúčastnili
XIX. ročníka nočnej hasičskej súťaže
o putovný pohár starostu obce Dolný

Hričov. Súťažili sme v disciplínach
šport a klasika.
V pondelok 8. júla 2019 sme vyrazili
k požiaru na píle vo Varíne. Horela
tam skládka starých pneumatík.
Ďalšiu súťaž sme absolvovali v Lietave v nedeľu 21. júla 2019. Súťažili sme v disciplínach šport, klasika
a PS8. Na súťaži sa nám celkom darilo, v disciplíne šport sme obsadili
4. miesto, kde nás od pohára delilo
0,33 stotín sekundy. V útoku na klasické hadice sme obsadili 2. miesto.
Tu nás od víťazstva delilo len 0,06
stotín sekundy, ale aj s týmto treba
pri hasičskom športe rátať. V historickej kategórii PS8 sme skončili tiež
na 2. mieste. Okrem klasických disciplín sme absolvovali aj kategóriu losovačka. Spočíva v tom, že na základ-

ni sa všetko pripraví tak, ako má byť,
ale na štartovej čiare si každý pretekár náhodne vylosuje, čo bude bežať.
Nikto teda nebeží to, čo zvyčajne. Aj
napriek obavám po vylosovaní sme
zvíťazili a získali 1. miesto.
V nedeľu 28. júla 2019 sme v podvečerných hodinách opäť zasahovali pri
požiari v areáli starej píly vo Varíne.
Na zásahu boli použite tri zásahové
prúdy HaZZ Žilina a jeden zásahový
prúd DHZO Varín. Výjazdu sa zúčastnili štyri kusy techniky, dva kusy Tatra 815-7 CAS 30 (HaZZ Žilina), Tatra
148 CAS 32 (DHZO Varín) a Iveco Daily CAS 15 (DHZO Varín). Na uhasenie
požiaru bolo spotrebovaných približne 60 tisíc litrov vody, ktorá bola dodávaná kyvadlovou dopravou. Zásah
trval dve a pol hodiny.

ĎALŠÍ POŽIAR NA PÍLE
MOBIS OPEN DAY

NAŠE ÚLOVKY Z BRODNA

HASIČSKÁ SÚŤAŽ DO KOPCA V BRODNE

SLOVENSKÁ VÝPRAVA

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY OCENENÉ ZLATOU PLAKETOU

M

Jozef Ďugel

ajstrovstvá Európy v lukostreľbe, ktoré sa konali vo
Varíne Pod Jedľovinou v dňoch
od 18. do 24. augusta 2019, dopadli
veľmi úspešne. Pre Varín získali zla-
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Miroslav Kuliha

té medaily lukostrelci Maroš Tlacháč
a Tomáš Tlacháč, striebornú medailu Filipko Paňák. Celý šampionát bol
ocenený zlatou plaketou prezidenta
medzinárodnej federácie HDH-IAA

Sebastianom Vankym, ktorú udelil predsedovi LK Varín a Slovenskej
lukostreleckej asociácie 3D Jozefovi
Ďugelovi za najlepšie usporiadaný
šampionát v histórii od roku 1957.

•
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1. ROČNÍK HASIČSKEJ SÚŤAŽE O POHÁR
STAROSTU OBCE VARÍN

T

DHZ Varín

ak a máme za sebou prvý ročník hasičskej súťaže
O pohár starostu obce Varín. Sme veľmi radi, že
všetko prebehlo v poriadku a súťaž dopadla výborne. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili a svojou
prácou pomohli pri organizácii. Jurajovi Tichému za fotografie, Rudkovi Beniačovi za ozvučenie, Jankovi Hodoňovi
za občerstvenie, predsedovi Územnej organizácie DPO SR
Žilina pánovi Jozefovi Trnkovi za návštevu a starostovi obce Michalovi Cvachovi za zastrešenie celej súťaže. Vďaka
patrí aj všetkým Vám, ktorí ste sa prišli pozrieť a podporiť
súťažiacich a tak vytvoriť perfektnú atmosféru. Ďakujeme
a tešíme sa na ďalší ročník o starostovský pohár.

JT

Na záver pripájame výsledky súťaže,
bežalo sa v troch disciplínach.
DISCIPLÍNA ŠPORT MUŽI
1. Kamenná Poruba, čas 16:01
2. Konská
3. VARÍN

DISCIPLÍNA KLASIKA
1. VARÍN, čas 18:75
2. Turie
3. Strečno

DISCIPLÍNA ŠPORT ŽENY
1. Konská, čas 18:27
2. Turie
3. Plevník-Drienové

DISCIPLÍNA LOSOVAČKA
1. Kamenná Poruba, čas 16:24
2. Konská
3. VARÍN

ROZSTREĽBA
FILIP PAŇÁK NA
STUPNI VÍŤAZOV

PREBERANIE PLAKETY
MAROŠ TLACHÁČ
NA STUPNI VÍŤAZOV

TOMÁŠ TLACHÁČ
NA STUPNI VÍŤAZOV

Varínčan
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rodinný priateľ uvidel, snažil sa včely
prudkým pohybom odohnať. Údajne
sa pri tom zranil kosákom, no nedbal
na to, ponáhľal sa zachrániť dieťa.
Včely mu sadli na ranu a on bol zázračne uzdravený. Je to síce len legenda,
ale potvrdzuje obrovskú úctu a obľubu tejto svätice u ľudí, ktorá pretrváva už celé stáročia. Rita sa nenarodila
s aureolou, ale povesť svätosti si získala svojím životom. Od detstva bola poslušnou dcérou. Rodičia sa postarali, aby mala dobrú náboženskú
i všeobecnú výchovu, ktorej sa v tej
dobe nedostalo každému.

Monika Bugáňová

L

en máloktorý svätec či svätica
mali možnosť žiť Bohu zasvätený život v manželskom rehoľnom stave. Sv. Rita z Cascie, plniac
Božiu vôľu i prianie rodičov, vo svojom živote zakúsila život mladého
dievčaťa, oddanej manželky, milujúcej matky, trúchliacej vdovy a nakoniec i pokornej rehoľníčky.

Sv. Rita – Margherita Lotti, sa narodila
v roku 1371 v Rocaporene, v malej dedinke vzdialenej 5 km od mesta Cascia,
v dobre situovanej a zámožnej rodine
vysoko vážených zástupcov slobodného mesta Cascia, ktorým zverovali ťažké prípady zmierovania súperov, aby
nastolili mier, alebo aspoň zabránili
krutým vraždeniam. Margherita bola
vytúženým a očakávaným dieťaťom,

ktoré sa manželom narodilo po niekoľkoročnom bezdetnom manželstve.
Boh Ritu ochraňoval zvláštnym spôsobom už od malička. Legenda hovorí, že piaty deň po narodení bolo
dievčatko v kolíske. Jej rodičia pracovali na poli. Nad kolískou lietalo
niekoľko včiel, ktoré opakovane vlietali a vylietali z jej úst. Keď to jeden

Napriek jej túžbe stať sa mníškou, v roku 1385 ako 14-ročná uzavrela manželstvo s Pavlom di Ferdinandom di
Mancinom. O tom, či to bolo manželstvo z povinnosti alebo z lásky sa vedú
dohady. Ale táto domnienka nemá žiaden vplyv na Ritinu svätosť. Faktom
ostáva, že Rita prijala úlohu manželky
bez výhrad. Svoj čnostný život naďalej
naplno rozvíjala aj v manželstve. Bola
vzorom pre svojho manžela – veľkého
búrliváka, ktorému jej príklad umožnil
viesť plnohodnotný kresťanský život.
Mnohých povzbudzovala jej skromnosť, obetavosť a ochota pomôcť.
Pán požehnal týchto manželov darom
dvoch synov, pravdepodobne dvojčiat alebo narodených s krátkym časovým odstupom. Po 18 rokoch manželstva nastal v živote tejto svätice
zlom. Jej manžel sa stal obeťou krvnej
pomsty, tzv. vendety. Pre Ritu začalo
nové ťažké obdobie – život vdovy. Aj
v tomto čase žila ako pokorná Božia
služobníčka. Veľmi ju trápila túžba jej
synov pomstiť otcovu smrť. Úpenlivo
prosila Boha, aby sa nepošpinili krutosťami a nestrhla ich špirála nenávisti. Boh vyslyšal jej modlitbu, hoci
veľmi bolestivým spôsobom. Duše
oboch chlapcov zachránil. Zomreli
jeden za druhým krátko po otcovej
smrti na záhadnú chorobu.
Rita zostala osamotená. Dramatické udalosti v jej rodine a samota ju
však stále viac približovali k trpiacemu Kristovi. Úbohá žena však nebola
plná nenávisti, naopak, modlila sa za
tých, čo jej spôsobili toľko bolesti i za
svojich drahých zosnulých. No vo svojich modlitbách nezabúdala ani na živých a prosila, aby Boží pokoj zvíťazil
nad nenávisťou. V tomto období neutíchajúcich modlitieb v nej dozrela
silná túžba pozdvihnúť svoju lásku
na novú úroveň a k inému ženícho-

vi – ku Kristovi. Jej vstup do kláštora
nebol jednoduchý, no po niekoľkých
odmietnutiach začala ako 36-ročná
nový život v augustiniánskom Kláštore svätej Márie Magdalény.
Ak by ste čakali, že vstupom do rehole sa Rite splnil detský sen a prežila
krásny, pokojný a pohodlný život za
múrmi kláštora – ste na omyle. Štyridsať rokov kláštorného života bolo naplnených bolesťou a utrpením.
O toto utrpenie však sama prosila
Pána. Túžila mať účasť na Kristových
bolestiach a Boh jej ich doprial naozaj v hojnosti. Okrem sebaumŕtvovania svojho tela a nespočetného ponižovania od spolusestier jej Boh dal
„vzácny dar“ – stigmu na čele – tŕň
Kristovej koruny. Rita žila tento dar
s veľkou pokorou a nikdy sa nim nechválila. O svojom poznačení hovorila málo a jednoducho len ako o rane.
Stigma sv. Rity prekonala v dejinách
stigiem každé pravidlo: hnisala a odporne zapáchala, no pritom ostávala lokalizovaná a neinfikovala ďalšie
tkanivá. Práve kvôli zapáchajúcej
stigme sv. Rita zažila neskutočné poníženia a opustenosť.
V noci z 21. na 22. mája v roku 1447 vo
veku 76 rokov duša sv. Rity zanechala na zemi utrpením zúbožené telo
a odišla v ústrety svojmu milovanému ženíchovi – Kristovi. V tej chvíli sa,
podľa legendy, kláštorne zvony nevysvetliteľným spôsobom rozozvučali.
Takto, akoby z nebeského podnetu,
zvolali ľudí, aby si prišli uctiť svätú
sestru Ritu. Krátko po smrti sa na jej
príhovor začali diať prvé zázraky.
Sv. Rita je už po stáročia uctievaná ako
patrónka v beznádejných situáciách.
Na jej príhovor sa udialo množstvo
zázrakov. Kanonizovaná bola v roku
1900. Cascia dnes patrí k najväčším
pútnickým miestam v Taliansku, je
centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Životopisy sv. Rity sú opradené
množstvom legiend, ktoré sa šírili
spolu s jej rastúcou úctou. Remo
Piccolomini a Natalino Monopoli sa
preto podujali na neľahkú úlohu. Títo
dvaja talianski augustiniáni napísali
životopis, ktorý, nakoľko to bolo
možné, podložili historickými faktami
i autentickými fotografiami.
U nás úctu k sv. Rite šíria prevažne
Augustiniáni – Rehoľa sv. Augustína
na Slovensku. Pri kláštore je kostol
zasvätený práve tejto svätici. 27. ap-

ríla 2018 priniesla delegácia z Cascie z Talianska do Košíc relikvie
sv. Rity. Ide o relikvie 1. stupňa
– kostičky z ruky svätice, ktoré sú
uložené v medenej ruži s výškou 50
cm. Tieto relikvie boli odovzdané
pri svätej omši, ktorej predsedal
košický emeritný biskup Mons. Alojz
Tkáč. Veriaci si mohli uctiť relikvie
po svätej omši v podzemnej kaplnke
kostola, kde je relikvia uložená.
Páter Juraj Pigula, predstavený Rehole sv. Augustína na Slovensku,
zostavil niekoľko knižočiek, vďaka
ktorým môžeme aj my v sebe rozvíjať
úctu k sv. Rite.
Tieto novény pochádzajú priamo
z talianskej Cascie. Prostredníctvom
nich si môžeme vyprosovať milosti
potrebné pre náš život. Okrem novén je v knižočke uvedený aj krátky
životopis sv. Rity.
Modlitby v tejto knižočke sú zostavené ako „návod“ na utiekanie sa k sv.
Rite, vyprosovanie si milostí a Božieho zásahu hlavne v beznádejných
a v neriešiteľných situáciách. Knižka
napomáha, aby okrem úst volalo hlavne naše srdce, aby sme podľa príkladu
a na príhovor sv. Rity boli schopní plniť Božiu vôľu v každej situácii.
Sv. Rita bola ženou mnohých cností,
ktoré sa naplno prejavovali v jej živote.
V knihe je zdôraznených sedem z nich:
pokoj, viera, modlitba, odpustenie,
nádej, utrpenie a láska. Nechajme sa
ovplyvniť spiritualitou tejto ženy, ktorej odkaz je aktuálny aj dnes.
22. mája sa každoročne v Cirkvi slávi sviatok sv. Rity. Je to svätá, ktorá
možno u nás nie je až taká známa
a ja sama som sa s jej menom stretla len pred niekoľkými rokmi. Zaujal
ma jej životný príbeh a zvláštnosť,
ktorú jej Boh doprial – žiť život
manželky, matky, vdovy, mníšky.
Obsadiť miesto patróna neriešiteľných situácií tiež nie je práve ľahká
úloha, no myslím, že Boh to dobre
zariadil. Životné skúsenosti a univerzálnosť povolania sv. Ritu priam
predurčujú na tento patronát. Často
sa k nej modlím a bolo mi dopriate okúsiť ovocie vyslyšaných modlitieb. Úprimne vás povzbudzujem,
aby ste neváhali s dôverou sa obrátiť na patrónku beznádejných situácií s prosbou o pomoc – veď Bohu
nie je nič nemožné!

•
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Skautské družinky sa stretávali počas
roka a vďaka svojim radcom čo-to nasávali zo skautského života. Na tábor
sa pripravovali vďaka rôznym dobrodružstvám a zručnostiam. Tento rok
sme sa po šiestich rokoch opäť vrátili
na táborisko v Lutišiach. Od 22. júla
až do 2. augusta otáborilo lúku v Lutišiach päť družín: družina Jeleňov,
družina Lastovičiek, družina Vĺčat,
družina Zebier a družina Hokájd.
Prežili sme tam krásne chvíle, ktoré
otriasli našou skautskou dušou.

Varínčan
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SKAUTSKÝ TÁBOR NA LUTIŠIACH 2019
Polárka

P

rečo skauting? Dnešok sa potrebuje vrátiť k prírode, k svojim
koreňom a k vlasti. Deti potrebujú vedieť, koľko námahy stojí, keď
majú čo jesť, keď si majú čo obliecť.
Treba, aby si vážili aj tie najzákladnejšie veci a skutočnosti. Že to všetko je vďaka rodičom, ktorí chodia do
práce a nič nie je len tak zadarmo.

To, že máme super telefón a počítač
a komunikujeme s ,,celým svetom“,
nespraví život dospievajúceho človeka šťastnejším. Ozajstné kamarátstva a život plný dobrodružstva – na
to budú deti rady spomínať a z toho
budú čerpať. Na to, koľkokrát sa museli na tábore zaprieť a zabrať, aby si
v ťažkých podmienkach urobili jedlo

alebo splnili náročnú úlohu. To všetko
im môže pomôcť v budúcnosti v práci, v rodine a v spoločnosti. A o tom
skauting je. Je to najmä budovanie
charakteru človeka a možno aj pohľadu na život slobodnejšími očami. Veď
Pán Boh nám stvoril prírodu preto,
aby sme z nej čerpali a vedeli v nej
oddychovať a zároveň ju aj chránili.

Ranný budíček o siedmej, následne
tvrdá rozcvička v podaní Sisi, potom
7-sekundovkári plnili výzvu sedem
sekúnd v studenom potoku. Ranná
hygiena a o ôsmej nás už čakali raňajky, ktoré pripravovali naši dvaja kuchári Marek a Peťa. Každý deň mala
pri nich službu jedna družinka, ktorá
pomáhala s prípravou raňajok, obeda
a večere. O deviatej nasledoval slávnostný nástup v krojoch pri našej zborovej vlajke, vyhlásilo sa zamestnanie
dňa a začínal program: stopovacia hra
na plnenie úloh, stopovacia hra s orientáciou v teréne, stavanie lanových
dráh, varenie v prírode v kotlíku len
s radcami, ryžovanie zlata v potoku,
spoznávanie zvierat a obilnín, streľba zo vzduchovky a z luku, prespatie
mimo táboriska – bivakovanie. Toto
všetko čakalo na skautov počas týždňa. Popri tom sme spolu nažívali,
veľa sme sa nasmiali a naspievali. Zúčastnili sme sa sv. omše v Lutišiach.
A mnoho ďalších zážitkov, ktoré si budeme ešte dlho pamätať.
V nedeľu sme mali návštevný deň,
kedy na tábor zavítali rodičia, aby
zistili, či ich ďeťúrence žijú a spoločne sme sa na táborisku zúčastnili
sv. omše s Paľkom Franekom. Agapé
s množstvom koláčikov a melónov,
ktoré rodičia podonášali, sa postaralo o to, že sme v nedeľu večeru už
nepripravovali. Počas týždňa nás navštívil aj náš pán dekan. V pondelok
odišla prvá časť tábora s mladšími
vĺčatami a na tábore ostalo 25 veľkáčov. Program sa skompletizoval pre
tri družiny: Mimoni, Zebry a Hokajdá.
Každá družina si postavila hlinenú
pec a stravovanie bolo už len v ich
réžii. Spoločné raňajky s vynikajúcim
čajíkom z byliniek však ostali. Každý
deň na tábore začínal a končil modlitbou. Večerné táboráky s trampskými piesňami boli neodmysliteľnou
súčasťou tábora. Deň končil večierkou, ktorú sme si pri ohni spoločne

zaspievali a potom nastala tuhá noc,
kedy všetci, okrem družiny, ktorá
mala v noci stráž, odpočívali a čerpali energiu do ďalšieho dňa. Nočná stráž mala za úlohu robiť obhliadky tábora kvôli zveri a aj deťom,
ktoré v noci potrebovali odprevadiť
na latrínu. A, samozrejme, musela
sa ustrážiť vlajka. Medzi skautskými
zbormi sú nahlásené prepady na jej
kradnutie. Je na nich, ako sa nepozorovane vkradnú na táborisko a vlajku
zoberú. Má to svoje pravidlá. My sme
mali dva prepady: skautom z Terchovej sa to podarilo a ukradli nám ju,
pred skautmi z Dolnej Tižiny sa nám
ju podarilo ustrážiť. Vždy pri rannom
nástupe sme sa s nimi stretli a rozprávali si zážitky z noci.
Po skončení tábora sme sa vrátili domov, niektorí ,,domodrinovaní”, jemne doškrabaní z lúk a lesov, s rôznymi
rankami od nožíkov a sekier, s malými popáleninami z kotliny, doštípaní
hmyzom, Sisa a Aďka aj z náletu ôs,
ktorým sme narušili hniezdo pri sťahovaní zoťatého stromu na táborovú
bránu. Ale všetci šťastní a plní zážitkov
zo slobodného života na tábore. Pre
každého skauta je tábor niečo, na čo
sa poctivo pripravuje, z čoho následne
čerpá do ďalšieho skautovania.
Všetko toto by sa nedalo zažiť bez
veľkej podpory rodičov. Tento rok
vlastne skautovali aj oni. V sobotu

pred táborom začali veľké prípravy
a nabehla rýchla rota rodičov. Chlapi
sa preniesli do detstva, kedy si stavali bunkre a postavili nám jedáleň
s kuchyňou. Maminky popri tom varili guláš a zhrabávali seno z lúky. Postavili sa aj latríny. Vďaka veľkej pomoci rodičov to nezostalo všetko len
na roverov, ktorí sa mohli počas týždňa venovať naplno deťom. Obrovská vďaka aj rodičom, ktorí poskytli
dodávky na odvoz nevyhnutných vecí
na tábor a dovoz nazad domov. Poďakovanie patrí aj starým rodičom za
prípravu dreva na tábor, za dopĺňanie pitnej vody traktorom a stiahnutie suchého dreva na táboráky.
Vďaka patrí aj roverom, ktorí si popri
brigádach našli čas a veľkou mierou
prispeli k hladkému priebehu celého
tábora. Ďakujeme aj vedeniu obce
Varín za poskytnutie barelu na pitnú vodu, požičaniu lavičiek, stolov
a za finančný príspevok. Skautskému
zboru z Dolnej Tižiny ďakujeme za
ústretové zapožičanie chýbajúcich
stanov a vojenských postelí a tiež
všetkým ochotným ľuďom v Lutišiach. Osobitné poďakovanie patrí
Danovi a Jakubovi (však oni vedia...).
Všetci spomenutí to pre skautov robili nezištne, za čo veľmi pekne ďakujeme a vážime si to. Držte nám
palce do ďalšieho skautovania!

•

Polárka, 152. zbor Javorov Varín
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KRÍŽOVKA

Varínčan

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

Pomôcky:
Bjelac,
vinyl, loo,
Penksa,
Tenma, Ilo

14

Popevok

99 rímskymi
číslicami

2. časť
tajničky

Ukazovacie
zámeno,
tamto, ono

Urobil
udanie

Obliekli
Earl
Marshal
(skr.)

Počnúc
Skonzumujeme

EČV Starej
Ľubovne

Či, po česky

Kiloampér
(zn.)

Nespali
Srbský
herec
Kyprili
pluhom
Obliekol

Kresťanská
láska
(náb.)

9/2019

Bez odevu,
holo

Mamin brat

3. časť
tajničky

Varínčan

Povzdych

Ampérhodina (zn.)

Existujú
Opica,
po anglicky

Vojenské
učilište
(skr.)

Rúbe

Srdečne blahoželáme!
Bujaro

1. časť
tajničky

Ziape

Výherca: ANDREJ PAŠKO

Druh plastu

Ziape

Náboženský
chválospev

Správne znenie taJničky z č. 7-8/2019
Každá klebeta skončí hneď ako narazí
do uší rozumného človeka.

Natĺkla

Ženské
meno
(27.3.)

Obytný
príves,
obytný
automobil

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €.

Autor:
Vierka
Blahová

Združenie
monopolov

Patriaca
Alenke

Ticho, slabo
(hud.)
Vynikajúci
žiak

Berie,
po česky

Pár

Mesto
v Nigérii

Diaľavy,
diaľky (bás.)

Leonard
(dom.)

Láska,
po taliansky

Poletuje

Avalisti
Chem. zn.
lítia

Kráľ púšte

Americký
ibisovitý
vták

Záchod,
toaleta,
po anglicky

Vtip (hovor.)
Plast na
výrobu
platní

Kozácki
náčelníci

Zn. nobélia

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
IG

V

pondelok 2. septembra 2019
sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka
2019/2020 v priestoroch telocvične.
Po hymne zaznel slávnostný prejav
riaditeľky školy PaedDr. Moniky Filovej a nasledoval kultúrny program
detí našej školy. V úvode privítala
pani riaditeľka našich prváčikov,
ktorých na vstup do školy pripravili
pani učiteľky materskej školy. Popriala im veľa radostných školských
dní, nových kamarátov a úspechov
na našej škole. S pomocou láskavých a obetavých pani učiteliek sa
čoskoro naučia čítať, písať, počítať

VARÍNČAN

archív ZŠ

a objavovať nové poznatky.
Do školských lavíc zasadlo 462 žiakov, 11 žiakov si plní povinnú školskú
dochádzku v zahraničí. Do materskej
školy nastúpilo 125 detí. Do budovy
našej školy prvýkrát vstúpili aj deti
z obce Krasňany, ktoré prišli do 5.
ročníka. Prijmite ich, prosím, do svojich tried, prejavujte im priateľstvo
a pomoc tak, ako sa to dostalo vám,
keď ste sa vy stali žiakmi našej školy. Posledný školský rok na základnej škole čaká našich deviatakov. Je
pred nimi dôležité rozhodnutie vybrať si povolanie, na ktoré sa budú

Jozef (dom.)

Ktosi

Súzvučali

Slovenský
futbalista

Ilustrácia

Počestne

Nemecké
ženské
meno

pripravovať na strednej škole. Pán
dekan im pripomenul vážnosť pravidelnej prípravy na sviatosť birmovania. Táto sviatosť má byť pre nich
slobodnou voľbou, pre ktorú keď sa
rozhodnú, mali by k nej pristupovať
zodpovedne a svedomito.
Všetkým žiakom školy prajeme pokojný a úspešný školský rok. Žiakom
čo najmenej vymeškaných hodín,
a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti. Ako to
vyzeralo v prvý školský deň si môžete
pozrieť na fotografiách.

•

Glutén
EČV Levoče

Morské ryby
Mastivo

Edita (dom.)

Martina
(dom.)

Český
súhlas

Japonská
družica

Rumúnske
ter. vozidlo

Alžírsko
(kód)

Opytovacie
zámeno

Dupala

Koncovka
zdrobnelín

Druh hliny

Istrobanka

EČV Skalice

4. časť
tajničky

Estónske
sídlo

Okolo
(poet.)

Hliník (zn.)

Kilogram
(hovor.)

Had z Knihy
džungle

Technika prekonala všetky vzdialenosti... (tajnička).

Puzdro
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ZÁUJMOVÉ
KRÚŽKY
futsalový
futsalový
inline hokej a florbal
inline hokej a florbal
lukostrelecký
lukostrelecký
detský hasičský
detský hasičský
hasičský šport – dospelí
hasičský šport – dospelí
hasičský šport – deti
hasičský šport –(oddeti
8 do 15 r.)
(od 8 do 15 r.)

akordeón
detský súbor Makovička
akordeón
detský súbor Makovička
tvorivo-kreatívny
heligónka
tvorivo-kreatívny
heligónka
6 r.)
mažoretky (od
gitara
mažoretky (od 6 r.)
gitara
miništrantský
klavír
miništrantský
klavír
flauta
flauta
populárny spev
populárny spev
literárno-dramatický
literárno-dramatický
(herecký, od 7 r.)
(herecký, od 7 r.)

MŠ tanečný (od 4 r.)
MŠ tanečný (od 4 r.)
MŠ šikovné rúčky (od 4 r.)
MŠ šikovné rúčky (od 4 r.)
MŠ grafomotorika (predškoláci)
MŠ grafomotorika (predškoláci)
MŠ angličtina hrou (predškoláci)
MŠ angličtina hrou (predškoláci)

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

Členom krúžku môže byť každý, kto má trvalý pobyt v obci Varín a v čase
Členom krúžku môže byť každý, kto má trvalý pobyt v obci Varín a v čase
prihlásenia menej ako 30 rokov.
prihlásenia menej ako 30 rokov.
Činnosť krúžkov začne v októbri 2019.
Činnosť krúžkov začne v októbri 2019.
Prihlášky si môžete
vyzdvihnúť
a odovzdať
vyplnené
naA
sekretariáte OcÚ.
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Prihlásiť sa po tomto termíne už nie je možné.
Záujmové krúžky sú bez poplatkov.
Záujmové krúžky sú bez poplatkov.
Informácie na tel. čísle: 0903 477 924.
Informácie na tel. čísle: 0903 477 924.
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